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Ændringsforslag 279
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

41. For at gøre EU til en ressourceeffektiv, 
grøn og konkurrencedygtig
lavemissionsøkonomi skal programmet 
sikre, at følgende mål nås frem til 2020:

41. For at gøre en kredsløbsøkonomi, der 
kendetegnes af et lavt emissionsniveau, 
ressourceeffektivitet og hensyn til miljøet 
og økosystemerne, konkurrencedygtig, 
burde programmet sikre, at følgende mål 
nås frem til 2020:

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 2, stk. 1, litra b)

Ændringsforslag 280
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

41. For at gøre EU til en ressourceeffektiv,
grøn og konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi skal programmet 
sikre, at følgende mål nås frem til 2020:

41. For at gøre EU til en ressourceeffektiv,
miljøvenlig og konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi skal programmet 
sikre, at følgende mål nås frem til 2020:

Or. fr

Ændringsforslag 281
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU har opfyldt sine 2020-mål for klima a) EU har opfyldt 2020-målene for klima 
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og energi og arbejder hen imod at 
reducere udledningen af drivhusgasser 
med 80-95% frem til 2050 i forhold til 
1990 som led i en global indsats for at 
holde den gennemsnitlige 
temperaturstigning under 2 °C.

og energi i tråd med den økonomiske 
konjunktur og i overensstemmelse med 
den internationale ramme inden for 
UNFCCC.

Or. it

Ændringsforslag 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU har opfyldt sine 2020-mål for klima 
og energi og arbejder hen imod at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 80-95% 
frem til 2050 i forhold til 1990 som led i en 
global indsats for at holde den 
gennemsnitlige temperaturstigning under 
2 °C.

a) EU har opfyldt sine 2020-mål for klima 
og energi, har fastlagt en ramme for 
energi- og klimapolitikken for 2030, der 
er baseret på bindende mål for 
drivhusgasemissioner, vedvarende energi 
og energieffektivitet og arbejder hen imod 
at reducere udledningen af drivhusgasser 
med 80-95% frem til 2050 i forhold til 
1990 som led i en global indsats for at 
holde den gennemsnitlige 
temperaturstigning under 2 °C.

Or. de

Ændringsforslag 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU har opfyldt sine 2020-mål for klima 
og energi og arbejder hen imod at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 80-95% 
frem til 2050 i forhold til 1990 som led i en 
global indsats for at holde den 

a) EU har opfyldt sine 2020-mål for klima 
og energi og arbejder hen imod at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 80-95% 
frem til 2050 i forhold til 1990 som led i en 
global indsats for at holde den 
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gennemsnitlige temperaturstigning under 
2 °C.

gennemsnitlige temperaturstigning under 
2 °C. Der er indgået aftaler om klima- og 
energimål for 2030 og yderligere milepæle 
for energieffektivitet og vedvarende 
energi.

Or. en

Ændringsforslag 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De samlede miljøvirkninger af alle 
større industrisektorer er væsentligt 
reduceret og ressourceeffektiviteten øget.

b) De samlede miljøvirkninger af alle 
større industrisektorer er væsentligt 
reduceret, og ressourceeffektiviteten er
øget som følge af markedsincitamenter og 
politiske initiativer, der belønner bedste 
virksomhedspraksis.
Ressourceeffektiviteten i 
produktionskæden og i et produkts 
livscyklus kan måles og bruges som 
benchmark.

Or. en

Ændringsforslag 285
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) De samlede miljøvirkninger af alle 
større industrisektorer er væsentligt 
reduceret og ressourceeffektiviteten øget.

b) De samlede miljøvirkninger af alle 
større industrisektorer er væsentligt 
reduceret og ressourceeffektiviteten øget
som følge af principperne om 
kaskadeanvendelse af råvarer.

Or. en
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Begrundelse

Målet om at øge ressourceeffektiviteten bør baseres på principperne om kaskadeanvendelse af 
råvarer, som sikrer den højeste merværdi.

Ændringsforslag 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Den samlede miljøpåvirkning fra 
produktion og forbrug er reduceret, især 
for sektorerne fødevarer, boliger og 
mobilitet.

c) De strukturelle ændringer inden for 
produktion, teknologi og innovation samt 
forbrugsmønstre og livsstil har reduceret
den samlede miljøpåvirkning fra 
produktion og forbrug, især for sektorerne 
fødevarer, boliger og mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 287
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)Fødevaresektorens, boligsektorens og 
befordringssektorens miljøindvirkning 
nedbringes samtidig med en reduktion af 
omkostningerne for befolkningen ved 
hjælp af foranstaltninger til fysisk 
planlægning, kollektiv transport af høj 
kvalitet og lave omkostninger, reduktion 
af transporten i løbet af produkternes 
livscyklus, lovgivning og økonomiske 
incitamenter, der fremmer lokal 
fødevareproduktion og boligmuligheder i 
nærheden af arbejdspladsen.

Or. pt
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Ændringsforslag 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Skovødelæggelse er forhindret, og 
råvarer og produkter, som er forbundet 
med afskovning, er fjernet fra EU-
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 289
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen i forhold til 
BNP falder, og genanvendeligt og 
kompostérbart forbrugeraffald 
omdirigeres gradvis fra bortskaffelse til 
genanvendelse og nyttiggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 290
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
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ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

ressource, affaldsproduktionen i forhold til 
BNP falder, genanvendeligt og 
kompostérbart affald anvendes rent 
faktisk til genanvendelse og nyttiggørelse.

Or. it

Ændringsforslag 291
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder, energiudnyttelse er begrænset til 
ikke-genanvendelige materialer, og 
deponering af genanvendelige og 
kompostérbare materialer er mindsket som 
følge af udsættelserne i artikel 5, stk. 2, i 
direktiv 1999/31/EF om deponering af 
affald.

Or. en

Ændringsforslag 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare
materialer finder ikke sted.

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige, kompostérbare og
brændbare materialer finder ikke sted.
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Or. en

Ændringsforslag 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer afvikles gradvist, i 
overensstemmelse med hver enkelt 
medlemsstats faktiske evne til at opnå 
dette mål.

Or. lt

Ændringsforslag 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Affald forvaltes forsvarligt som en 
ressource, affaldsproduktionen pr. person 
falder i absolutte tal, energiudnyttelse er 
begrænset til ikke-genanvendelige 
materialer, og deponering af 
genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

d) Affald forhindres og forvaltes 
forsvarligt som en ressource, 
affaldsproduktionen pr. person falder i 
absolutte tal, energiudnyttelse er begrænset 
til ikke-kompostérbare og ikke-
genanvendelige materialer, og deponering 
af genanvendelige og kompostérbare 
materialer finder ikke sted.

Or. en
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Ændringsforslag 295
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fuldstændig gennemførelse af klima-
og energipakken og vedtagelse af EU's 
klima- og energipolitiske ramme for 
perioden efter 2020.

a) indefryse gennemførelsen af klima- og 
energipakken med undtagelse af 
bestemmelserne om energieffektivitet, så 
længe der ikke på internationalt plan er 
vedtaget et nyt globalt og retligt bindende 
instrument, som tager sigte på at mindske 
udledningen af drivhusgasser med 80-
95 % inden udgangen af 2050 i forhold til 
1990, som led i den generelle indsats for 
at begrænse den gennemsnitlige 
temperaturstigning til under 2 °C.

Or. it

Ændringsforslag 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fuldstændig gennemførelse af klima- og 
energipakken og vedtagelse af EU's klima-
og energipolitiske ramme for perioden efter 
2020.

a) Fuldstændig gennemførelse af klima- og 
energipakken og vilje til at arbejde hen 
imod EU's klima- og energipolitiske 
ramme for perioden efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse



AM\931426DA.doc 11/69 PE508.028v01-00

DA

Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fuldstændig gennemførelse af klima- og 
energipakken og vedtagelse af EU's klima-
og energipolitiske ramme for perioden efter 
2020.

a) Fuldstændig gennemførelse af klima- og 
energipakken og vedtagelse af EU's klima-
og energipolitiske ramme for perioden efter 
2020 ved fastsættelse af tre juridisk 
bindende mål for 2030 i overensstemmelse 
med delmålene i køreplanen for omstilling 
til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, herunder en 
forhøjelse af 2020-klimamålet til 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udbredt anvendelse af de "bedste 
tilgængelige teknikker" (BAT) og øgede 
bestræbelser på at fremme indførelsen af 
nye innovative teknologier, processer og 
tjenesteydelser.

b) Udbredt anvendelse af de "bedste 
tilgængelige teknikker" (BAT) i 
overensstemmelse med direktivet om 
industrielle emissioner og øgede 
bestræbelser på at fremme indførelsen af 
nye innovative teknologier, processer og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 299
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Reduktion af emballageforbrug og 
transport i løbet af produkternes 
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livscyklus. 

Or. pt

Ændringsforslag 300
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme af offentlig og privat indsats 
inden for forskning og innovation, der 
kræves for at udrulle innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, som vil fremskynde 
og nedbringe omkostningerne ved 
overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi.

c) Fremme af den indsats inden for 
forskning og innovation, der kræves for at 
udrulle innovative teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, som vil gøre en 
økonomi, der kendetegnes af et lavt 
emissionsniveau og ressourceeffektivitet, 
mere konkurrencedygtig og 
omkostningseffektiv.

Or. it

Ændringsforslag 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremme af offentlig og privat indsats 
inden for forskning og innovation, der 
kræves for at udrulle innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, som vil fremskynde 
og nedbringe omkostningerne ved 
overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi.

c) Fremme af offentlig og privat indsats 
inden for forskning og innovation, der 
kræves for at udrulle innovative 
teknologier, systemer og 
forretningsmodeller, som vil fremskynde
overgangen til en ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi, bidrage til at 
reducere fødevarespild i hele 
fødevarekæden væsentligt og nedbringe 
omkostningerne ved overgangen.

Or. de
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Ændringsforslag 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Fastsættelse af indikatorer og mål for 
ressourceeffektivitet i 2015 på grundlag af 
en køreplan for ressourceeffektivitet. 
Indførelse af nøgleindikatorer og mål i 
det europæiske semester baseret på en 
oversigtstavle over indikatorer for 
anvendelse af jord, kul, vand og 
materialer.

Or. en

Ændringsforslag 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Fastsættelse af indikatorer og mål for 
ressourceeffektivitet i 2015.

Or. en

Ændringsforslag 304
Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 

d) Opstilling af mere sammenhængende
retlige rammer for bæredygtighed af 
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og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning.

produktion og forbrug, der dækker hele
produktionscyklussen fra bæredygtigt 
indkøb til genvinding. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus og øget sammenhæng mellem 
de eksisterende instrumenter og 
udviklingen af en foregangsstrategi.
Fremme forbrugerefterspørgslen efter 
miljømæssigt bæredygtige produkter og 
tjenesteydelser ved at øge deres 
tilgængelighed, overkommelighed, 
funktionalitet og tiltrækningskraft.
Fastsættelse af mål for nedbringelse af den 
samlede forbrugsvirkning inden 2015.

Or. en

Ændringsforslag 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning.

