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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anja Weisgerber
Ændringsforslag 22
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Om muligt bør der anvendes modeller 
for forureningens spredning, således at 
koncentrationernes geografiske fordeling 
kan udledes af punktdata. Dette vil kunne 
tjene som grundlag for beregningen af den 
kollektive eksponering hos befolkningen i 
det pågældende område.

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 2 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 23
Betragtning 17 a (ny)

17a) Hvad angår industrianlæg, der 
opererer i fuld overensstemmelse med en 
godkendelse som krævet i Rådets direktiv 
96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, bør dette direktiv ikke medføre 
andre foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ideerne fra ændringsforslag 10 fra førstebehandlingen. 

Indførelse af strengere betingelser end dem, der kan opnås ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik, er allerede mulig i henhold til artikel 10 i direktivet om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IFBF-direktivet). Med en gyldig IFBF-
godkendelse antages det derfor, at der i forbindelse med godkendelsesproceduren er blevet 
taget hensyn til kravene i dette direktiv.   Anlæg, der er i overensstemmelse med IFBF-
direktivet, har endvidere behov for sikkerhed i forbindelse med planlægningen af deres 
investeringer, og det er svært at forestille sig en uendelig proces præget af gentagelser, hvor 
der regelmæssigt ændres på kravene for godkendelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 24
Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt det 
ikke medfører uforholdsmæssigt store 
udgifter - alle fornødne foranstaltninger for 
at nå det nationale mål for reduktion af 
eksponering for PM2,5, der er fastsat i bilag 
XIV, del B, senest på det deri fastsatte år.

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt det 
indebærer en klar forbedring for 
menneskers sundhed og ikke medfører 
uforholdsmæssigt store udgifter - alle 
fornødne foranstaltninger for at nå det 
nationale mål for reduktion af eksponering 
for PM2,5, der er fastsat i bilag XIV, del B, 
senest på det deri fastsatte år.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer målet med de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet har 
indføjet en ny ordlyd i dette stykke, hvilket retfærdiggør præciseringen i ændringsforslaget.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 25
Artikel 16, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt at 
det ikke medfører uforholdsmæssigt store 
udgifter - alle fornødne foranstaltninger for 
at sikre, at luftens PM2,5-koncentrationer 
ikke overstiger målværdien i bilag XIV, del 
C, fra den deri fastsatte dato.

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt at 
det indebærer en klar forbedring for 
menneskers sundhed og ikke medfører 
uforholdsmæssigt store udgifter - alle 
fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
luftens PM2,5-koncentrationer ikke 
overstiger målværdien i bilag XIV, del C, fra 
den deri fastsatte dato.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer målet med de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet har 
indføjet en ny ordlyd i dette stykke, hvilket retfærdiggør præciseringen i ændringsforslaget.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 26
Artikel 20, stk. 3

3. Senest den …. offentliggør 
Kommissionen retningslinjer for påvisning 
og fraregning af overskridelser, der kan 
henføres til naturlige kilder

udgår

*EUT: To år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Retningslinjer fra Kommissionen skaber for meget bureaukrati og bevirker, at 
medlemsstaterne ikke kan udvise den nødvendige fleksibilitet ved direktivets gennemførelse.

Dette er et nyt stykke, som Rådet har indføjet, og som ikke indgik i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Johannes Blokland

Ændringsforslag 27
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI i en given zone 
eller et givet bymæssigt område ikke kan 
opnås på grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, fritages medlemsstaterne fra 
forpligtelsen til at anvende de pågældende 
grænseværdier indtil …..*, forudsat at 
betingelserne i stk. 1 opfyldes.

2. 2. Hvis overholdelse af grænseværdierne 
for PM10 som anført i bilag XI eller 
målværdien for PM2,5 som anført i bilag 
XIV eller grænseværdierne for NO2 i en 
given zone eller et givet bymæssigt område
ikke kan opnås på grund af 
lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, 
ugunstige klimaforhold eller 
grænseoverskridende bidrag, fritages 
medlemsstaterne fra forpligtelsen til at 
anvende de pågældende grænseværdier indtil 
…..*, forudsat at betingelserne i stk. 1 
opfyldes.

* EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden. * EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ideerne fra ændringsforslag 81 fra førstebehandlingen. 

