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21.10.2015 A8-0249/123 

Alteração  123 

Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

As emissões de determinados poluentes atmosféricos 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) É necessário alterar a Diretiva 

2003/35/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
26

 com vista a garantir a coerência 

da presente diretiva com a Convenção de 

Aarhus de 1998 sobre o acesso à 

informação, participação do público no 

processo de tomada de decisão e acesso à 

justiça em matéria de ambiente. 

(20) É necessário alterar a Diretiva 

2003/35/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
26

 com vista a garantir a coerência 

da presente diretiva e da Diretiva 

2008/50/CE com a Convenção de Aarhus 

de 1998 sobre o acesso à informação, 

participação do público no processo de 

tomada de decisão e acesso à justiça em 

matéria de ambiente. 

__________________ 
26

 Diretiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de maio de 2003, que estabelece a 

participação do público na elaboração de certos 

planos e programas relativos ao ambiente e que 

altera, no que diz respeito à participação do público 

e ao acesso à justiça, as Diretivas 85/337/CEE e 

96/61/CE do Conselho (JO L 156 de 25.6.2003, 

p. 17) 

_____________________ 
26

 Diretiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de maio de 2003, que estabelece a 

participação do público na elaboração de certos 

planos e programas relativos ao ambiente e que 

altera, no que diz respeito à participação do público 

e ao acesso à justiça, as Diretivas 85/337/CEE e 

96/61/CE do Conselho (JO L 156 de 25.6.2003, p. 

17) 

Or. en 

Justificação 

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 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 
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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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21.10.2015 A8-0249/124 

Alteração  124 

Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

As emissões de determinados poluentes atmosféricos 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve assegurar que todas 

as políticas da UE em matéria de poluição 

atmosférica com base na sua origem são 

adequadas ao seu fim e que ajudam a 

atingir os objetivos de qualidade do ar da 

UE. 

 Para tal, a Comissão e os 

Estados-Membros devem chegar a acordo, 

sem demora, sobre a nova proposta de 

regulamento relativa às Emissões de 

Condução Reais (ECR), que atualmente 

está a ser analisada. 

 O novo método de ensaio para 

homologação deve ser aplicável até 2017 e 

assegurar a limitação eficaz de poluentes 

como o NOx e partículas (PM2,5 e PM10) 

em fatores de conformidade necessários 

para representar as condições de 

condução reais. Os novos testes devem ser 

independentes e transparentes. 

 Os fatores de conformidade devem ser 

rigorosos e quantificados para apenas 

representarem a incerteza do 

procedimento de ensaio ECR. 

 O mais tardar até 2017, a Comissão 

estabelece uma autoridade independente 

de homologação da UE responsável pela 

supervisão do novo método de ensaio para 
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homologação ECR e pela coordenação da 

vigilância em utilização de veículos com 

as autoridades dos Estados-Membros. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Alteração  125 

Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

As emissões de determinados poluentes atmosféricos 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 16.° – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Ao anexo I da Diretiva 2003/35/CE é 

aditada a seguinte alínea g): 

Ao anexo I da Diretiva 2003/35/CE é 

aditada as seguintes alíneas g) e h): 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Alteração  126 

Seb Dance 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

As emissões de determinados poluentes atmosféricos 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – ponto 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 "(h) Artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

21 de maio de 2008, relativa à qualidade 

do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa." 

Or. en 

Justificação 

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. 

 

 