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug, herunder i givet fald 
konsolidering af eksisterende 
instrumenter i en sammenhængende 
retlig ramme. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fremme 
forbrugerefterspørgslen efter 
miljømæssigt bæredygtige produkter og 
tjenesteydelser. Udvikling af indikatorer 
og fastsættelse af mål for nedbringelse af 
den samlede forbrugsvirkning.

Or. en



AM\931426DA.doc 15/69 PE508.028v01-00

DA

Ændringsforslag 306
Margrete Auken

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning.

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning og begrænsning af 
adgangen til markedet for produkter, der 
er skadelige for miljøet.

Or. en

Begrundelse

Et ugiftigt, rent og sundt miljø og indførelse af sikre forbrugerprodukter kan kun opnås, hvis 
omfanget af produkter, der er skadelige for miljøet, begrænses.

Ændringsforslag 307
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus. Fastsættelse af mål for 
nedbringelse af den samlede 
forbrugsvirkning.

d) Opstilling af mere sammenhængende 
rammer for bæredygtighed af produktion 
og forbrug. Gennemgang af 
produktlovgivning med sigte på at forbedre 
produkters miljøpræstationer og 
ressourceeffektivitet over hele deres 
livscyklus baseret på principperne om 
kaskadeanvendelse af materialer. 
Fastsættelse af mål for nedbringelse af den 
samlede forbrugsvirkning.
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Or. en

Ændringsforslag 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Øget indsats for at nå målet om, at der 
skal anvendes offentlige miljøkriterier for 
mindst 50 % af de offentlige udbud og 
oprettelse af et frivilligt 
miljøopkøbernetværk for EU-
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald
forvaltes forsvarligt og produktionen 
heraf er mindsket, ulovlige 
affaldstransporter er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning og opnåelse af en 
restaffaldssats tæt på nul senest i 2020. 
Det omfatter bl.a. anvendelse af 
affaldshierarkiet og effektiv anvendelse af 
markedsbaserede instrumenter og 
foranstaltninger for at reducere 
affaldsproduktion, fremme nyttiggørelse,
sikre genanvendelse af høj kvalitet og 
ikke-toksiske materialecyklusser, så affald
kan bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU og for at sikre,
at der indføres et sorteringssystem af høj 
kvalitet, at energiudnyttelse begrænses til 
ikke-genanvendelige og ikke-
kompostérbare materialer, 
affaldsdeponering afvikles med 
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undtagelse af visse former for farligt 
affald, hvor deponering er den sikreste 
metode, og at omfanget af farligt affald 
enten mindskes betragteligt eller 
håndteres sikkert. Ulovlige
affaldstransporter er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet. Dette vil kræve en 
systematisk fastsættelse af ambitiøse mål 
for genanvendelse, nyttiggørelse og 
forebyggelse i alle EU's affaldspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 310
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles,
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at genanvendeligt og kompostérbart 
affald rent faktisk disponeres til 
genanvendelse og nyttiggørelse, 
genanvendt affald bruges som en
supplerende, pålidelig kilde til råmaterialer 
i EU, farligt affald forvaltes forsvarligt og 
produktionen heraf er mindsket, ulovlige 
affaldstransporter er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet.

Or. it

Ændringsforslag 311
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet i
overensstemmelse med 
affaldsrammedirektivet på grundlag af en 
livscyklustilgang og effektiv anvendelse af 
foranstaltninger for at sikre, at
genanvendeligt og kompostérbart 
forbrugeraffald omdirigeres gradvis fra 
bortskaffelse til genanvendelse og 
nyttiggørelse, at genanvendt affald bruges 
som en væsentlig, pålidelig kilde til 
råmaterialer i EU, farligt affald forvaltes 
forsvarligt og produktionen heraf er 
mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

Or. en

Ændringsforslag 312
Karl-Heinz Florenz

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at der gradvis indføres et generelt 
forbud mod affaldsdeponering på EU-
plan, at energiudnyttelse begrænses til 
ikke-genanvendelige og kompostérbare
materialer, genanvendt affald bruges som 
en væsentlig, pålidelig kilde til råmaterialer 
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er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

i EU, hvorved den økonomiske 
levedygtighed af genanvendelse og 
efterspørgslen efter sekundære 
råmaterialer også øges, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter
(bl.a. gennem øget kontrol) er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet.

Or. de

Ændringsforslag 313
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse af ikke-genanvendelige 
materialer mindskes, genanvendt affald 
bruges som en væsentlig, pålidelig kilde til 
råmaterialer i EU, farligt affald forvaltes 
forsvarligt og produktionen heraf er 
mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

Or. en

Ændringsforslag 314
Kārlis Šadurskis

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt mindskes, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

Or. en

Ændringsforslag 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er
udryddet og hindringer på det indre 
marked for miljøvenlige 
genanvendelsesaktiviteter i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er
nærmest elimineret og hindringer på det 
indre marked for miljøvenlige 
genanvendelsesaktiviteter i EU er fjernet.
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Or. en

Ændringsforslag 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, ikke-toksiske 
materialecyklusser fremmes, så
genanvendt affald kan bruges som en 
væsentlig, pålidelig kilde til råmaterialer i 
EU, farligt affald forvaltes forsvarligt og 
produktionen heraf er mindsket, ulovlige 
affaldstransporter er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet.

Or. en

Ændringsforslag 317
Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Fuldstændig gennemførelse af EU’s 
affaldslovgivning. Det omfatter bl.a. 
anvendelse af affaldshierarkiet og effektiv 
anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 

e) Fuldstændig gennemførelse og styrkelse
af EU’s affaldslovgivning samt opnåelse 
af en affaldssats tæt på nul. Det omfatter 
bl.a. streng anvendelse af affaldshierarkiet 
og effektiv anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter og foranstaltninger for at 
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energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, genanvendt 
affald bruges som en væsentlig, pålidelig 
kilde til råmaterialer i EU, farligt affald 
forvaltes forsvarligt og produktionen heraf 
er mindsket, ulovlige affaldstransporter er 
udryddet og hindringer på det indre marked 
for miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter 
i EU er fjernet.

sikre, at affaldsdeponering reelt afvikles, 
energiudnyttelse begrænses til ikke-
genanvendelige materialer, ikke-toksiske 
materialecyklusser fremmes, så
genanvendt affald bruges som en 
væsentlig, pålidelig kilde til råmaterialer i 
EU og for at sikre, at der indføres et 
sorteringssystem af høj kvalitet, at farligt 
affald forvaltes forsvarligt og produktionen 
heraf er mindsket, ulovlige 
affaldstransporter er udryddet og 
hindringer på det indre marked for 
miljøvenlige genanvendelsesaktiviteter i 
EU er fjernet. Dette vil kræve en 
systematisk gennemgang af EU's 
affaldspolitikker med henblik på en 
overgang til en kredsløbsøkonomi samt 
fastsættelse af ambitiøse mål for 
genanvendelse og forebyggelse.

Or. en

Ændringsforslag 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Udvikling af et nyt retsinstrument med 
henblik på en mere effektiv anvendelse af 
begrænsede biomasseressourcer baseret 
på en vurdering af de overordnede 
disponible mængder, fastsættelse af 
kaskadeanvendelsesprincippet og 
indførelse af foranstaltninger, som kan 
sikre, at en sektors overordnede mængde 
biomasse begrænses til bæredygtig 
forsyning gennem økosystemerne.

Or. en
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Ændringsforslag 319
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau
og ved at bruge markedsmekanismer, 
såsom fastsættelse af vandpriser.

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål i forvaltningsplanerne for 
vandløbsoplande og kontrollere disse, ved 
at styrke den offentlige forvaltning af 
vandressourcerne, ved at øge den 
kvalificerede beskæftigelse og ved at give 
tjenesterne passende budgetter og 
investeringsmuligheder.

Or. pt

Ændringsforslag 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 
ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser.

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau på 
grundlag af de mest omkostningseffektive
markedsmekanismer, herunder vandpriser.

Or. en

Ændringsforslag 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 
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ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser.

ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser i form af øget 
viden, information, forvaltning, 
investering og integrering af 
vandspørgsmål i andre politikker.

Or. en

Ændringsforslag 322
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 
ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser.

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 
ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser som fastlagt i 
artikel 9 i vandrammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag 323
Gilles Pargneaux

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 
ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser.

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau
samt for genanvendelsen af spildevand og 
ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser.

Or. fr

Ændringsforslag 324
Gaston Franco
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau og 
ved at bruge markedsmekanismer, såsom 
fastsættelse af vandpriser.

f) Forbedring af vandeffektiviteten ved at 
fastsætte mål på vandløbsoplandsniveau, 
ved at fastsætte regler for anvendelsen af 
renset spildevand og ved at bruge 
markedsmekanismer, såsom fastsættelse af 
vandpriser.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tildele den vandmængde, der indvindes og herefter frigives i det 
naturlige miljø, særlig status. Som det er indikeret i handlingsplanen til beskyttelse af 
Europas vandressourcer, vil Kommissionen søge at definere det mest passende instrument på 
EU-plan til fremme af genanvendelse af vand ved på hensigtsmæssig vis at evaluere 
indvirkningen på miljøet og ved at sikre et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden samt for
miljøet.

Ændringsforslag 325
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Sikring af vandreservernes kvantitet 
og kvalitet med fokus på oprindelsen af 
vand, der skal bruges til drikkevand, 
navnlig ved at bevare og forbedre de 
naturlige og kunstige reservoirer med 
særlig vægt på forvaltning af de 
grundvandsførende lag og jordens 
oplagringskapacitet, overvågning og 
kontrol af ændringer i vandoplagringen 
og vandkvaliteten.

Or. pt
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Ændringsforslag 326
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Hensyntagen til foranstaltningerne i 
EU's bioøkonomiske strategi vedrørende 
bæredygtig produktion og anvendelse af 
vedvarende energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 327
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 41 – afsnit 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Fastsættelse af nye miljøregler om 
offentlige indkøb vedrørende fødevarer, 
herunder kriterier for miljø og 
dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 328
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 
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Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse.

Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket især
skyldes uhensigtsmæssige territoriale 
politikker og bebyggelse af 
oversvømmelsesområder.

Or. pt

Ændringsforslag 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 
Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis 
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse.

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet og ordningerne for 
spildevandsindsamling og -behandling er
stadig utilstrækkelige i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 
Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis 
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse.

Or. lt

Ændringsforslag 330
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
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sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 
Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis 
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse.

sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri.
Privatiseringen af vandforsyningen har 
givet sundhedsproblemer, navnlig på 
steder, hvor store virksomheder har 
erhvervet rettigheder til vandforvaltning. 
Det er nødvendigt at forbyde enhver 
privatisering i forbindelse med 
drikkevandsforsyning for at bevare, 
beskytte og forbedre vandkvaliteten.
Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis 
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse.

Or. de

Begrundelse

Privatiseringen af vandforsyningen i Portugal har ført til prisforhøjelser på 400 % og en 
forringelse af vandkvaliteten. Kampen om vand vil tage til i de kommende årtier, og derfor 
skal vandforsyningen forblive på offentlige hænder eller vende tilbage til et forstærket 
offentligt tilsyn.