Med hensyn til NO2 er det ligeledes problematisk at overholde standarderne rettidigt i visse 
områder. Det ville derfor være rimeligt at gøre det muligt at udsætte fristen for overholdelse 
af grænseværdierne for NO2 til efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 28
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI i en given zone 
eller et givet bymæssigt område ikke kan 
opnås på grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, fritages medlemsstaterne fra 
forpligtelsen til at anvende de pågældende
grænseværdier indtil …..*, forudsat at 
betingelserne i stk. 1 opfyldes. 

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI eller 
målværdien for PM2,5 som anført i bilag 
XIV i en given zone eller et givet bymæssigt 
område ikke kan opnås på grund af 
lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, 
ugunstige klimaforhold eller 
grænseoverskridende bidrag, fritages 
medlemsstaterne fra forpligtelsen til at 
anvende de pågældende grænseværdier indtil 
…..*, forudsat at betingelserne i stk. 1 
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opfyldes. 
* EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden. * EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje en henvisning til PM2,5 for at afspejle udvidelsen af direktivets 
anvendelsesområde. Dette ændringsforslag genindfører ideen fra ændringsforslag 81 fra 
førstebehandlingen. 

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 29
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI i en given zone 
eller et givet bymæssigt område ikke kan 
opnås på grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, fritages medlemsstaterne fra 
forpligtelsen til at anvende de pågældende 
grænseværdier indtil …..*, forudsat at 
betingelserne i stk. 1 opfyldes.

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI i en given zone 
eller et givet bymæssigt område ikke kan 
opnås på grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, fritages medlemsstaterne fra 
forpligtelsen til at anvende de pågældende 
grænseværdier indtil …..*/**, forudsat at 
betingelserne i stk. 1 opfyldes.

* EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden. * EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

** Seks år efter dette direktivs ikrafttræden 
for Republikken Polens vedkommende.

Or. en

Begrundelse

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
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content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 30
Artikel 22, stk. 2 og 2 a (nyt)

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI i en given zone 
eller et givet bymæssigt område ikke kan 
opnås på grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, fritages medlemsstaterne fra 
forpligtelsen til at anvende de pågældende 
grænseværdier indtil …..*, forudsat at 
betingelserne i stk. 1 opfyldes.

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 som anført i bilag XI i en given zone 
eller et givet bymæssigt område ikke kan 
opnås på grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller grænseoverskridende 
bidrag, fritages medlemsstaterne fra 
forpligtelsen til at anvende de pågældende 
grænseværdier indtil …..*, forudsat at 
betingelserne i stk. 1 opfyldes.

2a. En medlemsstat kan udsætte fristerne 
for overholdelse af grænseværdierne for 
PM10 og PM2,5 med yderligere to år for en 
bestemt zone eller et bestemt bymæssigt 
område, når luftkvalitetsplanen i henhold 
til stk. 1 viser, at grænseværdierne ikke kan 
overholdes, hvis medlemsstaten godtgør, at 
der på nationalt, regionalt og lokalt plan er 
truffet alle hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at overholde de 
ovennævnte frister, herunder 
gennemførelse af de direktiver og 
forordninger, der er nævnt i bilag XV, del 
B, inden for de i de pågældende retsakter 
fastsatte frister.

*EUT: Tre år efter dette direktivs ikrafttræden. *ABl.: Fire år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Tanken bag ændring 81 fra førstebehandlingen genfremsættes. 

Trods alle bestræbelser kan visse områder ikke overholde grænseværdierne for fine partikler 
inden for de fastsatte frister og har behov for en længere frist, for at de foranstaltninger til 
bekæmpelse af luftforureningen, der er truffet på europæisk, nationalt og lokalt plan, giver 
resultater, og grænseværdierne kan overholdes. Denne fristforlængelse må dog kun 
indrømmes, hvis der tidligere på nationalt og regionalt plan er truffet alle egnede 
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foranstaltninger.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Johannes Blokland

Ændringsforslag 31
Artikel 22, stk. 2 a (nyt)

