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Ændringsforslag af Adamos Adamou 

Ændringsforslag 1 
Punkt A 

A. der henviser til, at de risici, som de forskellige miljømæssige forureningsfaktorer udgør 
for sundheden, bekymrer de europæiske borgere meget, og at EU derfor ikke bør vente 
med at indføre en reel miljø- og sundhedssikkerhedspolitik, 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 2 
Punkt A a (nyt) 

Aa. der henviser til, at miljø og natur kan udgøre et værdifuldt bidrag til folkesundheden i 
Den Europæiske Union, 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 3 
Punkt A a (nyt) 

Aa. der henviser til, at det var hensigten med den europæiske handlingsplan for miljø og 
sundhed, som Kommissionen havde foreslået, at den skulle føre til gennemførelsen 
af den europæiske strategi for miljø og sundhed, kaldet SCALE-initiativet (based on 
Science: bygger på videnskab, focussing on Children: sætter fokus på børn, aiming 
at raising Awareness: øger bevidstheden, using Legal instruments: bruger de retlige 
midler, including constant Evaluation: omfatter vurdering (KOM(2003)0338), 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 4 
Punkt B 

B. der henviser til, at der ikke i tilstrækkelig grad sættes fokus på børn i 
handlingsplanen, idet risikovurdering af sårbare befolkningsgrupper i forhold til 
miljøforurening, og især børns sårbarhed, ikke behandles tilstrækkeligt i 
handlingsplanen, i modsætning til hvad der blev besluttet som led i SCALE (bogstav 
"C"), 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Adamos Adamou 

Ændringsforslag 5 
Punkt B 

B. der henviser til, at risikovurdering af sårbare befolkningsgrupper i forhold til 
miljøforurening, og især børns sårbarhed, ikke behandles tilstrækkeligt i 
handlingsplanen, i modsætning til hvad der blev besluttet som led i strategien for miljø 
og sundhed (SCALE-initiativet (KOM(2003)0338), samtidig med, at der ingen 
henvisning er til arbejdstagere, der på grund af deres arbejde er i en særlig 
faresituation, især men ikke udelukkende som følge af udsættelse for tungmetaller; 

 Or. el 
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Ændringsforslag af Bairbre de Brún 

Ændringsforslag 6 
Punkt D a (nyt) 

Da. der henviser til, at andre samfundsgrupper, herunder lavindkomstfamilier, enlige 
forældre og minoritetsgrupper, også er udsat for uproportionale 
sundhedsrisikoniveauer i kraft af deres sociale eller økonomiske situation, og at disse 
grupper også har behov for særlig opmærksomhed, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Adamos Adamou 

Ændringsforslag 7 
Punkt I 

I. der henviser til, at en sådan strategi grundlæggende er utilstrækkelig, idet den lader hånt 
om adskillige autoritative, offentliggjorte videnskabelige undersøgelser, som klart viser 
sammenhængen mellem eksponering for miljøfaktorer og de fire mest udbredte 
sygdomme, der nævnes i meddelelsen: astma og børneallergier, neuro-
udviklingsmæssige forstyrrelser, kræft og hormonforstyrrelser, 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 8 
Punkt I a (nyt) 

Ia. der henviser til, at brugen af retlige midler på ingen måde optræder i 
handlingsplanen i modsætning til, hvad der var påtænkt med SCALE (bogstav "L"), 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 9 
Punkt I b (nyt) 

Ib. der henviser til, at to ud af tre ultimative formål med SCALE - reducere antallet af 
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sygdomstilfælde, der skyldes miljøfaktorer samt finde frem til og forebygge nye 
sundhedstrusler, der skyldes miljøfaktorer - ikke behandles i handlingsplanen, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 10 
Punkt I c (nyt) 

Ic. der henviser til, at en af de tre hovedsøjler i SCALE's første etape - en reducering af 
eksponeringen - ikke findes i handlingsplanen, 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 11 
Punkt K 

K. der henviser til det opmuntrende signal, der for nylig kom fra Rådet (konkurrence), som 
ud fra forsigtighedsprincippet traf afgørelse om at forbyde seks kemiske produkter fra 
den gruppe phtalater, der indgår i fremstilling af plastiklegetøj til børn, navnlig til børn 
under tre år, 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 12 
Punkt L a (nyt) 