Ændringsforslag 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 
Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis 
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse.

44. Adgang til vand af tilfredsstillende 
kvalitet stadig problematisk i en række 
landdistrikter i EU, samtidig med at der 
sikres en god kvalitet af Europas 
badevandsområder til gavn for både 
menneskers sundhed og EU's turistindustri. 
Negative følger af oversvømmelser for 
mennesker og økonomiske aktiviteter 
optræder stadig hyppigere, hvilket delvis 
skyldes ændringer i det hydrologiske 
kredsløb og arealanvendelse. For at 
overholde EU-lovgivningen på 
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vandområdet er det nødvendigt at træffe 
foranstaltninger for at genvinde flodernes 
naturlige løb og genbeplante de 
omkringliggende områder med skov.

Or. es

Ændringsforslag 332
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

42. EU-miljølovgivningen har givet 
borgerne væsentlige sundheds- og 
trivselsfordele. Men vand, luftforurening 
og kemikalier er fortsat nogle af de 
vigtigste miljøproblemstillinger for 
borgerne i EU. 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
anslår, at miljøfaktorer forårsager 15-20 % 
af alle dødsfald i de 53 europæiske lande. 
Ifølge OECD vil luftforureningen i byer 
være den primære miljøårsag til dødsfald 
på verdensplan i 2050.

42. EU-miljølovgivningen har givet 
borgerne væsentlige sundheds- og 
trivselsfordele. Men vand, luftforurening, 
kemikalier og støjforurening er fortsat 
nogle af de vigtigste miljøproblemstillinger 
for borgerne i EU. 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
anslår, at miljøfaktorer forårsager 15-20 % 
af alle dødsfald i de 53 europæiske lande. 
Ifølge OECD vil luftforureningen i byer 
være den primære miljøårsag til dødsfald 
på verdensplan i 2050.

Or. es

Ændringsforslag 333
Christofer Fjellner

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45. Den mangelfulde gennemførelse af de 
gældende regler forhindrer EU i at 
overholde passende luft- og 
vandkvalitetsstandarder. EU vil ajourføre 
målene, så de stemmer overens med de 
seneste videnskabelige resultater, og mere 

45. Den mangelfulde gennemførelse af de 
gældende regler forhindrer EU i at 
overholde passende luft- og 
vandkvalitetsstandarder. EU vil ajourføre 
målene, så de stemmer overens med de 
seneste videnskabelige resultater, og mere 
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aktivt søge at skabe synergier med andre 
politiske mål inden for områder som 
klimaforandring, biodiversitet og det 
marine og terrestriske miljø. F.eks. vil en 
reduktion af visse luftforurenende stoffer 
kunne yde et vigtigt bidrag til bekæmpelse 
af klimaforandringer. Yderligere arbejde i 
denne retning vil blive baseret på en 
omfattende revision af EU-lovgivningen 
vedrørende luftkvalitet og planen for 
beskyttelse af Europas vandressourcer.

aktivt søge at skabe synergier med andre 
politiske mål inden for områder som 
klimaforandring, biodiversitet og det 
marine og terrestriske miljø. F.eks. vil en 
reduktion af visse luftforurenende stoffer, 
herunder SO2-emissioner og kortlivede 
klimaforurenende stoffer, kunne yde et 
vigtigt bidrag til bekæmpelse af 
klimaforandringer og forbedring af 
luftkvaliteten. Yderligere arbejde i denne 
retning vil blive baseret på en omfattende 
revision af EU-lovgivningen vedrørende 
luftkvalitet, direktiv 2005/33/EF og
1999/32/EF og planen for beskyttelse af 
Europas vandressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48. Horisontal lovgivning om kemikalier
(REACH-forordningen og forordningen 
om klassificering, mærkning og 
emballering) sørger for en grundlæggende 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet og fremmer udbredelsen af nye 
forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 
dog fortsat usikkerhed om virkningerne på 
menneskers sundhed og miljøet, som 
skyldes kombinationsvirkninger af 
forskellige kemikalier (blandinger), 
nanomaterialer, kemikalier, som påvirker 
hormonsystemet (hormonforstyrrende 
stoffer) og kemikalier i produkter. I de 
senere år er der kommet flere oplysninger 
frem, som tyder på, at der er behov for 
foranstaltninger, som løser disse 
problemer, navnlig hvis EU skal nå det 
mål, som blev aftalt på verdenstopmødet 
om bæredygtig udvikling i 2002 og 

48. Horisontal lovgivning om kemikalier
(REACH-forordningen og forordningen 
om klassificering, mærkning og 
emballering) sørger for en grundlæggende 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet og fremmer udbredelsen af nye 
forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 
dog fortsat usikkerhed om de fulde 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet, som skyldes 
kombinationsvirkninger af forskellige 
kemikalier (blandinger), nanomaterialer, 
kemikalier, som påvirker hormonsystemet
(hormonforstyrrende stoffer) og kemikalier 
i produkter. I de senere år er der kommet 
flere oplysninger frem, som tyder på, at der 
er behov for foranstaltninger, som løser 
disse problemer, navnlig hvis EU skal nå 
det mål, som blev aftalt på 
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 
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bekræftet ved Rio +20-topmødet, nemlig at 
sørge for "minimering af de signifikante 
skadelige virkninger" på menneskers 
sundhed og miljøet inden 2020, og for at 
reagere på nye og fremspirende problemer 
og udfordringer på en effektiv, virksom, 
sammenhængende og samordnet måde. EU 
vil videreudvikle og gennemføre metoder 
til at tackle kombinationsvirkninger af 
kemikalier og spørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffers sikkerhed 
og fastlægge en samlet strategi for at 
minimere de skadelige virkninger af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
baseret på et omfattende videngrundlag om 
kemisk eksponering og toksicitet. 
Sikkerheden og den bæredygtige 
forvaltning af nanomaterialer vil blive 
sikret som led i en samlet strategi, der 
omfatter risikovurdering og -styring, 
information og overvågning. Tilsammen 
vil disse strategier øge det kemiske 
videngrundlag og skabe forudsigelige 
rammer, som fremmer udviklingen af mere 
bæredygtige løsninger.

i 2002 og bekræftet ved Rio +20-topmødet, 
nemlig at sørge for "minimering af kemisk 
eksponering" af menneskers sundhed og 
miljøet inden 2020, og for at reagere på 
nye og fremspirende problemer og 
udfordringer på en effektiv, virksom, 
sammenhængende og samordnet måde. EU 
vil videreudvikle og gennemføre metoder, 
herunder for industrien, til at tackle 
kombinationsvirkninger af kemikalier og 
spørgsmålene i forbindelse med 
hormonforstyrrende stoffers sikkerhed og 
fastlægge en samlet strategi for at 
minimere de skadelige virkninger af farlige 
stoffer i al relevant EU-lovgivning, 
herunder kemikalier i produkter, baseret på 
et omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet og med 
udgangspunkt i forsigtighedsprincippet 
for at beskytte sårbare grupper mod 
eksponering. Sikkerheden og den 
bæredygtige forvaltning af nanomaterialer 
vil blive sikret som led i en samlet strategi, 
der omfatter risikovurdering og -styring, 
information og overvågning. Tilsammen 
vil disse strategier øge det kemiske 
videngrundlag og skabe forudsigelige 
rammer, som fremmer udviklingen af mere 
bæredygtige løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48. Horisontal lovgivning om kemikalier
(REACH-forordningen og forordningen 
om klassificering, mærkning og 
emballering) sørger for en grundlæggende 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet og fremmer udbredelsen af nye 

48. Horisontal lovgivning om kemikalier
(REACH-forordningen og forordningen 
om klassificering, mærkning og 
emballering) sørger for en grundlæggende 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet og fremmer udbredelsen af nye 
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forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 
dog fortsat usikkerhed om virkningerne på 
menneskers sundhed og miljøet, som 
skyldes kombinationsvirkninger af 
forskellige kemikalier (blandinger), 
nanomaterialer, kemikalier, som påvirker 
hormonsystemet (hormonforstyrrende 
stoffer) og kemikalier i produkter. I de 
senere år er der kommet flere oplysninger 
frem, som tyder på, at der er behov for 
foranstaltninger, som løser disse 
problemer, navnlig hvis EU skal nå det 
mål, som blev aftalt på verdenstopmødet 
om bæredygtig udvikling i 2002 og 
bekræftet ved Rio +20-topmødet, nemlig at 
sørge for "minimering af de signifikante 
skadelige virkninger" på menneskers 
sundhed og miljøet inden 2020, og for at 
reagere på nye og fremspirende problemer 
og udfordringer på en effektiv, virksom, 
sammenhængende og samordnet måde. EU 
vil videreudvikle og gennemføre metoder 
til at tackle kombinationsvirkninger af 
kemikalier og spørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffers sikkerhed 
og fastlægge en samlet strategi for at 
minimere de skadelige virkninger af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
baseret på et omfattende videngrundlag om 
kemisk eksponering og toksicitet. 
Sikkerheden og den bæredygtige 
forvaltning af nanomaterialer vil blive 
sikret som led i en samlet strategi, der 
omfatter risikovurdering og -styring, 
information og overvågning. Tilsammen 
vil disse strategier øge det kemiske 
videngrundlag og skabe forudsigelige 
rammer, som fremmer udviklingen af mere 
bæredygtige løsninger.

forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 
dog fortsat en væsentlig bekymring over
virkningerne på menneskers sundhed og 
miljøet, som skyldes 
kombinationsvirkninger af forskellige 
kemikalier (blandinger), nanomaterialer, 
kemikalier, som påvirker hormonsystemet
(hormonforstyrrende stoffer) og kemikalier 
i produkter. I de senere år er der kommet 
flere oplysninger frem, som tyder på, at der 
er behov for foranstaltninger, som løser 
disse problemer, navnlig hvis EU skal nå 
det mål, som blev aftalt på 
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling 
i 2002 og bekræftet ved Rio +20-topmødet, 
nemlig at sørge for "minimering af de 
signifikante skadelige virkninger" på 
menneskers sundhed og miljøet inden 
2020, og for at reagere på nye og 
fremspirende problemer og udfordringer på 
en effektiv, virksom, sammenhængende og 
samordnet måde. EU vil videreudvikle og 
gennemføre metoder til at tackle 
kombinationsvirkninger af kemikalier og 
spørgsmålene i forbindelse med 
hormonforstyrrende stoffers sikkerhed og 
fastlægge en samlet strategi for at 
minimere de skadelige virkninger af og 
eksponering for farlige stoffer i al relevant 
EU-lovgivning, herunder kemikalier i 
produkter, baseret på et omfattende 
videngrundlag om kemisk eksponering og 
toksicitet samt viden om sårbare grupper. 
Sikkerheden og den bæredygtige 
forvaltning af nanomaterialer og andre 
avancerede materialer vil blive sikret som 
led i en samlet proaktiv strategi, der
navnlig omfatter nanomaterialer i al 
relevant lovgivning, og som omfatter
risikovurdering og -styring, omfattende
information om den egentlige anvendelse 
(fortegnelse og mærkning) og
overvågning. Tilsammen vil disse 
strategier øge det kemiske videngrundlag 
og skabe forudsigelige rammer, som 
fremmer udviklingen af mere bæredygtige 
løsninger.
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Or. en

Begrundelse

Der er behov for en proaktiv tilgang til nanomaterialer i al relevant EU-lovgivning. 
Sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med farlige stoffer og kombinationsvirkninger af 
kemikalier og hormonforstyrrende stoffer bør navnlig begrænses for sårbare grupper.

