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Teatavate õhusaasteainete heitkogused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) On vaja muuta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2003/35/EÜ,
26

 et tagada 

käesoleva direktiivi kooskõla 1998. aasta 

keskkonnainfo kättesaadavuse ja 

keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 

osalemise ning neis asjus kohtu poole 

pöördumise Arhusi konventsiooniga. 

(20) On vaja muuta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2003/35/EÜ
26

, et tagada 

käesoleva direktiivi ja direktiivi 

2008/50/EÜ kooskõla 1998. aasta 

keskkonnainfo kättesaadavuse ja 

keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 

osalemise ning neis asjus kohtu poole 

pöördumise Arhusi konventsiooniga. 

26
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2003/35/EÜ, 26. mai 2003, milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate 

keskkonnaga seotud kavade ja 

programmide koostamisse ning 

muudetakse nõukogu direktiive 

85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse 

kaasamisega ning õiguskaitse 

kättesaadavusega (ELT L 156, 25.6.2003, 

lk 17). 

26
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2003/35/EÜ, 26. mai 2003, milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate 

keskkonnaga seotud kavade ja 

programmide koostamisse ning 

muudetakse nõukogu direktiive 

85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse 

kaasamisega ning õiguskaitse 

kättesaadavusega (ELT L 156, 25.6.2003, 

lk 17). 

Or. en 

Selgitus 

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 

“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 
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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. 

 



 

AM\1076616ET.doc  PE568.562v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.10.2015 A8-0249/124 

Muudatusettepanek  124 

Seb Dance 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Teatavate õhusaasteainete heitkogused 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon tagab, et kogu ELi 

õhusaasteainetele suunatud poliitika on 

otstarbekohane ja aitab saavutada ELi 

õhukvaliteedi eesmärke. 

 Selleks saavutavad komisjon ja 

liikmesriigid viivitamata kokkuleppe 

praegu kaalumisel oleva tegelikes 

sõidutingimustes tekkivate heitkoguste 

määruse uue ettepaneku kohta. 

 Uut tüübikinnituses rakendatavat 

katsemeetodit kohaldatakse hiljemalt 

alates 2017. aastast ja sellega tagatakse, et 

selliste saasteainete nagu NOx ning 

tahked osakesed (PM2,5 ja PM10) kohta 

kehtestatakse tulemuslikud 

vastavustegurid, mis on vajalikud tegelike 

sõidutingimuste kajastamiseks. Uued 

katsed viiakse läbi sõltumatult ja 

läbipaistvalt. 

 Need vastavustegurid on ranged ja 

koguseliselt piiratud, et kajastada üksnes 

tegelike sõidutingimuste katsete 

läbiviimise korra ebakindlust. 

 Komisjon asutab hiljemalt 2017. aastal 

sõltumatu ELi tüübikinnituse 

ametiasustuse, kes vastutab uue tegelikes 

sõidutingimustes tekkivate heitkoguste 

tüübikinnituse katsemenetluse 
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kontrollimise ning sõidukite kasutusaegse 

seire koordineerimise eest liikmesriikide 

ametiasutustega. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2003/35/EÜ I lisasse lisatakse 

punkt g: 

Direktiivi 2003/35/EÜ I lisasse lisatakse 

punktid g ja h: 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 „h) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 

mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ 

(välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu 

puhtamaks muutmise kohta) artikkel 23.” 

Or. en 

Selgitus 

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. 

 

 

 


