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NL In verscheidenheid verenigd NL

11.3.2019 B8-0156/1

Amendement 1
Julie Girling
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de Commissie op aan 
onverwijld maatregelen te nemen om 
PM2,5 aan te pakken, door voor deze 
deeltjes de opname voor te stellen van 
strengere grenswaarden in de EU-
wetgeving inzake luchtkwaliteit, 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
WHO;

2. dringt er bij de Commissie op aan 
te beoordelen of de huidige PM2,5-
grenswaarden geëigend zijn of dat ze 
moeten worden aangepast om te voldoen 
aan de aanbevelingen van de WHO;

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/2

Amendement 2
Julie Girling
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de lidstaten op aan om 
op alle niveaus en in alle sectoren prioriteit 
te geven aan de tenuitvoerlegging van 
gecoördineerde acties en 
beleidsmaatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit in steden en stedelijke 
gebieden, teneinde de uiteindelijke 
doelstelling te verwezenlijken om 
vroegtijdige sterfgevallen en 
aandoeningen als gevolg van de 
blootstelling aan vervuilende stoffen in de 
lucht te voorkomen, mede rekening 
houdend met de gevolgen van 
verontreinigende stoffen voor het klimaat 
en de ecosystemen; herinnert eraan dat 
luchtverontreiniging en de daarmee 
samenhangende ziekten en sterfgevallen 
aanzienlijke sociale en milieukosten met 
zich meebrengen en de openbare 
begrotingen in de hele Unie zwaar onder 
druk zetten; dringt er bij de lidstaten op aan 
om ervoor te zorgen dat maatregelen met 
het oog op de verbetering van de 
luchtkwaliteit in stedelijke gebieden geen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
luchtkwaliteit in de omliggende gebieden, 
zoals voorsteden en ruimere agglomeraties;

3. dringt er bij de lidstaten op aan om 
op alle niveaus en in alle sectoren prioriteit 
te geven aan de tenuitvoerlegging van 
gecoördineerde acties en 
beleidsmaatregelen ter verbetering van de 
luchtkwaliteit in steden en stedelijke 
gebieden, teneinde de 
luchtkwaliteitsdoelstellingen van de EU te 
verwezenlijken, mede rekening houdend 
met de gevolgen van verontreinigende 
stoffen voor het klimaat en de 
ecosystemen; herinnert eraan dat 
luchtverontreiniging en de daarmee 
samenhangende ziekten en sterfgevallen 
aanzienlijke sociale en milieukosten met 
zich meebrengen en de openbare 
begrotingen in de hele Unie zwaar onder 
druk zetten; dringt er bij de lidstaten op aan 
om ervoor te zorgen dat maatregelen met 
het oog op de verbetering van de 
luchtkwaliteit in stedelijke gebieden geen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
luchtkwaliteit in de omliggende gebieden, 
zoals voorsteden en ruimere agglomeraties;

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/3

Amendement 3
Julie Girling
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. wijst erop dat er een holistische 
benadering van de luchtverontreiniging in 
Europese steden nodig is waarbij rekening 
wordt gehouden met de diverse bronnen 
van luchtvervuiling; dringt er bij de 
Commissie op aan een ambitieuze 
herziening van de richtlijn inzake 
luchtkwaliteit uit te voeren om rekening te 
houden met de meest recente grens- en 
streefwaarden van de WHO voor deeltjes, 
SO2 en O3 en een kortetermijnwaarde te 
bepalen voor PM2,5, en doeltreffende 
maatregelen te nemen die de lidstaten in 
staat stellen aan Richtlijn 2008/50/EG te 
voldoen, prioriteit te geven aan haar 
beoordeling van de door de lidstaten 
vastgestelde maatregelen teneinde de 
luchtkwaliteit te verbeteren in het kader 
van inbreukprocedures, en haar 
inspanningen op te voeren om toe te zien 
op de naleving door de lidstaten, inclusief 
van de normen van de testprocedure voor 
emissies onder reële rijomstandigheden 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1151 van de Commissie 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen1;

8. wijst erop dat er een holistische 
benadering van de luchtverontreiniging in 
Europese steden nodig is waarbij rekening 
wordt gehouden met de diverse bronnen 
van luchtvervuiling; dringt er bij de 
Commissie op aan te beoordelen of de 
huidige de richtlijn inzake luchtkwaliteit 
nog fit-for-purpose is, doeltreffende en 
proportionele maatregelen te stimuleren 
die de lidstaten in staat zullen stellen aan 
Richtlijn 2008/50/EG te voldoen, prioriteit 
te geven aan haar beoordeling van de door 
de lidstaten vastgestelde maatregelen 
teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren in 
het kader van inbreukprocedures, en haar 
inspanningen op te voeren om toe te zien 
op de naleving door de lidstaten, inclusief 
van de normen van de testprocedure voor 
emissies onder reële rijomstandigheden 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1151 van de Commissie 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen1;

_________________
1 Verordening (EU) 2017/1151 van de 
Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling 

_________________
1 Verordening (EU) 2017/1151 van de 
Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling 
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van Verordening (EG) nr. 715/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie (PB L 175 
van 7.7.2008, blz. 1).

van Verordening (EG) nr. 715/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie (PB L 175 
van 7.7.2008, blz. 1).

Or. en



AM\1179335NL.docx PE635.410v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

11.3.2019 B8-0156/4

Amendement 4
Julie Girling
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan technologieën, zoals 
voertuigaanpassingen, te stimuleren die 
een direct effect hebben op het reduceren 
van de totale omvang van de vervuiling 
voor EU-burgers en niet hun toevlucht te 
nemen tot een verbod op diesels; is van 
oordeel dat dergelijke verboden in veel 
gevallen niet-proportioneel zijn en soms 
tot hogere emissies op andere plaatsen 
leiden, bijvoorbeeld wanneer oudere 
diesels worden verkocht naar lidstaten 
met een lager inkomen;

Or. en