Ændringsforslag 336
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48. Horisontal lovgivning om kemikalier
(REACH-forordningen og forordningen 
om klassificering, mærkning og 
emballering) sørger for en grundlæggende 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet og fremmer udbredelsen af nye 
forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 
dog fortsat usikkerhed om virkningerne på 
menneskers sundhed og miljøet, som 
skyldes kombinationsvirkninger af 
forskellige kemikalier (blandinger), 
nanomaterialer, kemikalier, som påvirker 
hormonsystemet (hormonforstyrrende 
stoffer) og kemikalier i produkter. I de 
senere år er der kommet flere oplysninger 
frem, som tyder på, at der er behov for 
foranstaltninger, som løser disse 
problemer, navnlig hvis EU skal nå det
mål, som blev aftalt på verdenstopmødet 
om bæredygtig udvikling i 2002 og 
bekræftet ved Rio +20-topmødet, nemlig at 
sørge for "minimering af de signifikante 
skadelige virkninger" på menneskers 
sundhed og miljøet inden 2020, og for at 
reagere på nye og fremspirende problemer 
og udfordringer på en effektiv, virksom, 
sammenhængende og samordnet måde. EU 
vil videreudvikle og gennemføre metoder 
til at tackle kombinationsvirkninger af 
kemikalier og spørgsmålene i forbindelse 

48. Horisontal lovgivning om kemikalier
(REACH-forordningen og forordningen 
om klassificering, mærkning og 
emballering) sørger for en grundlæggende 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet og fremmer udbredelsen af nye 
forsøgsmetoder uden brug af dyr. Der er 
dog fortsat usikkerhed om virkningerne på 
menneskers sundhed og miljøet, som 
skyldes kombinationsvirkninger af 
forskellige kemikalier (blandinger), 
nanomaterialer, kemikalier, som påvirker 
hormonsystemet (hormonforstyrrende 
stoffer) og kemikalier i produkter. I de 
senere år er der kommet flere oplysninger 
frem, som tyder på, at der er behov for 
foranstaltninger, som løser disse 
problemer, navnlig hvis EU skal nå det 
mål, som blev aftalt på verdenstopmødet 
om bæredygtig udvikling i 2002 og 
bekræftet ved Rio +20-topmødet, nemlig at 
sørge for "minimering af de signifikante 
skadelige virkninger" på menneskers 
sundhed og miljøet inden 2020, og for at 
reagere på nye og fremspirende problemer 
og udfordringer på en effektiv, virksom, 
sammenhængende og samordnet måde. EU 
vil videreudvikle og gennemføre metoder 
til at tackle kombinationsvirkninger af 
kemikalier og sikkerhedsspørgsmålene i 



PE508.028v01-00 34/69 AM\931426DA.doc

DA

med hormonforstyrrende stoffers sikkerhed
og fastlægge en samlet strategi for at 
minimere de skadelige virkninger af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
baseret på et omfattende videngrundlag om 
kemisk eksponering og toksicitet. 
Sikkerheden og den bæredygtige 
forvaltning af nanomaterialer vil blive 
sikret som led i en samlet strategi, der 
omfatter risikovurdering og -styring, 
information og overvågning. Tilsammen 
vil disse strategier øge det kemiske 
videngrundlag og skabe forudsigelige 
rammer, som fremmer udviklingen af mere 
bæredygtige løsninger.

forbindelse med hormonforstyrrende 
stoffers bivirkninger og fastlægge en 
samlet strategi for at minimere de 
skadelige virkninger af farlige stoffer, 
herunder kemikalier i produkter, baseret på 
et omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet. Sikkerheden og 
den bæredygtige forvaltning af 
nanomaterialer vil blive sikret som led i en 
samlet strategi, der omfatter 
risikovurdering og -styring, information og 
overvågning. Tilsammen vil disse 
strategier øge det kemiske videngrundlag 
og skabe forudsigelige rammer, som 
fremmer udviklingen af mere bæredygtige 
løsninger.

Or. it

Ændringsforslag 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

49. Det voksende marked for biobaserede 
produkter, kemikalier og materialer kan 
give fordele såsom lavere 
drivhusgasemissioner og nye 
markedsmuligheder, men der bør træffes 
foranstaltninger for at sikre, at 
produkternes fulde livscyklus er 
bæredygtig og ikke forværrer 
konkurrencen om jord eller øger 
emissionsniveauerne.

49. Det voksende marked for biobaserede 
produkter, kemikalier og materialer kan 
give fordele såsom lavere 
drivhusgasemissioner og nye 
markedsmuligheder, men der bør træffes 
foranstaltninger for at sikre, at 
produkternes fulde livscyklus er 
bæredygtig og ikke forværrer 
konkurrencen om jord og vand eller øger 
emissionsniveauerne.

Or. en

Ændringsforslag 338
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 49 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

49a. Opmærksomheden henledes på, at 
dereguleringen og liberaliseringen af den 
internationale handel har ført til øget 
energiforbrug og varestrømme på globalt 
plan, hvilket øger koncentrationen af 
drivhusgasser i atmosfæren. Forsvar og 
fremme af lokal energiproduktion og 
forbrug gennem kortere forsyningskæder 
fremmer komplementariteten i den 
internationale handel i stedet for 
konkurrencen mellem produkter, 
producenter og lande.

Or. pt

Ændringsforslag 339
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 49 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

49b. Der bør på kort sigt foretages en 
evaluering af indvirkningen af EU's 
fælles politikker, navnlig den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik 
og handelspolitikken, med henblik på at 
nedbringe EU-økonomiernes CO2-
intensitet. Resultaterne af denne 
evaluering bør tages i betragtning i 
forbindelse med revisionen af disse 
politikker.

Or. pt

Ændringsforslag 340
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50. Klimaforandringer vil yderligere
forværre miljøproblemer ved at forårsage 
langvarige tørke- og hedebølger, 
oversvømmelser, storme og skovbrande, og 
nye eller mere virulente former af folke-, 
dyre- eller plantesygdomme. Der bør 
sættes målrettet ind for at sikre, at EU er 
tilstrækkelig rustet til at klare presset og 
ændringerne som følge af 
klimaforandringer, ved at styrke Unionens 
miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige robusthed. Da mange 
sektorer i stigende grad vil få virkningerne 
af klimaforandringer at føle, er det vigtigt, 
at tilpasnings- og 
katastrofehåndteringsaspekter integreres 
yderligere i EU's politikker.

50. Det forventes, at klimaforandringer
yderligere vil forværre miljøproblemer ved 
at forårsage langvarige tørke- og 
hedebølger, oversvømmelser, storme og 
skovbrande, og nye eller mere virulente 
former af folke-, dyre- eller 
plantesygdomme. Der bør sættes målrettet 
ind for at sikre, at EU er tilstrækkelig rustet 
til at klare presset og ændringerne som 
følge af klimaforandringer, ved at styrke 
Unionens miljømæssige, økonomiske og 
samfundsmæssige robusthed. Da mange
sektorer i stigende grad vil få virkningerne 
af klimaforandringer at føle, er det vigtigt, 
at tilpasnings- og 
katastrofehåndteringsaspekter integreres 
yderligere i EU's politikker.

Or. it

Ændringsforslag 341
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

51. Hertil kommer, at foranstaltninger, som 
skal forbedre den økologiske robusthed og 
modstandsdygtigheden over for 
klimaforandringer, f.eks. 
økosystemretablering og grøn infrastruktur, 
kan have betydelige samfundsøkonomiske 
fordele, herunder for folkesundheden. 
Synergier og potentielle kompromiser 
mellem klimamål og andre miljømål, f.eks. 
for luftkvalitet, skal håndteres på en 
hensigtsmæssig måde. F.eks. kan 
brændselsomlægning af hensyn til klimaet 
eller forsyningssikkerheden føre til en 
væsentlig forøgelse af udledningen af 

51. Hertil kommer, at foranstaltninger, som 
skal forbedre den økologiske robusthed og 
modstandsdygtigheden over for 
klimaforandringer, f.eks. 
økosystemretablering og grøn infrastruktur, 
kan have betydelige samfundsøkonomiske 
fordele og kan i væsentlig grad forbedre
folkesundheden og velfærden. Synergier 
og potentielle kompromiser mellem 
klimamål og andre miljømål, f.eks. for 
luftkvalitet, skal håndteres på en 
hensigtsmæssig måde. F.eks. kan 
brændselsomlægning af hensyn til klimaet 
eller forsyningssikkerheden føre til en 
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partikler og farlige stoffer. væsentlig forøgelse af udledningen af 
partikler og farlige stoffer.

Or. en

Ændringsforslag 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Luftkvaliteten i EU er væsentligt 
forbedret.

a) Inde- og udeluftens kvalitet i EU er 
væsentligt forbedret til WHO's anbefalede 
niveauer og i overensstemmelse med 
WHO's retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 343
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Lovgivningen vedrørende metoder til 
måling af luftforurening, herunder 
retningslinjer for korrekt placering af 
måleapparaterne, er revideret for at sikre 
en mere effektiv indsamling af 
oplysninger og undgå svigagtige 
målinger.

Or. es

Ændringsforslag 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Støjforurening i EU er faldet betydeligt. b) Støjforurening i EU er faldet betydeligt
til WHO's anbefalede niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 345
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Borgere overalt i EU nyder godt af høje 
standarder for sikkert drikke- og 
badevand.

c) Alle borgere overalt i EU nyder godt af 
sikkert drikkevand og
spildevandsrensning, i passende mængde 
og kvalitet, samt sundhedsmæssigt 
forsvarligt offentligt badevand.

Or. pt

Ændringsforslag 346
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Der er gennemført politikker til 
internalisering af medlemsstaternes 
vandomkostninger for at få et overblik 
over de faktiske vandpriser i henhold til 
vandrammedirektivet.

Or. es
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Ændringsforslag 347
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Kombinationsvirkningerne af kemikalier 
og sikkerhedsspørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffer håndteres 
effektivt, og risici for miljøet og sundheden 
i forbindelse med anvendelsen af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
vurderes og minimeres.

d) Kombinationsvirkningerne af kemikalier 
og sikkerhedsspørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffers 
bivirkninger håndteres effektivt, og risici 
for miljøet og sundheden i forbindelse med 
anvendelsen af farlige stoffer, herunder 
kemikalier i produkter, vurderes og 
minimeres.

Or. it

Ændringsforslag 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Kombinationsvirkningerne af kemikalier 
og sikkerhedsspørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffer håndteres 
effektivt, og risici for miljøet og sundheden 
i forbindelse med anvendelsen af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
vurderes og minimeres.

d) Kombinationsvirkningerne af kemikalier 
og sikkerhedsspørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffer håndteres 
effektivt, og risici for miljøet og sundheden 
i forbindelse med anvendelsen af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
vurderes og minimeres. Langsigtede 
foranstaltninger med henblik på at nå 
målet om et ugiftigt miljø identificeres.

