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Seb Dance
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A 2003/35/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet26 módosítani szükséges
annak érdekében, hogy biztosítva legyen
ezen irányelv összhangja a környezeti
ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és
az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló 1998-as Aarhusi
Egyezménnyel.

(20) A 2003/35/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet26 módosítani szükséges
annak érdekében, hogy biztosítva legyen
ezen irányelv és a 2008/50/EK irányelv
összhangja a környezeti ügyekben az
információhoz való hozzáférésről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló 1998-as Aarhusi
Egyezménnyel.

26

26

Az Európai Parlament és a Tanács 2003.
május 26-i 2003/35/EK irányelve a
környezettel kapcsolatos egyes tervek és
programok kidolgozásánál a nyilvánosság
részvételéről, valamint a nyilvánosság
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
(HL L 156., 2003.6.25., 17. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2003.
május 26-i 2003/35/EK irányelve a
környezettel kapcsolatos egyes tervek és
programok kidolgozásánál a nyilvánosság
részvételéről, valamint a nyilvánosság
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz
való jog tekintetében a 85/337/EGK és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
(HL L 156., 2003.6.25., 17. o.).
Or. en
Indokolás

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
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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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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
2a. A Bizottság biztosítja, hogy a
forrásokon alapuló valamennyi uniós
levegőszennyezési szakpolitika
megfeleljen a célnak, és elősegítse az
uniós levegőminőségi célok teljesítését.
Ennek érdekében a Bizottság és a
tagállamok haladéktalanul
megállapodnak a valós vezetési feltételek
melletti kibocsátásokra vonatkozó új
rendeletre irányuló javaslatról, amelyről
jelenleg tárgyalnak.
Az új típus-jóváhagyási tesztelési módszer
legkésőbb 2017-ben alkalmazandó lesz, és
biztosítja, hogy a szennyezőanyagokat,
például az NOx-et és a szálló port (PM2,5
és PM10) hatékonyan, a valós vezetési
feltételeket reprezentáló megfelelési
tényezők alapján korlátozzák. Az új
teszteknek függetleneknek és
átláthatóaknak kell lenniük.
E megfelelési tényezőknek szigorúaknak
és számszerűeknek kell lenniük annak
érdekében, hogy csak a vezetéshez
kapcsolódó valós kibocsátásokat tesztelő
eljárás bizonytalanságát fejezzék ki.
A Bizottság legkésőbb 2017-ben létrehoz
egy független uniós típusjóváhagyó
hatóságot, amely felel majd a valós
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vezetési feltételek melletti kibocsátások
típusjóváhagyáshoz kapcsolódó új
tesztelési módszerének nyomon
követéséért és a járművek használat
közbeni megfigyelésének tagállami
hatóságokkal történő összehangolásáért.
Or. en
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg
A 2003/35/EK irányelv I. melléklete a
következő g) ponttal egészül ki:

Módosítás
A 2003/35/EK irányelv I. melléklete a
következő g) és h) pontokkal egészül ki:
Or. en
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
„(h) A környezeti levegő minőségéről és a
Tisztább levegőt Európának elnevezésű
programról szóló, 2008. május 21-i
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 23. cikke.”
Or. en
Indokolás

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.
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