La. der henviser til, at vurdering med henblik på at "kontrollere aktionernes effektivitet 
og omkostningseffektivitet ved reduceringen af de miljørelaterede 
sundhedsproblemer" på ingen måde indgår i handlingsplanen i modsætning til, hvad 
der var påtænkt med SCALE (bogstav "E"), 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Adamos Adamou 

Ændringsforslag 13 
Punkt M 

M. der henviser til, at Aarhus-konventionen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF om offentlighedens adgang til miljøoplysninger udgør en ideel ramme for 
EU's miljø- og sundhedsovervågningssystem,  og at det, der derfor nu er behov for, er 
konkret handling; 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 14 
Punkt xx (nyt) 

x. der henviser til, at Kommissionen i teksten til den europæiske handlingsplan 2004-
2010 for miljø og sundhed ikke har medtaget konkrete forslag om de budgetmidler, 
der er nødvendige for at gennemføre disse foranstaltninger; 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 15 
Punkt - 1 (nyt) 

-1. beklager det store fald med hensyn til tilgang til og ambitioner for Kommissionens 
strategi for miljø og sundhed og det, der skulle være dens gennemførelse, nemlig 
handlingsplanen; mener, at handlingsplanen i bedste fald kan betragtes som en 
forskningshandlingsplan, der i sig selv ikke kan reducere antallet af sygdomstilfælde, 
der skyldes miljøfaktorer; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 16 
Punkt 1 

1. finder det uacceptabelt, at kun én ud af de 13 foranstaltninger, der defineres i 
Kommissionens strategi om miljø og sundhed 2004-2010, vedrører specifikke tiltag 
(Aktion 12 i det omfang den vedrører tobaksrøg i miljøet), og at selv denne 
beskyttelsesaktion er begrænset til kun at opfordre til restriktioner; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 17 
Punkt 1 a (nyt) 

1a. understreger, at handlingsplanen bør ledsages af et specifikt forslag til pleje og hjælp 
til ældre og/eller afhængige mennesker; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 18 
Punkt 2 

2. retter kraftig kritik mod, at der ikke er nogen intentioner om med det samme at indføre 
et retligt bindende ensartet bioovervågningssystem i Unionen til kontrol af biologiske 
markører med henblik på at måle eksponeringen for forureningskilder i miljøet, der kan 
sammenholdes med en observering af virkningerne, foretaget af specialister i medicin 
i miljøet; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 19 
Punkt 3 

3. mener, at bioovervågning bør bidrage til enhver politik for risikovurdering og 
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hovedsagelig af smitsomme sygdomme, såsom legionærsyge og kræft, der er forårsaget 
af visse forureningskilder, og for hvilke årsag-virkningsmodellen lettere kan fastlægges: 
forbindelse mellem asbest og lungehindekræft, arsenik og nyrekræft, forbindelse 
mellem visse pesticider og leukæmi, lymfeknudekræft og prostata; 

 Or. de 

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber, Holger Krahmer 

Ændringsforslag 20 
Punkt 4 

4. mener, at forsigtighedsprincippet, der fremgår af Kommissionens meddelelse 
(KOM(2000)0001), bør anvendes i tilfælde, hvor en nævneværdig risiko for børn og 
voksne opdages, og hvor der ikke foreligger nogen videnskabelig vished, og det er 
nødvendigt at foretage yderligere forskning; 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 21 
Punkt 4 

4. minder om, at forsigtighedsprincippet, der fremgår af Kommissionens meddelelse 
(KOM(2000)0001), bør anvendes som et led i risikostyringsproceduren i tilfælde, hvor 
en nævneværdig risiko for børn og voksne opdages, og hvor der ikke foreligger nogen 
videnskabelig vished, og det er nødvendigt at foretage yderligere forskning; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
Holger Krahmer 

Ændringsforslag 22 
Punkt 5 

5. finder det overordentligt påkrævende, at man, så snart mere sikre alternativer kan 
bringes i handelen, standser markedsføringen i Europa af følgende farlige stoffer, som 
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nyfødte, børn og gravide kvinder er stærkt eksponerede for: 
 
 - seks produkter fra phtalatgruppen: på den ene side DEHP, DBP og BBP, der 

begrænses til alle anvendelser som legetøj for børn under tre år (Rådets 
beslutning "Konkurrenceevne"); 

 
 opfordrer Kommissionen til 
 
 - hurtigst muligt at afslutte vurderingen af stoffer inden for rammerne af direktiv 