Or. en

Ændringsforslag 349
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Kombinationsvirkningerne af kemikalier 
og sikkerhedsspørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffer håndteres 
effektivt, og risici for miljøet og sundheden 
i forbindelse med anvendelsen af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
vurderes og minimeres.

d) Kombinationsvirkningerne af kemikalier 
og sikkerhedsspørgsmålene i forbindelse 
med hormonforstyrrende stoffer håndteres 
effektivt i al relevant EU-lovgivning, og 
risici for miljøet og sundheden i 
forbindelse med anvendelsen af farlige 
stoffer, herunder kemikalier i produkter, 
vurderes og minimeres.

Or. en

Ændringsforslag 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med 
nanomaterialer håndteres effektivt som led 
i en sammenhængende strategi på tværs af 
de forskellige lovgivninger.

e) EU's rammebestemmelser revideres og 
suppleres for at sikre, at
sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med 
nanomaterialer håndteres effektivt i medfør 
af en særlig regulering af nanomaterialer 
og som led i en sammenhængende strategi 
på tværs af de forskellige lovgivninger.

Or. en

Ændringsforslag 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Der er sket afgørende fremskridt med at 
tilpasse sig konsekvenserne af 
klimaforandringer.

f) Der er sket afgørende fremskridt med at
forhindre og tilpasse sig konsekvenserne 
af klimaforandringer.
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Or. en

Ændringsforslag 352
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Tilgængeligheden af og adgangen til 
sunde fødevarer af høj kvalitet i EU er 
væsentligt forbedret.

Or. en

Ændringsforslag 353
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Gennemførelse af initiativerne i 
hvidbogen om transport, herunder en 
yderligere internalisering af de eksterne 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 354
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gennemførelse af den ajourførte EU-
politik for luftkvalitet, så den er i 
overensstemmelse med de nyeste 

a) Gennemførelse af den ajourførte EU-
politik for luftkvalitet, så den er i 
overensstemmelse med de nyeste 
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videnskabelige oplysninger, og 
foranstaltninger til at bekæmpe 
luftforurening ved kilden.

videnskabelige oplysninger og de 
forskellige geografiske og klimatiske 
forhold, og foranstaltninger til at bekæmpe 
luftforurening ved kilden.

Or. it

Ændringsforslag 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Gennemførelse af den ajourførte EU-
politik for luftkvalitet, så den er i 
overensstemmelse med de nyeste 
videnskabelige oplysninger, og 
foranstaltninger til at bekæmpe 
luftforurening ved kilden.

a) Gennemførelse af den ajourførte EU-
politik for luftkvalitet, så den er i 
overensstemmelse med de nyeste 
videnskabelige oplysninger, udvikling af 
en EU-strategi for indeluftens kvalitet og 
foranstaltninger til at bekæmpe 
luftforurening ved kilden.

Or. en

Ændringsforslag 356
João Ferreira, Sabine Wils

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) En øget indsats for at gennemføre 
direktivet om drikkevand, navnlig for små 
drikkevandsleverandører, og 
gennemførelse af badevandsdirektivet.

c) Sikring af de nødvendige midler til 
vandforsyning og almen kloakering og en 
øget indsats for at opfylde planerne om 
indvinding, overvågning og kontrol med 
drikkevandets oprindelse og
gennemførelse af badevandsdirektivet.

Or. pt
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Ændringsforslag 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Udformning af en EU-strategi for et 
ugiftigt miljø, som understøttes af et 
omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet, og som 
befordrer innovation af bæredygtige 
substitutter.

d) Udformning af en EU-strategi inden
2018 for et ugiftigt miljø baseret på 
horisontale foranstaltninger, der skal 
gennemføres inden 2015, og som gennem 
særlige bestemmelser i al relevant 
lovgivning skal garantere 1) sikkerheden 
ved nanomaterialer og tilsvarende 
avancerede materialer, 2) minimering af 
eksponeringen for hormonforstyrrende 
stoffer, 3) en passende reguleringstilgang 
til at tackle kombinationsvirkninger af 
kemikalier, 4) minimering af 
eksponeringen for kemikalier i produkter, 
herunder bl.a. i importerede produkter, 
fremme ikke-toksiske materialecyklusser 
og mindske indendørs eksponering for 
skadelige stoffer. Ovennævnte skal
understøttes af et omfattende 
videngrundlag om kemisk eksponering og 
toksicitet, som skal fremskynde en effektiv 
beslutningstagning og fremme innovation
og udvikling af bæredygtige substitutter.

Or. en

Begrundelse

Elementerne i en omfattende EU-strategi for et ugiftigt miljø blev allerede vedtaget i det sjette 
miljøhandlingsprogram og bør præciseres. Det syvende miljøhandlingsprogram bør følge op 
på Europa-Parlamentets opfordringer. I april 2009 opfordrede Europa-Parlamentet 
Kommissionen til at garantere sikkerheden for alle nanomaterialer inden for to år. I marts 
2013 opfordrede Europa-Parlamentet til at minimere eksponeringen for hormonforstyrrende 
stoffer. Strategien bør ligeledes tage hensyn til kombinationsvirkninger og minimere 
eksponeringen for kemikalier i produkter.

Ændringsforslag 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Udformning af en EU-strategi for et 
ugiftigt miljø, som understøttes af et 
omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet, og som befordrer 
innovation af bæredygtige substitutter.

d) Udformning af en EU-strategi inden 
2015 for et ugiftigt miljø, som omfatter 
kortsigtede foranstaltninger, der skal 
garantere sikkerheden ved 
nanomaterialer og tilsvarende avancerede 
materialer, sikre en passende regulering 
med henblik på at tackle 
kombinationsvirkninger af kemikalier, 
minimere eksponeringen for 
hormonforstyrrende stoffer og kemikalier 
i produkter, herunder bl.a. i importerede 
produkter, mindske indendørs 
eksponering og fremme ikke-toksiske 
materialecyklusser samt kortlægge tiltag 
til opnåelse af den langsigtede vision om 
et ugiftigt miljø. Denne strategi skal
understøttes af et omfattende 
videngrundlag om kemisk eksponering og 
toksicitet, der fremskynder en effektiv 
beslutningstagning, og som befordrer 
innovation af bæredygtige substitutter.

Or. en

Ændringsforslag 359
Dan Jørgensen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Udformning af en EU-strategi for et 
ugiftigt miljø, som understøttes af et 
omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet, og som befordrer 
innovation af bæredygtige substitutter.

d) Udformning af en EU-strategi inden 
2015 for et ugiftigt miljø, herunder 
horisontale foranstaltninger vedrørende 
dokumentation for sikkerheden ved
nanomaterialer og tilsvarende avancerede 
materialer, gennemførelse af en 
horisontal regulering med henblik på at 
tackle kombinationsvirkninger af 
kemikalier, minimering af eksponeringen 
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for hormonforstyrrende stoffer, sikring af 
en passende risikostyring ved kemikalier i 
produkter, herunder i importerede 
produkter, samt indførelse af horisontale 
foranstaltninger, som garanterer 
sikkerheden ved nanomaterialer. 
Ovennævnte understøttes af et omfattende 
videngrundlag om kemisk eksponering og 
toksicitet, og som befordrer innovation af 
bæredygtige substitutter.

Or. en

Ændringsforslag 360
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Udformning af en EU-strategi for et 
ugiftigt miljø, som understøttes af et 
omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet, og som befordrer 
innovation af bæredygtige substitutter.

d) Udformning af en EU-strategi for et 
ugiftigt miljø, som understøttes af et 
omfattende videngrundlag om kemisk 
eksponering og toksicitet, og som så vidt 
muligt er baseret på alternative 
forsøgsmetoder og -strategier uden brug
af dyr, og som befordrer innovation af 
bæredygtige substitutter.

Or. en

Begrundelse

Der er stor usikkerhed omkring, hvilke virkninger hormonforstyrrende stoffer, blandinger af 
kemikalier og nanomaterialer har på folke- og dyresundheden samt miljøet. Der bør, hvor det 
er muligt, gennemføres risikovurderinger baseret på alternative forsøgsstrategier og -
metoder. Kommissionens forslag er ikke præcist nok, hvad dette angår.

Ændringsforslag 361
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Vedtagelse af en EU-dækkende 
strategi for udvikling, validering, accept 
og anvendelse af alternative 
forsøgsmetoder uden brug af dyr i 
forbindelse med revisionen af EU-
lovgivningen og indførelse af 
bestemmelser vedrørende nye teknologier 
såsom nanoteknologier.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af en EU-dækkende strategi vil sikre, at der tages behørigt hensyn til virkningen 
af nye regler vedrørende dyreforsøg.

Ændringsforslag 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Revision af eksisterende EU-politikker 
og udvikling af nye politikker om 
nanomaterialer og avancerede materialer, 
herunder udvikling af passende 
risikovurderingsredskaber, kemiske 
sikkerhedsrapporter samt et EU-register 
over nanomaterialer.

Or. en

Ændringsforslag 363
Karin Kadenbach

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 52 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Gennemførelse af initiativerne i 
hvidbogen om transport, herunder en 
yderligere internalisering af eksterne 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden stammer fra køreplanen om ressourceeffektivitet (COM(2011)0571), side 19.

Ændringsforslag 364
Richard Seeber, Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 52 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

52a. Fuldstændig internalisering af alle 
eksterne transportomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 365
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

54. Der er tre fordele ved at sikre, at EU's 
miljølovgivning faktisk gennemføres: Der 
skabes lige vilkår for de økonomiske 
aktører i det indre marked, innovationen 
stimuleres og europæiske virksomheder får 
gavn af at være pionerer i mange sektorer. 
De omkostninger, der er forbundet med 
manglende gennemførelse af lovgivning, er 

54. Der er tre fordele ved at sikre, at EU's 
miljølovgivning faktisk gennemføres: Der 
skabes lige vilkår for de økonomiske 
aktører i det indre marked, innovationen 
stimuleres og europæiske virksomheder får 
gavn af at være pionerer i mange sektorer. 
De omkostninger, der er forbundet med 
manglende gennemførelse af lovgivning, er 
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derimod høje, og de anslås til ca. 50 mia. 
EUR pr. år, herunder også omkostninger i 
forbindelse med overtrædelsessager60. 
Alene i 2009 var der 451 
overtrædelsessager vedrørende EU's 
miljølovgivning. Kommissionen modtager 
også talrige klager direkte fra EU-borgere, 
hvoraf mange bedre kunne håndteres på 
nationalt eller lokalt plan.

derimod høje, og de anslås til ca. 50 mia. 
EUR pr. år, herunder også omkostninger i 
forbindelse med overtrædelsessager60. 
Alene i 2009 var der 451 
overtrædelsessager vedrørende EU's 
miljølovgivning. Kommissionen modtager 
også talrige klager direkte fra EU-borgere, 
hvoraf mange, selv om de kunne håndteres 
på nationalt eller lokalt plan, fortsat 
behandles af Kommissionen og i givet fald 
af EU-Domstolen.

