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Τροπολογία  123 

Seb Dance 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Αιηιολογική ζκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Είλαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/35/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
26

 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα 

ηεο παξνύζαο νδεγίαο κε ηε ζύκβαζε ηνπ 

Aarhus ηνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνύ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ 

πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

(20) Είλαη απαξαίηεηε ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 2003/35/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
26

 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα 

ηεο παξνύζαο νδεγίαο θαη ηεο νδεγίαο 

2008/50/ΕΚ κε ηε ζύκβαζε ηνπ Aarhus 

ηνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξόζβαζε 

ζηε δηθαηνζύλε γηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα. 

26
 Οδεγία 2003/35/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηελ θαηάξηηζε 

νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξόζβαζε ζηε 

δηθαηνζύλε, ησλ νδεγηώλ 85/337/ΕΟΚ θαη 

96/61/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, (ΕΕ L 156 

ηεο 25.6.2003, ζ. 17). 

26
 Οδεγία 2003/35/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηελ θαηάξηηζε 

νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξόζβαζε ζηε 

δηθαηνζύλε, ησλ νδεγηώλ 85/337/ΕΟΚ θαη 

96/61/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, (ΕΕ L 156 

ηεο 25.6.2003, ζ. 17). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital 10, it was intended that 
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“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 
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Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραθος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επηηξνπή εμαζθαιίδεη όηη όιεο νη 

πνιηηηθέο ηεο ΕΕ γηα ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε πνπ βαζίδνληαη ζηηο πεγέο 

εθπνκπώλ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ 

ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ 

ηεο ΕΕ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα. 

 Πξνο απηό, ε Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε ζα πξνβνύλ ρωξίο αλαβνιή ζε 

ζπκθωλία όζνλ αθνξά ηελ λέα πξόηαζε 

θαλνληζκνύ γηα ηηο εθπνκπέο ππό 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο (RDE) 

πνπ εμεηάδεηαη επί ηνπ παξόληνο. 

 Η λέα κέζνδνο δνθηκήο γηα ηελ έγθξηζε 

ηύπνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην 2017 ην 

αξγόηεξν θαη ζα δηαζθαιίδεη όηη ξύπνη 

όπωο ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx) θαη 

ηα ζωκαηίδηα (PM2.5 θαη PM10) ζα 

πεξηνξίδνληαη ζύκθωλα κε παξάγνληεο 

ζπκκόξθωζεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα 

λα αληηπξνζωπεύνληαη νη πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο νδήγεζεο. Οη λέεο δνθηκέο ζα 

είλαη αλεμάξηεηεο θαη δηαθαλείο. 

 Απηνί νη παξάγνληεο ζπκκόξθωζεο ζα 

είλαη απζηεξνί θαη πνζνηηθνί, νύηωο 

ώζηε λα αληαλαθινύλ κόλν ηηο 

αβεβαηόηεηεο πεξί κεηξήζεωλ ηεο 

δηαδηθαζίαο δνθηκήο ππό πξαγκαηηθέο 
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ζπλζήθεο νδήγεζεο (RDE). 

 Τν αξγόηεξν έωο ην 2017, ε Επηηξνπή ζα 

δεκηνπξγήζεη κηα αλεμάξηεηε αξρή 

έγθξηζεο ηύπνπ ΕΕ, ε νπνία ζα είλαη 

ππεύζπλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

λέαο κεζόδνπ δνθηκήο έγθξηζεο ηύπνπ 

RDE θαη ηνλ ζπληνληζκό θαηά ηε ρξήζε 

επηηήξεζεο ηωλ νρεκάηωλ κε ηηο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο κέινπο. 

Or. en 
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Τροπολογία  125 
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Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραθος 1 – ειζαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σην παξάξηεκα Ι ηεο νδεγίαο 2003/35/EΚ, 

πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν ζηνηρείν δ): 

Σην παξάξηεκα Ι ηεο νδεγίαο 2003/35/EΚ, 

πξνζηίζεληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία δ) θαη 

ε): 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Τροπολογία  126 

Seb Dance 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

 

Έκθεζη A8-0249/2015 

Julie Girling 

Εθπνκπέο νξηζκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Πρόηαζη οδηγίας 

Άρθρο 16 – ζηοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «ε) Άξζξν 23 ηεο νδεγίαο 2008/50/ΕΚ 

ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2008, γηα 

ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

θαη θαζαξόηεξν αέξα γηα ηελ Επξώπε.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 

 

 