91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler; 
 
 - at gennemføre allerede eksisterende fællesskabslovgivning vedrørende 

markedsføring af chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling 
af maling, overfladebehandlingsprodukter og polymerer;  

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 23 
Punkt 5 

5. finder det nødvendigt, at man tilstræber at trække de farligste stoffer, som nyfødte, 
børn, gravide kvinder og andre risikogrupper er særlig eksponerede for, tilbage fra det 
europæiske marked og erstatte dem med mere sikre stoffer; i den sammenhæng skal 
der først og fremmest fokuseres på følgende produkter: 

 
 - seks produkter fra phtalatgruppen (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP og BBP) til 

alle anvendelser, 
 
 - chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af maling, 

overfladebehandlingsmidler og polymerer, 
 
 - bly, der anvendes til svejsning og elektronisk materiale, 
 
 - tre produkter fra gruppen af pesticider med organisk fosforforbindelse 

(chlorpyrifos, diazinon og malathion) og endosulfan, et pesticid med organisk 
chlorforbindelse, til alle anvendelser; 

 Or. it 
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Ændringsforslag af Adamos Adamou 

Ændringsforslag 24 
Punkt 5 

5. finder det overordentligt påkrævende, at man, så snart mere sikre alternativer kan 
bringes i handelen, standser markedsføringen i Europa af følgende farlige stoffer, som 
nyfødte, børn, gravide kvinder, arbejdstagere i sundhedsmæssigt udsatte faggrupper 
og andre risikogrupper er stærkt eksponerede for: 

 
 - seks produkter fra phtalatgruppen (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP og BBP) til 

alle anvendelser, 
 
 - chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af maling, 

overfladebehandlingsmidler og polymerer, 
 
 - bly, der anvendes til svejsning og elektronisk materiale, 
 
 - tre produkter fra gruppen af pesticider med organisk fosforforbindelse 

(chlorpyrifos, diazinon og malathion) og endosulfan, et pesticid med organisk 
chlorforbindelse, til alle anvendelser; 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis 

Ændringsforslag 25 
Punkt 5 

5. finder det overordentligt påkrævende, at man, uden at skelne til den eksisterende 
lovgivning og med hensyntagen til udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for 
Sundheds- og miljørisici med det samme overvejer at indføre restriktioner for 
markedsføringen og/eller anvendelsen i Europa af følgende farlige stoffer, som 
nyfødte, børn, gravide kvinder og andre risikogrupper er stærkt eksponerede for, når 
mere sikre alternativer bliver tilgængelige: 

 
 - seks produkter fra phtalatgruppen (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP og BBP) i 

husholdningsartikler til indendørs brug og medicinsk udstyr, undtagen i tilfælde 
hvor en sådan restriktion ville have en negativ virkning på den medicinske 
behandling, 

 
 - chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af maling, 

overfladebehandlingsmidler og polymerer, 
 
 - (udgår) 
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 - tre produkter fra gruppen af pesticider med organisk fosforforbindelse 
(chlorpyrifos, diazinon og malathion) og endosulfan, et pesticid med organisk 
chlorforbindelse, til alle anvendelser; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Dorette Corbey 

Ændringsforslag 26 
Punkt 5 

5. finder det overordentligt påkrævende, at man, så snart mere sikre alternativer er 
tilgængelige på markedet, anvender Fællesskabets eksisterende lovgivning og 
instrumenter til at begrænse eller standse markedsføringen i Europa af følgende farlige 
stoffer, som nyfødte, børn, gravide kvinder og andre risikogrupper er stærkt 
eksponerede for, som f.eks: 

 
 - seks produkter fra phtalatgruppen (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP og BBP) til 

alle anvendelser, 
 
 - chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af maling, 

overfladebehandlingsmidler og polymerer, 
 
 - bly, der anvendes til svejsning og elektronisk materiale, 
 
 - kviksølv, der anvendes i kviksølvblandinger til amalgamfyldninger i tænder og i 

ikke-elektriske måle- og kontrolapparater,  

 - cadmium til forskellige anvendelser, 

 - tre produkter fra gruppen af pesticider med organisk fosforforbindelse 
(chlorpyrifos, diazinon og malathion) og endosulfan, et pesticid med organisk 
chlorforbindelse, til alle anvendelser; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 27 
Punkt 5 