Or. es

Ændringsforslag 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

55. En bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning på medlemsstatsplan vil 
derfor have højeste prioritet i de 
kommende år. Der er væsentlige forskelle 
på gennemførelsen i og mellem 
medlemsstaterne. Det er nødvendigt at 
udstyre de personer, der står for 
gennemførelsen af miljølovgivning på 
nationalt, regionalt og lokalt plan med den 
fornødne viden og kapacitet til at forbedre 
nytteværdien af den pågældende 
lovgivning.

55. En bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning på medlemsstatsplan vil 
derfor have højeste prioritet i de 
kommende år. Der er væsentlige forskelle 
på gennemførelsen i og mellem 
medlemsstaterne. Det er nødvendigt at 
udstyre de personer, der står for 
gennemførelsen af miljølovgivning på
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan med den fornødne viden, værktøjer og 
kapacitet til at forbedre nytteværdien af 
den pågældende lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 367
João Ferreira

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

55. En bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning på medlemsstatsplan vil 
derfor have højeste prioritet i de 
kommende år. Der er væsentlige forskelle 
på gennemførelsen i og mellem 
medlemsstaterne. Det er nødvendigt at 
udstyre de personer, der står for 
gennemførelsen af miljølovgivning på 
nationalt, regionalt og lokalt plan med den 
fornødne viden og kapacitet til at forbedre 
nytteværdien af den pågældende 
lovgivning.

55. En bedre gennemførelse af EU's 
miljølovgivning på medlemsstatsplan vil 
derfor have højeste prioritet i de 
kommende år. Der er væsentlige forskelle 
på gennemførelsen i og mellem 
medlemsstaterne. Det er nødvendigt at 
udstyre de personer, der står for 
gennemførelsen af miljølovgivning på 
nationalt, regionalt og lokalt plan med
budgetmidler og arbejdspladser samt den 
fornødne viden og kapacitet til at forbedre 
nytteværdien af den pågældende 
lovgivning.

Or. pt

Ændringsforslag 368
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

58. For det andet vil EU udvide kravene 
om kontrol og overvågning til at omfatte 
EU's samlede miljølovgivningskompleks, 
og supplere disse med en kapacitet på EU-
niveau, som kan tage stilling til 
situationer, hvor der er rimelig grund til 
bekymring.

58. For det andet vil EU styrke IMPEL 
medlemsstaterne imellem ved at yde 
passende langsigtet finansiel støtte og ved 
at øge udvekslingen af eksempler på 
bedste praksis, bl.a. på regionalt og lokalt 
plan.

Or. it

Ændringsforslag 369
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

58. For det andet vil EU udvide kravene 
om kontrol og overvågning til at omfatte 
EU's samlede miljølovgivningskompleks, 
og supplere disse med en kapacitet på EU-
niveau, som kan tage stilling til situationer, 
hvor der er rimelig grund til bekymring.

58. For det andet vil EU udvide kravene 
om kontrol og overvågning til at omfatte 
EU's samlede miljølovgivningskompleks, 
og supplere disse med en kapacitet på EU-
niveau, som kan tage stilling til situationer, 
hvor der er rimelig grund til bekymring.
For at sikre effektiviteten og begrænse
omkostningerne ved administrative 
procedurer er det ikke hensigtsmæssigt at 
oprette nye europæiske myndigheder, og 
de nationale miljøbeskyttelsesagenturers 
kompetence drages ikke i tvivl.

Or. de

Ændringsforslag 370
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

59. For det tredje skal den måde, hvorpå 
klager vedrørende gennemførelsen af EU's 
miljølovgivning behandles og løses på 
nationalt plan, forbedres.

59. For det tredje skal den måde, hvorpå 
klager vedrørende gennemførelsen af EU's 
miljølovgivning behandles og løses på 
nationalt plan, forbedres, 
gennemsigtigheden skal øges og 
adgangen til oplysninger om de indgivne 
klager forbedres.

Or. es

Ændringsforslag 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

59. For det tredje skal den måde, hvorpå 
klager vedrørende gennemførelsen af EU's 
miljølovgivning behandles og løses på 
nationalt plan, forbedres.

59. For det tredje skal den måde, hvorpå 
klager vedrørende gennemførelsen af EU's 
miljølovgivning behandles og løses på 
nationalt plan, forbedres og gøres mere 
gennemsigtig og tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

60. For det fjerde vil EU's borgere får 
bedre adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet og effektiv retlig 
beskyttelse i overensstemmelse med 
internationale traktater, udviklingen som 
følge af Lissabontraktatens ikrafttræden og 
den seneste retspraksis fra EU-Domstolen. 
Udenretslig konfliktløsning vil også blive 
fremmet som et alternativ til retssager.

60. For det fjerde vil EU's borgere få
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet og effektiv retlig beskyttelse 
i overensstemmelse med
Århuskonventionen og øvrige
internationale traktater, udviklingen som 
følge af Lissabontraktatens ikrafttræden og 
den seneste retspraksis fra EU-Domstolen. 
Udenretslig konfliktløsning vil også blive 
fremmet som et alternativ til retssager.

Or. en

Begrundelse

For at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse skal alle elementer i Århuskonventionen 
være en del af EU's miljølovgivning. Dette er i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 
11. juni 2012.

Ændringsforslag 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 60 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

60a. For det femte vil ordningerne for 
inddragelse af offentligheden i 
miljømæssige beslutninger blive styrket, 
først og fremmest ved at sikre, at 
miljøkonsekvensanalysesystemet ikke 
tillader konsekvensanalyser at blive 
omgået og er objektivt og uafhængigt.

Or. lt

Ændringsforslag 374
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

63. For at få størst muligt udbytte af EU's 
miljølovgivning skal programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

63. For at få størst muligt udbytte af EU's 
miljølovgivning bør programmet sikre, at 
følgende mål nås frem til 2020:

Or. it

Ændringsforslag 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU's borgere har adgang til klare 
oplysninger, der viser, hvordan EU's 
miljølovgivning gennemføres.

a) En fuldstændig gennemførelse af 
Århuskonventionen med henblik på at 
sikre EU's borgere adgang til klare 
oplysninger, der viser, hvordan EU's 
miljølovgivning gennemføres, samt 
mulighed for deltagelse i miljømæssige 
beslutninger samt adgang til 
domstolsprøvelse.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 11. juni 2012 bør Århuskonventionen 
gennemføres fuldt ud for at sikre borgerne fuldstændig adgang til domstolsprøvelse på 
miljøområdet.

Ændringsforslag 376
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU's borgere har adgang til klare 
oplysninger, der viser, hvordan EU's 
miljølovgivning gennemføres.

a) EU's borgere har adgang til klare 
oplysninger, der viser, hvordan EU's 
miljølovgivning gennemføres. For at øge 
gennemsigtigheden gives der via 
internettet adgang til en sammenfatning 
af de klager, der er indgivet til 
Kommissionen, samt oplysninger om 
status for behandlingen af sager i de 
enkelte medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Kravet om de nationale regulerende 
myndigheders uafhængighed i forbindelse 
med håndhævelsen af EU's 
miljølovgivning er gennemført.

Or. en

Begrundelse

De forskellige EU-direktiver om det indre marked samt Domstolens retspraksis kræver, at 
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medlemsstaterne garanterer de regulerende myndigheders uafhængighed og tilser, at de 
optræder upartisk og gennemskueligt i udøvelsen af deres beføjelser. Jf. direktiv 2009/73/EF, 
artikel 39, stk. 4. De krav, der stilles til de regulerende myndigheder, bør ligeledes gælde i 
forbindelse med håndhævelsen af EU's miljølovgivning på nationalt plan.

Ændringsforslag 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Borgernes tillid til EU's miljølovgivning 
er forbedret.

d) Borgernes tillid til EU's miljølovgivning 
er forbedret, og de er i højere grad 
involveret i foranstaltninger til håndtering 
af miljømæssige problemer.

Or. lt

Ændringsforslag 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Borgernes tillid til EU's miljølovgivning 
er forbedret.

d) Borgernes tillid til EU's miljølovgivning
og håndhævelsen heraf er forbedret.

Or. en

Ændringsforslag 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udarbejdelse af partnerskabsaftaler om b) Udarbejdelse af partnerskabsaftaler om 



AM\931426DA.doc 55/69 PE508.028v01-00

DA

gennemførelsen mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen.

gennemførelsen mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen med henblik på at bistå 
medlemsstaterne med at forhindre eller 
afhjælpe de opståede problemer.

Or. en

Ændringsforslag 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udarbejdelse af partnerskabsaftaler om 
gennemførelsen mellem medlemsstaterne 
og Kommissionen.

b) Udarbejdelse af gennemsigtige
partnerskabsaftaler om gennemførelsen 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 382
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udvidelse af de bindende kriterier 
vedrørende effektive inspektioner og 
overvågning i medlemsstaterne til at 
omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks, og 
tilvejebringelse af supplerende kapacitet 
på EU-plan til at håndtere situationer, 
hvor der er rimelig grund til bekymring, 
som bakkes op med støtte til netværk af 
fagfolk.

c) Udvidelse af de bindende kriterier 
vedrørende effektive inspektioner og 
overvågning i medlemsstaterne til at 
omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks ved samtidig at
styrke IMPEL-netværket.

Or. it



PE508.028v01-00 56/69 AM\931426DA.doc

DA

Ændringsforslag 383
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udvidelse af de bindende kriterier 
vedrørende effektive inspektioner og 
overvågning i medlemsstaterne til at 
omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks, og 
tilvejebringelse af supplerende kapacitet på 
EU-plan til at håndtere situationer, hvor der 
er rimelig grund til bekymring, som bakkes 
op med støtte til netværk af fagfolk.

c) Sikring af de bindende kriterier 
vedrørende effektive inspektioner og 
overvågning i medlemsstaterne til at 
omfatte EU's samlede 
miljølovgivningskompleks, og 
tilvejebringelse af supplerende kapacitet på 
EU-plan til at håndtere situationer, hvor der 
er rimelig grund til bekymring, som bakkes 
op med støtte til netværk af fagfolk.

Or. en

Ændringsforslag 384
Elena Oana Antonescu

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Etablering af konsekvente og effektive 
mekanismer på nationalt plan til 
behandling af klager vedrørende 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning.

d) Sikring af konsekvente og effektive 
mekanismer på nationalt plan til 
behandling af klager vedrørende 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Gennemgang af 
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miljøkonsekvensanalysesystemet, med 
henblik på at sikre, at det er objektivt og 
uafhængigt, og standardisering af 
praksisser i medlemsstaterne med henblik 
på at undgå situationer, hvor 
miljøkonsekvensanalyseprocedurer kan 
blive omgået som følge af huller eller 
tvetydigheder i lovgivningen.

Or. lt

Ændringsforslag 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 63 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Sikring af, at de nationale bestemmelser 
om adgang til klage og domstolsprøvelse 
afspejler retspraksis fra Den Europæiske 
Unions Domstol og fremmer udenretslig 
konfliktløsning som et middel til at finde
mindelige løsninger på konflikter på 
miljøområdet.

e) Sikring af, at de nationale bestemmelser 
om adgang til klage og domstolsprøvelse 
afspejler retspraksis fra Den Europæiske 
Unions Domstol og fremmer udenretslig 
konfliktløsning som et middel til at finde
effektive løsninger på konflikter på 
miljøområdet.