2a. En medlemsstat kan udsætte fristerne 
for overholdelse af grænseværdierne for 
PM10, målværdien for PM2,5 og 
grænseværdierne for NO2 med yderligere 
højst to år for en bestemt zone eller et 
bestemt bymæssigt område, når planen 
eller programmet i henhold til stk. 1 viser, 
at grænse- eller målværdierne ikke kan 
overholdes, og hvis medlemsstaten godtgør, 
at der på nationalt, regionalt og lokalt plan 
er truffet alle hensigtsmæssige 
foranstaltninger for at overholde de 
ovennævnte frister, herunder 
gennemførelse af de direktiver, der er 
nævnt i bilag XV, del B, inden for de i de 
pågældende retsakter fastsatte frister.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ideerne fra ændringsforslag 81 fra førstebehandlingen. 

Med hensyn til NO2 er det ligeledes problematisk at overholde standarderne rettidigt i visse 
områder. Det ville derfor være rimeligt at give mulighed for at udsætte fristen for 
overholdelse af grænseværdierne for NO2 til efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 32
Artikel 22, stk. 4, afsnit 1

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvor stk. 1 eller stk. 2 efter 
deres opfattelse finder anvendelse, og 
fremsender de i stk. 1 omhandlede 
luftkvalitetsplaner, herunder alle relevante 
oplysninger, som er nødvendige for, at 

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvor stk. 1 eller stk. 2 efter 
deres opfattelse finder anvendelse, og 
fremsender de i stk. 1 omhandlede 
luftkvalitetsplaner, herunder alle relevante 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
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Kommissionen kan vurdere, hvorvidt de 
pågældende betingelser er opfyldt. Ved 
vurderingen tager Kommissionen hensyn til 
forventede virkninger af foranstaltninger, 
som er truffet af medlemsstaterne og 
Fællesskabet. 

Kommissionen kan vurdere, hvorvidt de 
pågældende betingelser er opfyldt. Ved 
vurderingen tager Kommissionen hensyn til 
forventede virkninger af foranstaltninger, 
som er truffet af medlemsstaterne, og til de 
forventede virkninger af de 
fællesskabsforanstaltninger, som 
Kommissionen skal træffe ved kilden, jf. 
bilag XVIa. Ved vurderingen tager 
Kommissionen også hensyn til, hvilke 
virkninger fællesskabsforanstaltningerne 
efter bilag XVIa allerede har eller først i 
fremtiden vil få på luftkvaliteten i den 
pågældende medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Tanken bag ændring 81 og 83 fra førstebehandlingen genfremsættes. 

Foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten skal fokusere på emissionsrelaterede 
foranstaltninger. I dette øjemed er der også behov for fællesskabsforanstaltninger, der 
bekæmper emissionen af skadelige stoffer dér, hvor den opstår. Hvis disse 
fællesskabsforanstaltninger ikke træder i kraft rettidigt eller med forsinkelse, kan de ikke 
bidrage til en forbedring af luftkvaliteten. Der skal tages hensyn hertil, når der træffes 
afgørelse om en undtagelse fra overholdelsen af grænseværdierne. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 33
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

Overskrides disse grænseværdier efter 
fristen skal luftkvalitetsplanen omfatte 
egnede foranstaltninger, så 
overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Overskrides disse grænseværdier efter 
fristen skal luftkvalitetsplanen omfatte 
egnede foranstaltninger og kan desuden 
omfatte foranstaltninger til beskyttelse af 
navnlig børns sundhed, så 
overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet 
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foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 
2007, Islam m.fl. 2007). Den vigtigste dokumentation omhandler nedsat lungefunktion hos 
børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter vejret samt øre-, næse- og 
halsinfektioner som følge af luftforurening.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 34
Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

Overskrides disse grænseværdier efter 
fristen skal luftkvalitetsplanen omfatte 
egnede foranstaltninger, så 
overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Overskrides disse grænseværdier efter 
fristen skal luftkvalitetsplanen omfatte 
egnede foranstaltninger, herunder særlige 
foranstaltninger til beskyttelse af børns 
sundhed, hvis dette er relevant, så 
overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Den vigtigste dokumentation 
omhandler nedsat lungefunktion hos børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter 
vejret samt øre-, næse- og halsinfektioner som følge af luftforurening.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 35
Artikel 23, stk. 1, afsnit 4 a (nyt)

 Planerne og programmerne udarbejdes 
med det forbehold, at der for de 
industrianlægs vedkommende, der er 
meddelt godkendelse i henhold til Rådets 
direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, ikke træffes yderligere 
foranstaltninger i medfør af det 
foreliggende direktiv.