5. finder det overordentligt påkrævende, at man, så snart mere sikre alternativer kan 
bringes i handelen, standser markedsføringen i Europa af følgende farlige stoffer, som 
nyfødte, børn, gravide kvinder, ældre og andre risikogrupper er stærkt eksponerede for: 
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 - seks produkter fra phtalatgruppen (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP og BBP) til 

alle anvendelser, 
 
 - chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af maling, 

overfladebehandlingsmidler og polymerer, 
 
 - bly, der anvendes til svejsning og elektronisk materiale, 
 
 - tre produkter fra gruppen af pesticider med organisk fosforforbindelse 

(chlorpyrifos, diazinon og malathion) og endosulfan, et pesticid med organisk 
chlorforbindelse, til alle anvendelser; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 28 
Punkt 5 a (nyt) 

5a. anmoder Kommissionen om at prioritere fremme af forskning i anvendelse og 
produktion af kategorierne inden for daglige forbrugsvarer så som hårfarve etc., der 
indeholder kemikalier, som kan være allergi- og kræftfremkaldende for mennesker; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 29 
Punkt 6 a (nyt) 

6a. understreger, at enhver stigning i dyreforsøg bør undgås i handlingsplanen, og at der 
bør rettes fuld opmærksomhed mod udviklingen og anvendelsen af alternative 
forsøgsmetoder; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Bart Staes og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 30 
Punkt 6 a (nyt) 

6a. anmoder Kommissionen om at sikre, at enhver risikovurdering, der foretages, 
specifikt omhandler risici for fostre, spædbørn og børn, hvor disse særlig sårbare 
grupper kan blive udsat for eksponering; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 31 
Punkt 6 b (nyt) 

6b. understreger, at WHO gør et nyttigt arbejde inden for miljø og sundhed, og pointerer, 
at det er vigtigt at samarbejde globalt, så man bedre kan gennemskue 
sammenhængen mellem miljø og sundhed og træffe effektive foranstaltninger; 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Åsa Westlund 

Ændringsforslag 32 
Punkt 7 a (nyt) 

7a. understreger, at indsamlingen af statistisk materiale bør foretages på en måde, der 
giver mulighed for at undersøge, hvordan forskellige samfundsgrupper eksponeres 
for og påvirkes af forskellige forurenende stoffer; kønsinddelt statistisk materiale er 
f.eks. en forudsætning for at øge kendskabet til, hvordan henholdsvis kvinder og 
mænd eksponeres for og påvirkes af forskellige forurenende stoffer; 

 

 Or. sv 
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Ændringsforslag af John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, 
Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 33 
Punkt 7 

7. understreger vigtigheden af at uddanne folk i miljø- og sundhedsspørgsmål og 
informere dem herom, navnlig om fordelene ved et rigt og varierende miljø i de 
naturlige og bebyggede omgivelser for folks fysiske og mentale velbefindende; 
understreger, at et sundt miljø og en sund livsstil ikke alene er resultatet af en persons 
livsstilsvalg, hvilket især gør sig gældende for de ugunstigt stillede befolkningsgrupper; 
der er brug for støtte til lokale informationskampagner, hvor der drages fordel af den 
viden, som medarbejdere på sundhedscentre og hospitaler samt socialarbejdere har om 
lokale problemer, således at man undgår en ovenfra og ned-strategi ved bestræbelserne 
på at øge bevidstheden om disse emner; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, 
Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 34 
Punkt 7 a (nyt) 

7a. beklager, at forureningens indvirkning på psyken og nervesystemet ikke omtales; 
 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 35 
Punkt 7 a (nyt) 

7a. mener, at der i denne handlingsplan bør lægges særlig vægt på at definere 
miljøkravene til områder, hvor børn ofte opholder sig i længere perioder, f.eks. 
vuggestuer, børnehaver og skoler; 

 Or. el 
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 36 
Punkt 7 b (nyt) 

7b. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksom 
på de miljø- og sundhedsproblemer, befolkningens lavindkomstgrupper har; 

 Or. nl 

 

Ændringsforslag af Åsa Westlund 

Ændringsforslag 37 
Punkt 8 a (nyt) 

8a. understreger i denne sammenhæng behovet for en øget indsats for også at bekæmpe 
livsstilsrelaterede lidelser, der forårsages af f.eks. tobak, alkohol, dårlig kost og 
manglende motion; 

 Or. sv 

 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 38 
Punkt 8 a (nyt) 

