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SV Förenade i mångfalden SV

11.3.2019 B8-0156/1

Ändringsförslag 1
Julie Girling
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att agera utan dröjsmål vad 
gäller PM2,5 genom att föreslå att det ska 
införas striktare gränsvärden för dessa 
partiklar i EU:s luftkvalitetslagstiftning, i 
enlighet med Världshälsoorganisationens 
rekommendationer.

2. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma huruvida 
nuvarande gränsvärden för PM2,5 är 
adekvata, eller om de behöver anpassas 
för att följa Världshälsoorganisationens 
rekommendationer.

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/2

Ändringsförslag 2
Julie Girling
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att prioritera samordnade 
åtgärder och gemensam politik på alla 
nivåer och inom alla sektorer som syftar till 
att förbättra luftkvaliteten i städerna och 
stadsområdena och på så sätt nå slutmålet 
att stoppa förtida dödsfall och sjukdomar 
som orsakas av exponering för 
luftföroreningar och att beakta 
konsekvenserna av luftföroreningar för 
klimatet och ekosystemen. Parlamentet 
påminner om att luftföroreningar och de 
därmed sammanhängande sjukdomarna 
och dödsfallen medför stora sociala och 
hälsomässiga kostnader och utgör en 
avsevärd belastning på de offentliga 
budgetarna i unionen. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
säkerställa att åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten i stadsområden inte har 
negativa konsekvenser för luftkvaliteten i 
de omgivande områdena, såsom 
förortsområden och den utvidgade 
tätbebyggelsen.

3. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att prioritera samordnade 
åtgärder och gemensam politik på alla 
nivåer och inom alla sektorer som syftar till 
att förbättra luftkvaliteten i städerna och 
stadsområdena och på så sätt nå EU:s mål 
för luftkvaliteten, med beaktande av 
konsekvenserna av luftföroreningar för 
klimatet och ekosystemen. Parlamentet 
påminner om att luftföroreningar och de 
därmed sammanhängande sjukdomarna 
och dödsfallen medför stora sociala och 
hälsomässiga kostnader och utgör en 
avsevärd belastning på de offentliga 
budgetarna i unionen. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
säkerställa att åtgärder för att förbättra 
luftkvaliteten i stadsområden inte har 
negativa konsekvenser för luftkvaliteten i 
de omgivande områdena, såsom 
förortsområden och den utvidgade 
tätbebyggelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Julie Girling
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påpekar behovet 
av att ta ett helhetsgrepp på 
luftföroreningarna i Europas städer, som 
beaktar de olika luftföroreningskällorna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra en ambitiös uppdatering av 
direktivet om luftkvalitet, och i samband 
därmed anpassa det efter 
Världshälsoorganisationens senaste 
gräns- och målvärden för PM, 
svaveldioxid och ozon samt fastställa ett 
kortsiktigt värde för PM2,5, att lägga fram 
effektiva åtgärder som möjliggör för 
medlemsstaterna att följa direktiv 
2008/50/EG, att prioritera bedömningen av 
de åtgärder som medlemsstaterna antagit 
i syfte att förbättra luftkvaliteten i samband 
med överträdelseförfaranden och att öka 
sina ansträngningar för att kontrollera 
efterlevnaden på medlemsstatsnivå, 
däribland av standarderna för 
testförfarandet avseende utsläpp vid 
verklig körning (RDE) enligt 
kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 om typgodkännande av fordon1.

8. Europaparlamentet påpekar behovet 
av att ta ett helhetsgrepp på 
luftföroreningarna i Europas städer, som 
beaktar de olika luftföroreningskällorna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma huruvida direktivet om 
luftkvalitet fortfarande fyller sitt syfte, att 
uppmuntra effektiva och proportionerliga 
åtgärder som möjliggör för 
medlemsstaterna att följa direktiv 
2008/50/EG, att prioritera bedömningen av 
de åtgärder som medlemsstaterna antagit 
i syfte att förbättra luftkvaliteten i samband 
med överträdelseförfaranden och att öka 
sina ansträngningar för att kontrollera 
efterlevnaden på medlemsstatsnivå, 
däribland av standarderna för 
testförfarandet avseende utsläpp vid 
verklig körning (RDE) enligt 
kommissionens förordning (EU) 
2017/1151 om typgodkännande av fordon1.

_________________
1 Kommissionens förordning (EG) 
nr 2017/1151 av den 1 juni 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om 

_________________
1 Kommissionens förordning (EG) 
nr 2017/1151 av den 1 juni 2017 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 715/2007 om 
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typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon (EUT 
L 175, 7.7.2017, s. 1).

typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar 
och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) 
och om tillgång till information om 
reparation och underhåll av fordon (EUT 
L 175, 7.7.2017, s. 1).

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/4

Ändringsförslag 4
Julie Girling
för PPE-gruppen

Förslag till resolution B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
främja teknik, t.ex. eftermodifiering av 
fordon, som har en omedelbar effekt när 
det gäller att minska den totala mängden 
föroreningar för unionsmedborgarna, och 
att undvika ett förbud mot dieselbilar. 
Parlamentet anser att dessa förbud i 
många fall inte är proportionerliga, och 
ibland leder till högre utsläpp på andra 
platser, till exempel när gamla dieselbilar 
säljs till medlemsstater där inkomsterna 
är lägre.

Or. en