Or. de
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Begrundelse

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 36
Artikel 24, stk. 1

1. Hvis der i en zone eller et bymæssigt 
område er risiko for, at niveauet af 
forurenende stoffer vil overskride en eller 
flere varslingstærskelværdier i bilag XII, 
opstiller medlemsstaterne, når det findes 
hensigtsmæssigt, handlingsplaner med 
angivelse af de foranstaltninger, der skal 
træffes på kort sigt for at mindske denne 
risiko eller begrænse varigheden af den 
pågældende overskridelse. Hvis denne risiko 
gælder en eller flere grænseværdier eller 
målværdier i bilag VII, XI og XIV, kan 
medlemsstaterne, når det findes 
hensigtsmæssigt, opstille sådanne 
kortsigtede handlingsplaner.

1. Hvis der i en zone eller et bymæssigt 
område er risiko for, at niveauet af 
forurenende stoffer vil overskride en eller 
flere varslingstærskelværdier i bilag XII, 
opstiller medlemsstaterne, når det findes 
hensigtsmæssigt og formålstjenligt, 
handlingsplaner med angivelse af de 
foranstaltninger, der skal træffes på kort sigt 
for at mindske denne risiko eller begrænse 
varigheden af den pågældende overskridelse. 
Hvis denne risiko gælder en eller flere 
grænseværdier eller målværdier i bilag VII, 
XI og XIV, kan medlemsstaterne, når det 
findes hensigtsmæssigt og formålstjenligt, 
opstille sådanne kortsigtede handlingsplaner.

Hvor der imidlertid er risiko for, at 
varslingstærskelværdien for ozon i bilag 
XII, del B, vil blive overskredet, opstiller 
medlemsstaterne kun en kortsigtet 
handlingsplan, når der under hensyn til 
nationale geografiske, meteorologiske og 
økonomiske forhold efter deres mening er 

Medlemsstaterne opstiller kun en kortsigtet 
handlingsplan, når der under hensyn til 
nationale geografiske, meteorologiske og 
økonomiske forhold efter deres mening er 
væsentlige muligheder for at mindske 
risikoen for, varigheden eller alvoren af en 
sådan overskridelse. Når medlemsstaterne 
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væsentlige muligheder for at mindske 
risikoen for, varigheden eller alvoren af en 
sådan overskridelse. Når medlemsstaterne 
opstiller en sådan kortsigtet handlingsplan, 
tager de hensyn til beslutning 2004/279/EF.

opstiller en sådan kortsigtet handlingsplan, 
tager de hensyn til beslutning 2004/279/EF.

Or. de

Begrundelse

Tankerne bag ændring 35 fra førstebehandlingen genfremsættes. 

Kortsigtede foranstaltninger rummer kun under visse forudsætninger muligheder for at 
mindske forureningen med skadelige stoffer i et område i en sådan udstrækning, at
grænseværdierne overholdes. Der bør derfor kun udarbejdes kortsigtede planer for alle 
skadelige stoffer, hvis foranstaltningerne heri kan bidrage effektivt til forbedring af 
luftkvaliteten.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 37
Artikel 24, stk. 2

2. De kortsigtede planer i stk. 1 kan under 
hensyn til sagens konkrete omstændigheder 
omfatte foranstaltninger til at regulere og om 
nødvendigt indstille visse aktiviteter, 
herunder motortrafik, som bidrager til 
risikoen for overskridelse af de respektive 
grænse- eller målværdier eller 
varslingstærskelværdier. Disse 
handlingsplaner kan ligeledes omfatte 
effektive foranstaltninger vedrørende brugen 
af industrianlæg eller -produkter.

