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21.10.2015 A8-0249/123 

Ändringsförslag  123 

Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Det är nödvändigt att ändra 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/35/EG
26

 för att se till att detta direktiv 

överensstämmer med Århuskonventionen 

från 1998 om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 

och tillgång till rättslig prövning i 

miljöfrågor. 

(20) Det är nödvändigt att ändra 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/35/EG
26

 för att se till att detta direktiv 

och direktiv 2008/50/EG överensstämmer 

med Århuskonventionen från 1998 om 

tillgång till information, allmänhetens 

deltagande i beslutsprocesser och tillgång 

till rättslig prövning i miljöfrågor. 

26
 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/35/EG av den 26 maj 2003 om 

åtgärder för allmänhetens deltagande i 

utarbetandet av vissa planer och program 

avseende miljön och om ändring, med 

avseende på allmänhetens deltagande och 

rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 

85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156, 

25.6.2003, s. 17). 

26
 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/35/EG av den 26 maj 2003 om 

åtgärder för allmänhetens deltagande i 

utarbetandet av vissa planer och program 

avseende miljön och om ändring, med 

avseende på allmänhetens deltagande och 

rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 

85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156, 

25.6.2003, s. 17). 

Or. en 

Motivering 

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 

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

Ändringsförslag  124 

Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska se till att EU:s 

källbaserade luftföroreningspolitik är 

ändamålsenlig och bidrar till att uppnå 

EU:s luftkvalitetsmål. 

 I detta syfte ska kommissionen och 

medlemsstaterna omedelbart komma 

överens om det förslag till en ny 

förordning om utsläpp vid verklig körning 

som för närvarande övervägs. 

 Den nya testmetoden för 

typgodkännanden ska införas senast 2017 

och ska se till att föroreningar såsom NOx 

och partiklar (PM2.5 and PM10) effektivt 

begränsas enligt 

överensstämmelsefaktorer som är 

nödvändiga för att återspegla verkliga 

körförhållanden. De nya testerna ska vara 

oberoende och transparenta. 

 Överensstämmelsefaktorerna ska vara 

strikta och kvantifierade för att enbart 

representera osäkerheten hos 

testförfaranden för utsläpp vid verklig 

körning. 

 Kommissionen ska senast 2017 inrätta en 

oberoende EU-typgodkännandemyndighet 

som ska vara ansvarig för att övervaka 

den nya testmetoden för 

typgodkännanden vid verklig körning och 

samordna kontroller av fordon under 
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körning med medlemsstaternas 

myndigheter. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.10.2015 A8-0249/125 

Ändringsförslag  125 

Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 16 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I bilaga I till direktiv 2003/35/EG ska 

följande led läggas till som led g: 

I bilaga I till direktiv 2003/35/EG ska 

följande led läggas till som led g och h: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Ändringsförslag  126 

Seb Dance 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0249/2015 

Julie Girling 

Utsläpp av vissa luftföroreningar 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 16 – led 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ”h) Artikel 23 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/50/EG av 

den 21 maj 2008 om luftkvalitet och 

renare luft i Europa.” 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

 