Or. en

Ændringsforslag 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – prioriteret mål nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteret mål nr. 5: Forbedre 
evidensgrundlaget for miljøpolitiske tiltag

Prioriteret mål nr. 5: Forbedre viden- og
evidensgrundlaget for miljøpolitiske tiltag

Or. en

Ændringsforslag 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – prioriteret mål nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteret mål nr. 5: Forbedre
evidensgrundlaget for miljøpolitiske tiltag

Prioriteret mål nr. 5: Forbedre
videngrundlaget for miljøpolitiske tiltag

Or. en

Ændringsforslag 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

64. Evidensgrundlaget for EU's 
miljøpolitik er miljøovervågning, data, 
indikatorer og vurderinger, der er knyttet til 
gennemførelsen af EU-lovgivning, formel 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
initiativer, som inddrager borgerne (citizen 
science). Der er gjort betydelige fremskridt 
med at styrke dette evidensgrundlag, og 
der er skabt større bevidsthed om og bedre 
tillid hos de politiske beslutningstagere og 
offentligheden til en evidensbaseret tilgang 
til politikken, som letter deres forståelse af 
de komplekse miljømæssige og 
samfundsmæssige udfordringer.

64. EU's miljøpolitik er baseret på
miljøovervågning, data, indikatorer og 
vurderinger, der er knyttet til 
gennemførelsen af EU-lovgivning, formel 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
initiativer, som inddrager borgerne (citizen 
science). Der er gjort betydelige fremskridt 
med at styrke dette videngrundlag, og der 
er skabt større bevidsthed om og bedre 
tillid hos de politiske beslutningstagere og 
offentligheden til en videnbaseret tilgang 
til politikken, som letter deres forståelse af 
de komplekse miljømæssige og 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen anvender i sin konsekvensanalyse termen "videngrundlag", som har en mere 
passende og bredere betydning end "evidensgrundlag".

Ændringsforslag 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

64. Evidensgrundlaget for EU's 
miljøpolitik er miljøovervågning, data, 
indikatorer og vurderinger, der er knyttet til 
gennemførelsen af EU-lovgivning, formel 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
initiativer, som inddrager borgerne (citizen 
science). Der er gjort betydelige fremskridt 
med at styrke dette evidensgrundlag, og der 
er skabt større bevidsthed om og bedre 
tillid hos de politiske beslutningstagere og 
offentligheden til en evidensbaseret tilgang 
til politikken, som letter deres forståelse af 
de komplekse miljømæssige og 
samfundsmæssige udfordringer.

64. Evidensgrundlaget for EU's 
miljøpolitik er miljøovervågning, data, 
indikatorer og vurderinger, der er knyttet til 
gennemførelsen af EU-lovgivning, formel 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
initiativer, som inddrager borgerne (citizen 
science). Der er gjort betydelige fremskridt 
med at styrke dette evidensgrundlag, og der 
er skabt større bevidsthed om og bedre 
tillid hos de politiske beslutningstagere og 
offentligheden til en videnbaseret tilgang 
til politikken, som letter deres forståelse af 
de komplekse miljømæssige og 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

64. Evidensgrundlaget for EU's 
miljøpolitik er miljøovervågning, data, 
indikatorer og vurderinger, der er knyttet til 
gennemførelsen af EU-lovgivning, formel 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
initiativer, som inddrager borgerne (citizen 
science). Der er gjort betydelige fremskridt 
med at styrke dette evidensgrundlag, og der 
er skabt større bevidsthed om og bedre 
tillid hos de politiske beslutningstagere og 
offentligheden til en evidensbaseret tilgang 
til politikken, som letter deres forståelse af 
de komplekse miljømæssige og 
samfundsmæssige udfordringer.

64. Evidensgrundlaget for EU's 
miljøpolitik er miljøovervågning, data, 
indikatorer og vurderinger, der er knyttet til 
gennemførelsen af EU-lovgivning, formel 
videnskabelig forskning og videnskabelige 
initiativer, som inddrager borgerne (citizen 
science). Der er gjort betydelige fremskridt 
med at styrke dette viden- og
evidensgrundlag, og der er skabt større 
bevidsthed om og bedre tillid hos de 
politiske beslutningstagere og 
offentligheden til en evidensbaseret tilgang 
til politikken, som letter deres forståelse af 
de komplekse miljømæssige og 
samfundsmæssige udfordringer.
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Or. en

Ændringsforslag 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

66. Men tempoet i den nuværende 
udvikling og usikkerheden omkring de 
mulige fremtidige tendenser kræver, at der 
tages yderligere skridt til at bevare og 
styrke dette evidensgrundlag, så det sikres, 
at de miljøpolitiske tiltag i EU fortsat 
bygger på en god forståelse af miljøets 
tilstand, mulige tiltag som reaktion herpå 
og deres konsekvenser.

66. Men tempoet i den nuværende 
udvikling og usikkerheden omkring de 
mulige fremtidige tendenser kræver, at der 
tages yderligere skridt til at bevare og 
styrke dette videngrundlag, så det sikres, 
at de miljøpolitiske tiltag i EU fortsat 
bygger på en god forståelse af miljøets 
tilstand, mulige tiltag som reaktion herpå 
og deres konsekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

66. Men tempoet i den nuværende 
udvikling og usikkerheden omkring de 
mulige fremtidige tendenser kræver, at der 
tages yderligere skridt til at bevare og 
styrke dette evidensgrundlag, så det sikres, 
at de miljøpolitiske tiltag i EU fortsat 
bygger på en god forståelse af miljøets 
tilstand, mulige tiltag som reaktion herpå 
og deres konsekvenser.

66. Men tempoet i den nuværende 
udvikling og usikkerheden omkring de
mulige fremtidige tendenser kræver, at der 
tages yderligere skridt til at bevare og 
styrke dette viden- og evidensgrundlag, så 
det sikres, at de miljøpolitiske tiltag i EU 
fortsat bygger på en god forståelse af 
miljøets tilstand, mulige tiltag som reaktion 
herpå og deres konsekvenser.

Or. en
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Ændringsforslag 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

68. Yderligere implementering af det 
fælles miljøinformationssystems princip 
om "producer én gang, brug mange gange" 
og de fælles fremgangsmåder og standarder 
for indsamling og sammenstilling af 
geografisk information i INSPIRE- og
GMES65-systemerne vil medvirke til at 
undgå dobbeltarbejde og fjerne 
unødvendige administrative byrder fra 
offentlige myndigheder, og det samme 
gælder indsatsen for at strømline 
rapporteringsforpligtelserne i henhold til 
forskellige retsakter. Medlemsstaterne bør 
gøre oplysninger indsamlet for at vurdere 
miljømæssige konsekvenser af planer, 
programmer og projekter (f.eks. som led i 
miljøanalyser eller strategiske 
konsekvensanalyser) mere tilgængelige for 
offentligheden.

68. Yderligere implementering af det 
fælles miljøinformationssystems princip 
om "producer én gang, brug mange gange" 
og de fælles fremgangsmåder og standarder 
for indsamling og sammenstilling af 
geografisk information i INSPIRE- og
Copernicus-systemerne (tidligere kendt 
som GMES) samt øvrige europæiske 
miljømæssige informationssystemer 
(såsom BISE og WISE) vil medvirke til at 
undgå dobbeltarbejde og fjerne 
unødvendige administrative byrder fra 
offentlige myndigheder, og det samme 
gælder indsatsen for at strømline 
rapporteringsforpligtelserne i henhold til 
forskellige retsakter. Medlemsstaterne bør 
gøre oplysninger indsamlet for at vurdere 
miljømæssige konsekvenser af planer, 
programmer og projekter (f.eks. som led i 
miljøanalyser eller strategiske 
konsekvensanalyser) mere tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Alternativ version af de fælles ændringsforslag, som ordføreren har stillet.

Ændringsforslag 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

69. Der er stadig væsentlige huller i den 69. Der er stadig væsentlige huller i den 
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eksisterende viden, hvoraf nogle er 
relevante for dette programs prioriterede 
mål. Investering i yderligere forskning for 
at udfylde disse huller er derfor af 
afgørende betydning for at sikre, at 
offentlige myndigheder og erhvervslivet 
har et solidt beslutningsgrundlag, som 
fuldt ud afspejler de faktiske sociale, 
økonomiske og miljømæssige fordele og 
omkostninger. Der er fire vigtige områder:

eksisterende viden, hvoraf nogle er 
relevante for dette programs prioriterede 
mål. Investering i yderligere forskning for 
at udfylde disse huller er derfor af 
afgørende betydning for at sikre, at 
offentlige myndigheder og erhvervslivet 
har et solidt kendskab til den seneste 
videnskabelige viden, som fuldt ud 
afspejler de faktiske sociale, økonomiske 
og miljømæssige fordele og omkostninger. 
Der er fire vigtige områder:

Or. en

Ændringsforslag 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der er brug for avanceret forskning med 
henblik på at udfylde huller i viden og data 
og passende modelværktøjer for bedre at 
kunne forstå komplicerede 
miljøsammenhænge såsom 
klimaforandringer og katastrofers 
virkninger, konsekvenserne af artstab for 
økosystemtjenester, miljøtærskelværdier og 
økologiske tippepunkter. De foreliggende 
oplysninger berettiger fuldt ud en 
forebyggende indsats på disse områder, 
men yderligere forskning i globale 
grænser, systemiske risici og vort 
samfunds evne til at klare dem vil støtte 
udviklingen af de mest hensigtsmæssige 
løsninger. Dette bør omfatte investeringer i 
udfyldning af data- og videnshuller, 
kortlægning og vurdering af 
økosystemtjenester, forståelse af, hvordan 
biodiversiteten underbygger dem, og 
hvordan de tilpasser sig klimaforandringer.

– Der er brug for avanceret forskning med 
henblik på at udfylde huller i viden og data 
og passende modelværktøjer for bedre at 
kunne forstå komplicerede 
miljøsammenhænge såsom 
klimaforandringer og katastrofers 
virkninger, omdannelsen af bioaffald i 
byområder til rå- og hjælpestoffer i 
landbruget gennem effektiv rengøring,
konsekvenserne af artstab for 
økosystemtjenester, miljøtærskelværdier og 
økologiske tippepunkter. De foreliggende 
oplysninger berettiger fuldt ud en 
forebyggende indsats på disse områder, 
men yderligere forskning i globale 
grænser, systemiske risici og vort 
samfunds evne til at klare dem vil støtte 
udviklingen af de mest hensigtsmæssige 
løsninger. Dette bør omfatte investeringer i 
udfyldning af data- og videnshuller, 
kortlægning og vurdering af 
økosystemtjenester, forståelse af, hvordan 
biodiversiteten underbygger dem, og 
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hvordan de tilpasser sig klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Overgangen til en inklusiv grøn økonomi 
forudsætter, at der tages behørigt hensyn til 
samspillet mellem samfundsøkonomiske 
og miljømæssige faktorer. En bedre 
forståelse af bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre, hvordan der mere 
præcist kan tages højde for omkostninger 
forbundet med handling eller manglende 
handling, hvordan ændringer i individuel 
og samfundsmæssig adfærd bidrager til 
miljøresultater, og hvordan Europas miljø 
påvirkes af de globale megatendenser, kan 
alt sammen hjælpe med at målrette de 
politiske initiativer i retning af forbedret 
ressourceeffektivitet og mindsket 
belastning af miljøet.