2. De kortsigtede planer i stk. 1 kan under 
hensyn til sagens konkrete omstændigheder 
omfatte foranstaltninger til at regulere og om 
nødvendigt indstille visse aktiviteter, 
herunder motortrafik, som bidrager til 
risikoen for overskridelse af de respektive 
grænse- eller målværdier eller 
varslingstærskelværdier. Disse 
handlingsplaner kan ligeledes omfatte 
effektive foranstaltninger vedrørende brugen 
af industrianlæg eller -produkter. 
Handlingsplanerne kan også omfatte 
specifikke aktioner til beskyttelse af de mest 
sårbare befolkningsgrupper, herunder 
børn.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Den vigtigste dokumentation 
omhandler nedsat lungefunktion hos børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter 
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vejret samt øre-, næse- og halsinfektioner som følge af luftforurening.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 38
Artikel 24, stk. 2

2. De kortsigtede planer i stk. 1 kan under 
hensyn til sagens konkrete omstændigheder 
omfatte foranstaltninger til at regulere og om 
nødvendigt indstille visse aktiviteter, 
herunder motortrafik, som bidrager til 
risikoen for overskridelse af de respektive 
grænse- eller målværdier eller 
varslingstærskelværdier. Disse 
handlingsplaner kan ligeledes omfatte 
effektive foranstaltninger vedrørende brugen 
af industrianlæg eller -produkter.

2. De kortsigtede planer i stk. 1 kan under 
hensyn til sagens konkrete omstændigheder 
omfatte foranstaltninger til at regulere og om 
nødvendigt indstille visse aktiviteter, 
herunder motortrafik, som bidrager til 
risikoen for overskridelse af de respektive 
grænse- eller målværdier eller 
varslingstærskelværdier. Disse 
handlingsplaner kan ligeledes omfatte 
effektive foranstaltninger vedrørende brugen 
af industrianlæg eller -produkter. 
Handlingsplanerne kan også omfatte 
specifikke aktioner til beskyttelse af de mest 
sårbare befolkningsgrupper, herunder 
børn.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet 
foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 
2007, Islam m.fl. 2007).  Den vigtigste dokumentation omhandler nedsat lungefunktion hos 
børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter vejret samt øre-, næse- og 
halsinfektioner som følge af luftforurening.  

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 39
Artikel 24, stk. 4

4. Første gang inden den …..* og derefter 
med regelmæssige mellemrum offentliggør 
Kommissionen eksempler på bedste praksis 
med hensyn til opstilling af kortsigtede 
handlingsplaner.

4. Første gang inden den …..* og derefter 
med regelmæssige mellemrum offentliggør 
Kommissionen eksempler på bedste praksis 
med hensyn til opstilling af kortsigtede 
handlingsplaner. Kommissionen 
offentliggør navnlig eksempler på bedste 
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praksis med hensyn til beskyttelse af 
sårbare befolkningsgrupper, herunder 
børn, inden for rammerne af disse 
handlingsplaner.

* EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden. * EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet 
foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 
2007, Islam m.fl. 2007). Eksemplerne på bedste praksis med hensyn til beskyttelse af børn vil 
navnlig gå ud på at reducere eksponeringen på de steder, hvor børn tilbringer en stor del af 
deres tid som f.eks. skoler, daginstitutioner, børnehaver og børnehospitaler.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 40
Artikel 26, stk. 2, afsnit 2

Årsberetningerne kan efter 
omstændighederne indeholde yderligere 
oplysninger og vurderinger om beskyttelse 
af skove samt oplysninger om andre 
forurenende stoffer, som dette direktiv 
indeholder overvågningsbestemmelser om, 
såsom udvalgte ikke-regulerede 
ozonprækursorer, jf. bilag X, del B.

Årsberetningerne kan efter
omstændighederne indeholde yderligere 
oplysninger og vurderinger om beskyttelse 
af skove og om vurderingen af de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
reducere børns eksponering for 
luftforurenende stoffer, samt oplysninger 
om andre forurenende stoffer, som dette 
direktiv indeholder 
overvågningsbestemmelser om, såsom 
udvalgte ikke regulerede ozonprækursorer 
anført i bilag X, del B.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet 
foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 
2007, Islam m.fl. 2007). 
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Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 41
Artikel 26, stk. 2, afsnit 2

Årsberetningerne kan efter 
omstændighederne indeholde yderligere 
oplysninger og vurderinger om beskyttelse 
af skove samt oplysninger om andre 
forurenende stoffer, som dette direktiv 
indeholder overvågningsbestemmelser om, 
såsom udvalgte ikke-regulerede 
ozonprækursorer, jf. bilag X, del B.