8a. anmoder om, at nye bygningsmaterialers påvirkning af den menneskelige sundhed 
undersøges; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Bairbre de Brún 

Ændringsforslag 39 
Punkt 9 

9. mener, at det for klart at påvirke den enkeltes og samfundets adfærd er af afgørende 
betydning, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne (udgår) indfører en 
etikettering af byggeprodukter og -materialer med sundheds- og miljøkarakteristika; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt 

Ændringsforslag 40 
Punkt 10 

udgår 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 41 
Punkt 10 

10. glæder sig over Kommissionens vilje til fortsat at arbejde hen imod en standsning af 
rygning på offentlige steder og opfordrer den til at klassificere tobaksrøg i miljøet som 
værende kræftfremkaldende af første grad; anmoder imidlertid Kommissionen om at 
prioritere grænseoverskridende problemer og sundhedsproblemer, der tydeligvis er 
miljørelaterede, og foreslår, at der afsættes flere midler til forskning i 
kemikalierelaterede sygdomme, hvis resultater kan anvendes til sundhedsforbedrende 
aktioner; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 42 
Punkt 10 

10. glæder sig over Kommissionens vilje til fortsat at arbejde hen imod en standsning af 
rygning på offentlige steder eller til kun at tillade rygning på anviste steder, og 
opfordrer den til at klassificere tobaksrøg i miljøet som værende kræftfremkaldende af 
første grad; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 43 
Punkt 10 

10. glæder sig over Kommissionens vilje til fortsat at arbejde hen imod en standsning af 
rygning på offentlige steder eller til kun at tillade rygning på anviste steder, og 
opfordrer den til at vurdere beviserne for at klassificere tobaksrøg i miljøet som 
værende kræftfremkaldende af første grad; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 44 
Punkt 11 a (nyt) 

11a. anmoder Kommissionen om at sende en skrivelse til Europa-Parlamentet og Rådet 
om tidligere og fremtidige aktioner med hensyn til forskning vedrørende forurening 
af indendørsluften samt forelægge en detaljeret forskningsplan og en strategi for 
forbedring af indendørsluftens kvalitet; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 45 
Punkt 11 a (nyt) 

11a. opfordrer Kommissionen til i denne handlingsplan at medtage en liste over farlige 
arbejdspladser og faggrupper, overvågning af den sundhedsmæssige indvirkning 
samt definition af bedste praksis på miljøbeskyttelsesområdet; 

 Or. el 
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
Holger Krahmer 

Ændringsforslag 46 
Punkt 12 

12. anmoder Kommissionen om at fremme et nyt initiativ, der er taget i nogle 
medlemsstater, nemlig oprettelse af mobile enheder kaldet "miljøambulancer", der skal 
foretage en samlet miljøanalyse og identificere indendørs forureningskilder, som menes 
at have skadelige virkninger på menneskets sundhed, og hvis miljøundersøgelse beror 
på lovbestemte risikovurderingsmetoder; 

 Or. de 

 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 47 
Punkt 12 

12. anmoder Kommissionen om at fremme et nyt initiativ, der er taget i nogle 
medlemsstater, nemlig oprettelse af mobile enheder kaldet "miljøambulancer", der skal 
foretage en samlet miljøanalyse til støtte for risikovurderingen i henhold til den 
eksisterende lovgivning; 

 Or. fr 

 

Ændringsforslag af Bairbre de Brún 

Ændringsforslag 48 
Punkt 12 

12. anmoder kraftigt Kommissionen om at fremme et nyt initiativ, der er taget i nogle 
medlemsstater, nemlig oprettelse af mobile enheder kaldet "miljøambulancer", der skal 
foretage en samlet miljøanalyse og identificere indendørs forureningskilder, som menes 
at have skadelige virkninger på menneskets sundhed; 

 Or. en 
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 49 
Punkt 12 a (nyt) 

12a. finder det af største vigtighed, at lærere og alle, der kommer i kontakt med børn og 
spædbørn, informeres og videreuddannes hvad angår miljøfaktorers indvirkning på 
sundheden; 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 50 
Punkt 12 a (nyt) 

12a. understreger den store betydning, som må tilskrives information om solstråling 
(forbrænding) og den hermed forbundne fare for udvikling af hudkræft; 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ændringsforslag 51 
Punkt 12 a (nyt) 

