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Forslag til beslutning B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Et Europa, der beskytter: ren luft til alle

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til straks at handle i 
relation til PM2.5 ved at foreslå, at der i 
EU's lovgivning om luftkvalitet indføres 
strengere grænseværdier for disse 
partikler i henhold til WHO's 
anbefalinger;

2. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at vurdere, hvorvidt de 
nuværende grænseværdier for PM2,5 er 
tilstrækkelige, eller om de skal tilpasses 
for at overholde WHO's anbefalinger;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at prioritere 
gennemførelsen af koordinerede tiltag og 
politikker på alle niveauer og i alle sektorer 
med henblik på forbedring af luftkvaliteten 
i byer og byområder for at nå de endelige 
mål om at forhindre for tidlige dødsfald 
og sygdomme forårsaget af eksponering 
for luftforurenende stoffer, under 
hensyntagen til de forurenende stoffers 
indvirkninger på klimaet og økosystemer; 
minder om, at luftforurening og de hertil 
relaterede sygdomme og dødsfald medfører 
betragtelige samfundsmæssige og 
sundhedsmæssige omkostninger og udgør 
en betragtelig byrde på de offentlige 
budgetter overalt i Unionen; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at sikre, 
at foranstaltningerne til forbedring af 
luftkvaliteten i byområder ikke har en 
negativ indvirkning på luftkvaliteten i de 
omkringliggende områder såsom forstæder 
og større byområder;

3. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at prioritere 
gennemførelsen af koordinerede tiltag og 
politikker på alle niveauer og i alle sektorer 
med henblik på forbedring af luftkvaliteten 
i byer og byområder for at nå EU-målene 
for luftkvalitet under hensyntagen til de 
forurenende stoffers indvirkninger på 
klimaet og økosystemer; minder om, at 
luftforurening og de hertil relaterede 
sygdomme og dødsfald medfører 
betragtelige samfundsmæssige og 
sundhedsmæssige omkostninger og udgør 
en betragtelig byrde på de offentlige 
budgetter overalt i Unionen; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at sikre, 
at foranstaltningerne til forbedring af 
luftkvaliteten i byområder ikke har en 
negativ indvirkning på luftkvaliteten i de 
omkringliggende områder såsom forstæder 
og større byområder;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. påpeger behovet for en holistisk 
tilgang til luftforurening i europæiske byer, 
hvor der tages hensyn til de forskellige 
kilder til luftforurening; opfordrer 
Kommissionen til at gennemføre en 
ambitiøs opdatering af direktivet om 
luftkvalitet med henblik på at tilpasse det 
til WHO's nyeste grænse- og målværdier 
for PM, SO2 og O3 og fastsætte en 
kortsigtet værdi for PM2.5, at foreslå 
effektive foranstaltninger, der sætter 
medlemsstaterne i stand til at overholde 
direktiv 2008/50/EF, at prioritere 
vurderingen af de foranstaltninger, 
medlemsstaterne har truffet med henblik på 
at forbedre luftkvaliteten i forbindelse med 
traktatbrudsprocedurer, og at intensivere 
sine bestræbelser på at kontrollere 
overholdelsen på medlemsstatsniveau, 
herunder af standarderne for 
prøvningsproceduren for emissioner ved 
faktisk kørsel i henhold til Kommissionens 
forordning (EU) 2017/1151 om 
typegodkendelse af køretøjer1;

8. påpeger behovet for en holistisk 
tilgang til luftforurening i europæiske byer, 
hvor der tages hensyn til de forskellige 
kilder til luftforurening; opfordrer 
Kommissionen til vurdere, hvorvidt det 
nuværende direktiv om luftkvalitet stadig 
er egnet til formålet, at fremme effektive 
og forholdsmæssige foranstaltninger, der 
sætter medlemsstaterne i stand til at 
overholde direktiv 2008/50/EF, at 
prioritere vurderingen af de 
foranstaltninger, medlemsstaterne har 
truffet med henblik på at forbedre 
luftkvaliteten i forbindelse med 
traktatbrudsprocedurer, og at intensivere 
sine bestræbelser på at kontrollere 
overholdelsen på medlemsstatsniveau, 
herunder af standarderne for 
prøvningsproceduren for emissioner ved 
faktisk kørsel i henhold til Kommissionens 
forordning (EU) 2017/1151 om 
typegodkendelse af køretøjer1;

_________________
1 Kommissionens forordning (EF) 
2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 

_________________
1 Kommissionens forordning (EF) 
2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende 
regler til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med 
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hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1.

hensyn til emissioner fra lette personbiler 
og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 
6) og om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer, EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1.

Or. en
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Punkt 28 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28a. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
fremme teknologi såsom eftermontering 
af køretøjer, der har en øjeblikkelig 
virkning med hensyn til at reducere den 
samlede forureningsmængde for EU-
borgere, og til at undgå at indføre forbud 
mod dieselbiler; mener, at disse forbud i 
mange tilfælde ikke er forholdsmæssige 
og undertiden fører til højere emissioner 
andre steder, f.eks. når gamle dieselbiler 
sælges til lavindkomstmedlemsstater;

Or. en