Årsberetningerne kan efter 
omstændighederne indeholde yderligere 
oplysninger og vurderinger om beskyttelse 
af skove og om de foranstaltninger, der er 
truffet for at reducere børns eksponering 
for luftforurenende stoffer, samt 
oplysninger om andre forurenende stoffer, 
som dette direktiv indeholder 
overvågningsbestemmelser om, såsom 
udvalgte ikke regulerede ozonprækursorer 
anført i bilag X, del B.

Or. en

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Den vigtigste dokumentation 
omhandler nedsat lungefunktion hos børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter 
vejret samt øre-, næse- og halsinfektioner som følge af luftforurening.  

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 42
Bilag V, sektion A, punkt 1, fodnote 1

1) For nitrogendioxid, partikler, benzen og 
carbonmonoxid: Der skal være mindst en 
station til måling af bybaggrund og en 
trafikorienteret station, forudsat at dette ikke 
øger antallet af prøvetagningssteder. For 
disse forurenende stoffer må forskellen 
mellem det samlede antal 
bybaggrundsstationer og det samlede antal 
trafikorienterede stationer i en medlemsstat, 
der kræves i medfør af del A, nr. 1), ikke 
være mere end faktor 2. 
Prøvetagningssteder, hvor grænseværdien 
for PM10 er blevet overskredet inden for de 
sidste tre år, opretholdes.

1) For nitrogendioxid, partikler, benzen og 
carbonmonoxid: Der skal være mindst en 
station til måling af bybaggrund og en 
trafikorienteret station, forudsat at dette ikke 
øger antallet af prøvetagningssteder. 
Forskellen mellem det samlede antal 
bybaggrundsstationer og det samlede antal 
trafikorienterede stationer i en medlemsstat 
må ikke være mere end faktor 2.
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Or. de

Begrundelse

Ordlyden fra Kommissionens forslag genindsættes.

Medlemsstaterne skal opretholde et omfattende net af målestationer, som bl.a. også skal 
omfatte et tilstrækkeligt antal trafikorienterede målestationer.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Johannes Blokland

Ændringsforslag 43
Bilag XI, sektion B, tabel, del om "PM10"

Rådets fælles holdning

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 
overholdelse 

af 
grænseværdi

PM10

1 døgn
50 µg/m3, må ikke 

overskrides mere end 
35 gange pr. kalenderår

50 %

Kalenderår 40 µg/m3 20 %

Ændringsforslag

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 
overholdelse 

af 
grænseværdi

PM10

1 døgn
50 µg/m3, må ikke 

overskrides mere end 35 
gange pr. kalenderår*

50 %

Kalenderår 40 µg/m3 20 % til 31.12.2009
Kalenderår

30 µg/m3 20% 1. januar 
2010

* Medmindre dette ikke kan opnås på grund af lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, 
ugunstige klimaforhold eller geografiske vilkår. Medlemsstaterne fastlægger det nøjagtige 
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antal dage, hvor grænseværdien kan overskrides, hvilket højst kan være 55 dage, og 
meddeler straks Kommissionen den pågældende bestemmelses ordlyd. 

Or. en

Begrundelse

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Anders Wijkman

Ændringsforslag 44
Bilag XI, sektion B, tabel, del om "PM10"

PM10  kalenderår PM10  kalenderår

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genfremsætter ændringsforslag 82 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 45
Bilag XI, sektion B, tabel, del om "PM10"

PM10 1 døgn PM10 1 døgn
50 µg/m3, må ikke overskrides mere end 35 
gange pr. kalenderår

50 µg/m3, må ikke overskrides mere end 35 
gange pr. kalenderår*

* Medmindre dette ikke kan opnås på 
grund af lokalitetsspecifikke 
spredningsegenskaber, ugunstige 
klimaforhold eller geografiske vilkår eller 
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væsentlige grænseoverskridende bidrag. 
Medlemsstaterne fastlægger det nøjagtige 
antal dage, hvormed grænseværdien kan 
overskrides, hvilket højst kan være 55 dage, 
og meddeler straks Kommissionen den 
pågældende bestemmelses ordlyd.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ideen fra ændringsforslag 82 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 46
Bilag XIV, sektion B, tabel 