– Overgangen til en inklusiv grøn økonomi 
forudsætter, at der tages behørigt hensyn til 
samspillet mellem samfundsøkonomiske 
og miljømæssige faktorer. En bedre 
forståelse af bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre, hvordan der mere 
præcist kan tages højde for omkostninger
og fordele forbundet med handling eller 
manglende handling, hvordan ændringer i 
individuel og samfundsmæssig adfærd 
bidrager til miljøresultater, og hvordan 
Europas miljø påvirkes af de globale 
megatendenser, kan alt sammen hjælpe 
med at målrette de politiske initiativer i 
retning af forbedret ressourceeffektivitet og 
mindsket belastning af miljøet.

Or. en

Begrundelse

For at opnå en bedre forståelse af bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion skal der 
tages hensyn til såvel omkostninger som fordele forbundet med handling eller manglende 
handling.

Ændringsforslag 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – stk. 69 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der er stadig usikkerhed omkring de
miljø- og sundhedsmæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. At udfylde hullerne her
kan fremskynde beslutningstagningen og 
gøre det muligt at videreudvikle 
regelværket om kemikalier, så det er bedre 
fokuseret på problemområder og samtidig 
fremmer en mere bæredygtig brug af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer, der påvirker menneskers 
sundhed, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.

– Der er stadig usikkerhed omkring de
fulde sundheds- og miljømæssige
virkninger af hormonforstyrrende stoffer, 
af blandinger, af kemikalier i produkter og 
af nanomaterialer. Den seneste forskning 
viser, at hormonforstyrrende stoffer har 
alvorlige sundhedsskadelige 
indvirkninger, navnlig på gravide og på 
børns udvikling. De foreliggende 
oplysninger berettiger fuldt ud en 
forebyggende indsats. Der hersker 
ligeledes bekymring omkring de mulige 
miljø- og sundhedsmæssige 
kombinationsvirkninger af kemikalier i 
produkter, nanomaterialer og tilsvarende 
avancerede materialer. En bedre 
udnyttelse af den eksisterende viden 
suppleret med fortsatte bestræbelser på at
udfylde videnhullerne, herunder gennem 
bioovervågning og miljøovervågning, kan 
fremskynde beslutningstagningen og gøre 
det muligt at videreudvikle regelværket om 
kemikalier, så det er bedre fokuseret på 
problemområder og samtidig fremmer en 
mere bæredygtig tilgang til brugen af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer og eksponeringsniveauer, 
der påvirker menneskers sundhed og 
miljøet, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af Å. Westlunds betænkning, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet i marts 
2013, at den videnskabelige viden om de skadelige virkninger af hormonforstyrrende stoffer 
allerede er tilgængelig, hvorfor der bør træffes foranstaltninger baseret på 
forsigtighedsprincippet. Den tilgængelige viden om kombinationsvirkninger af kemikalier, 
nanomaterialer og tilsvarende avancerede materialer bør inddrages i miljøpolitikken, og 
videnhullerne bør udfyldes på passende vis.
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Ændringsforslag 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der er stadig usikkerhed omkring de
miljø- og sundhedsmæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. At udfylde hullerne her 
kan fremskynde beslutningstagningen og 
gøre det muligt at videreudvikle 
regelværket om kemikalier, så det er bedre 
fokuseret på problemområder og samtidig 
fremmer en mere bæredygtig brug af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer, der påvirker menneskers 
sundhed, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.

– Selv om der er en udbredt viden om de 
skadelige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, navnlig på 
børns udvikling, som berettiger en 
forebyggende indsats, er der stadig 
usikkerhed omkring de fulde sundheds- og 
miljømæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. At udfylde hullerne her 
kan fremskynde beslutningstagningen og 
gøre det muligt at videreudvikle 
regelværket om kemikalier, så det er bedre 
fokuseret på problemområder og samtidig 
fremmer en mere bæredygtig brug af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer, der påvirker menneskers 
sundhed, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 400
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der er stadig usikkerhed omkring de 
miljø- og sundhedsmæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. At udfylde hullerne her 
kan fremskynde beslutningstagningen og 
gøre det muligt at videreudvikle 
regelværket om kemikalier, så det er bedre 

– Der er stadig usikkerhed omkring de 
miljø- og sundhedsmæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. De medlemsstater, der har 
gjort de største fremskridt på området, 
opfordres til at dele deres viden og 
erfaring på europæisk plan, og, hvis det er 
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fokuseret på problemområder og samtidig 
fremmer en mere bæredygtig brug af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer, der påvirker menneskers 
sundhed, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.

nødvendigt efter konsekvensanalysen, at 
støtte harmoniserede bestemmelser inden 
for Unionen, der kan komplementere 
denne viden, navnlig viden om 
nanomaterialer. At udfylde de 
eksisterende huller med fælles 
definitioner og videnskabelig 
dokumentation vedrørende stoffernes 
iboende fare og samtidig at fremme 
forskning og anvende 
forsigtighedsprincippet, hvor det er 
nødvendigt, samt et 
proportionalitetsprincip kan fremme
beslutningstagningen og gøre det muligt at 
videreudvikle regelværket om kemikalier, 
så det er bedre fokuseret på 
problemområder og samtidig fremmer en 
mere bæredygtig brug af kemikalier. En 
bedre forståelse af de miljøfaktorer, der 
påvirker menneskers sundhed, vil gøre det 
muligt at iværksætte forebyggende 
politiske foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 401
Anna Rosbach

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Der er stadig usikkerhed omkring de 
miljø- og sundhedsmæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. At udfylde hullerne her 
kan fremskynde beslutningstagningen og 
gøre det muligt at videreudvikle 
regelværket om kemikalier, så det er bedre 
fokuseret på problemområder og samtidig 
fremmer en mere bæredygtig brug af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer, der påvirker menneskers 
sundhed, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.

– Der er stadig usikkerhed omkring de 
miljø- og sundhedsmæssige virkninger af 
hormonforstyrrende stoffer, af blandinger, 
af kemikalier i produkter og af 
nanomaterialer. At udfylde hullerne her 
kan fremskynde beslutningstagningen og 
gøre det muligt at videreudvikle 
regelværket om kemikalier, så det er bedre 
fokuseret på problemområder og samtidig 
fremmer en mere bæredygtig brug af 
kemikalier. En bedre forståelse af de 
miljøfaktorer, der påvirker menneskers 
sundhed, vil gøre det muligt at iværksætte 
forebyggende politiske foranstaltninger.
Dette bør så vidt muligt ske gennem 
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anvendelsen af alternative forsøgsmetoder 
med det formål at begrænse antallet af 
forsøgsdyr.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er for upræcist, hvad angår behovet for at begrænse antallet af 
forsøgsdyr til test af kemikalier.

Ændringsforslag 402
Giancarlo Scottà

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Sikring af, at alle sektorer bidrager til
bekæmpelsen af klimaforandringer, 
forudsætter et klart overblik over 
drivhusgasser, dvs. måling, overvågning og 
dataindsamling, som i øjeblikket er 
ufuldstændig for vigtige sektorer, f.eks. 
landbrug.

– Sikring af, at alle sektorer bidrager til
tilpasningen til klimaforandringer, 
forudsætter et klart overblik over 
drivhusgasser, dvs. måling, overvågning og 
dataindsamling.

Or. it

Ændringsforslag 403
Ewald Stadler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 69 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Sikring af, at alle sektorer bidrager til 
bekæmpelsen af klimaforandringer, 
forudsætter et klart overblik over 
drivhusgasser, dvs. måling, overvågning og 
dataindsamling, som i øjeblikket er 
ufuldstændig for vigtige sektorer, f.eks. 
landbrug.

– Sikring af, at alle sektorer bidrager til 
bekæmpelsen af klimaforandringer, 
forudsætter et klart overblik over 
drivhusgasser, dvs. måling, overvågning og 
dataindsamling.

Or. de
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Begrundelse

Det er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, hvis man anfører landbruget som den 
eneste sektor, hvor der angiveligt er huller i dataindsamlingen. Jf. den gældende 
regnskabsmæssige behandling af drivhusgas har landbruget reduceret udledningen af 
drivhusgasser i Europa.

Ændringsforslag 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – stk. 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

70. Nye og fremspirende problemer på 
grund af den rivende teknologiske 
udvikling, som sker hurtigere end de 
politiske beslutninger kan tages, f.eks. med 
nanomaterialer, ikke-konventionelle 
energikilder, CO2-opsamling og -lagring og 
elektromagnetiske bølger, indebærer 
udfordringer med hensyn til risikostyring 
og kan give anledning til modstridende 
interesser, behov og forventninger. Det kan 
på sin side føre til stigende bekymring i 
offentligheden og potentiel fjendtlighed 
over for nye teknologier. Der er derfor et 
behov for at sikre en bredere og åben 
samfundsdebat om de miljømæssige risici 
og mulige kompromisser, vi er rede til at 
acceptere i lyset af sommetider 
ufuldstændige eller usikre oplysninger om 
nye risici og om, hvordan de skal 
håndteres. En systematisk tilgang til 
miljørisikostyring vil forbedre EU's evne til 
at identificere og reagere rettidigt på 
teknologiske udviklinger og samtidig få 
befolkningen til at føle sig tryg.

70. Nye og fremspirende problemer på 
grund af den rivende teknologiske 
udvikling, som sker hurtigere end de 
politiske beslutninger kan tages, f.eks. med 
nanomaterialer og tilsvarende avancerede 
materialer, ikke-konventionelle 
energikilder, CO2-opsamling og -lagring og 
elektromagnetiske bølger, indebærer 
udfordringer med hensyn til risikostyring 
og kan give anledning til modstridende 
interesser, behov og forventninger. Det kan 
på sin side føre til stigende bekymring i 
offentligheden og potentiel fjendtlighed 
over for nye teknologier. Der er derfor et 
behov for at sikre en bredere og åben 
samfundsdebat om de miljømæssige risici 
og mulige kompromisser, vi er rede til at 
acceptere i lyset af sommetider 
ufuldstændige eller usikre oplysninger om 
nye risici og om, hvordan de skal 
håndteres. En systematisk tilgang til 
miljørisikostyring vil forbedre EU's evne til 
at identificere og reagere rettidigt på 
teknologiske udviklinger og samtidig få 
befolkningen til at føle sig tryg.

Or. en

Begrundelse

Ukendte stoffer og materialer vil sandsynligvis blive indført i fremtiden, hvorfor det er vigtigt 
at sikre, at sådanne materialer og stoffer behandles på samme måde som f.eks. 
nanomaterialer.
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