12a. anmoder om, at der iværksættes systematiske og videnskabelige undesøgelser af 
bymæssige områders sundhedsmæssige indvirkning, eftersom mere end 70 % af 
befolkningen i de fleste lande lever i bymæssige områder; 

 Or. es 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 52 
Punkt 12 a (nyt) 

12a. insisterer på, at Kommissionen sikrer, at medlemsstaterne retmæssigt implementerer 
den eksisterende europæiske lovgivning vedrørende luftkvalitet; anmoder 
Kommissionen om at indlede en overtrædelsesprocedure mod de medlemsstater, der 
ikke sikrer deres borgere et højt luftkvalitetsniveau; 
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 Or. en 

 

Ændringsforslag af Åsa Westlund 

Ændringsforslag 53 
Punkt 13 a (nyt) 

13a. understreger, at evnen til at finde frem til og fjerne farlige kemikalier gennem den 
kommende kemikalielovgivning (Reach) vil være en afgørende faktor til forbedring af 
menneskers sundhed; 

 Or. sv 

 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête 

Ændringsforslag 54 
Punkt 13 

13. gentager sit krav om, at opmærksomheden i særlig grad rettes mod den del af 
befolkningen, der bor tæt ved forurenende anlæg, og ønsker, at Kommissionen tager 
initiativ til (udgår) at reducere luftemissionerne af giftige industristoffer frem mod år 
2010, som det defineres i overensstemmelse med risikovurdering og eksisterende 
lovgivning, f.eks. direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (IPPC), direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer (Seveso II) og Kommissionens meddelelse "Programmet Ren Luft i 
Europa (CAFE)" (KOM(2001)0245); 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber, Holger Krahmer 

Ændringsforslag 55 
Punkt 13 

13. gentager sit krav om, at opmærksomheden i særlig grad rettes mod den del af 
befolkningen, der bor tæt ved forurenende anlæg, og ønsker, at Kommissionen 
kontrollerer emissionshandelens virkning og i givet fald tager initiativ til (udgår) at 
reducere luftemissionerne af giftige industristoffer frem mod år 2010; 
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 Or. de 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 56 
Punkt 13 a (nyt) 

13a. beklager manglen på vejledende finansieringsoversigt i Kommissionens 
handlingsplan og den vage henvisning til anvendelse af eksisterende (budgetmæssige) 
midler til gennemførelse af miljø- og sundhedsaktionerne for perioden 2004-2007; 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 57 
Punkt 13 a (nyt) 

13a. finder det nødvendigt fuldt ud at anvende de afsatte budgetmidler til miljø- og 
sundhedsaktioner inden for rammerne af afgørelse 1786/2002/EF(1) om vedtagelse af et 
program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008), at sikre den videre 
udnyttelse af de relevante resultater og erfaringer og at overlapninger og finansiering af 
lignende aktioner undgås; 
 
___________________ 
1 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1.· 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 58 
Punkt 13 a (nyt) 

13a. mener, at indsamling af data inden for rammerne af handlingsplanen for miljø og 
sundhed bør fokusere på sektorer, der ikke er omfattet af afgørelse 1786/2002/EF(1) 
om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-
2008); 

 
___________________ 
1 EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1.· 
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 Or. el 

 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis 

Ændringsforslag 59 
Punkt 13 a (nyt) 

13a. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en konkret finansieringplant for 
gennemførelse af prioriterede aktioner  fra 2004 til 2007 samt fremlægge prognoser 
for gennemførelse af integrerede miljø-  og sundhedsaktioner inden for rammerne af 
fastlæggelsen af EU's finansielle overslag;  

 

 Or. el 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 60 
Punkt 14 a (nyt) 

14a. anmoder Kommissionen om: 
 
 - at informere Europa-Parlamentet om ændringer til handlingsplanen og om 

 grundene  herfor; 
 
 - jævnligt at holde Europa-Parlamentet underrettet om fremskridt med hensyn til 

 handlingsplanens gennemførelse; 
 
 - jævnligt at forelægge rapporter for Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, 

 Folkesundhed og Fødevaresikkerhed; 

 Or. en 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 61 

Punkt 14a (nyt) 

14a. anmoder Kommissionen om - i overensstemmelse med SCALE's sidste søjle - at 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport med en vurdering af 
effektiviteten og omkostningseffektiviteten af handlingsplanens aktioner ved 
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reduceringen af miljørelaterede sundhedsproblemer; 

 Or. en 
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