Rådets fælles holdning

AEI I 2010 Mål for reduktion af eksponering i 
forhold til 2010

Frist for overholdelse 
af det nationale mål 

for reduktion af 
eksponering

Over13 µg/m3 20 procent
7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procent

2020

Ændringsforslag

AEI I 2010 Mål for reduktion af eksponering i 
forhold til 2010

Frist for overholdelse 
af det nationale mål 

for reduktion af 
eksponering

Over13 µg/m3 25 procent
7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,9) procent

2020

Or. en

Begrundelse

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
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lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 47
Bilag XIV, sektion B, tabel 

Rådets fælles holdning

AEI I 2010 Mål for reduktion af eksponering i forhold 

til 2010

Frist for overholdelse 

af det nationale mål for 

reduktion af 

eksponering

Over13 

µg/m3

20 procent

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procent

2020

Ændringsforslag

AEI I 2010 Mål for reduktion af eksponering i forhold 

til 2010

Obligatorisk frist for 

overholdelse af det 

nationale mål for 

reduktion af 

eksponering

Over13 

µg/m3

20 procent 2020
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7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procent

Or. en

Begrundelse

Det europæiske Råds beslutning fra marts 2007 om at fastsætte et mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for EU på 20-30 % inden 2020 er en vigtig ny situation, hvilket reelt 
ændrer cost-benefit-forholdet til fordel for mere ambitiøse grænseværdier for beskyttelsen af 
borgernes sundhed. Målet for reduktion af eksponering er et væsentligt supplement til 
grænseværdierne og derfor en vigtig del af strategien for reduktion af PM-forureningens 
sundhedsvirkninger. For at sikre, at der rent faktisk træffes passende foranstaltninger til 
opnåelse af de påkrævede eksponeringsreduktioner, bør det imidlertid gøres retligt bindende.

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 48
Bilag XIV, sektion C

Rådets fælles holdning

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 25 µg/m3 1. januar 2010

Ændringsforslag

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 10 µg/m3 1. januar 2010

Or. en

(Rule 62(2(d))

Begrundelse

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
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uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 49
Bilag XIV, sektion C

Rådets fælles holdning

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 25 µg/m3 1. januar 2010

Ændringsforslag

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 12 µg/m3 1. januar 2010

Or. en

Begrundelse

Det europæiske Råds beslutning fra marts 2007 om at fastsætte et mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for EU på 20-30 % inden 2020 er en vigtig ny situation, hvilket reelt 
ændrer cost-benefit-forholdet til fordel for mere ambitiøse grænseværdier for beskyttelsen af 
borgernes sundhed. De seneste analyser foretaget af Det Europæiske Miljøagentur indikerer, 
at forbedrede klimapolitikker vil føre til væsentlige forbedringer af luftkvaliteten i byerne, 
herunder problemområderne. Omkostningerne ved at gennemføre den nuværende lovgivning 
om luftforurening skønnes at kunne reduceres med ca. 12 mia. EUR om året, hvis der 
foretages en reduktion af drivhusgasemissionerne på 40 % inden 2030.
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Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 50
Bilag XIV, sektion C

Rådets fælles holdning

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 25 µg/m3 1. januar 2010

Ændringsforslag

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 12 µg/m3 1. januar 2010

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en lavere målværdi for at sikre en passende beskyttelse af 
folkesundheden, eftersom PM-forurening er en af årsagerne til, at millionvis af mennesker i 
EU har luftvejslidelser, lider af hjertesygdomme og thrombose samt får slagtilfælde, og at der 
hvert år forekommer ca. 350 000 alt for tidlige dødsfald. I en nylig rapport 
(Verdenssundhedsorganisationens rapport "WHO Air quality guidelines for particulate 
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide - global update 2005", offentliggjort den 5. 
oktober 2006) foreslås en nedsættelse af værdien til 10 µg/m3.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 51
Bilag XIV, sektion C

Rådets fælles holdning

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 25 µg/m3 1. januar 2010

Ændringsforslag

C. MÅLVÆRDI
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Midlingstid Målværdi Frist for overholdelse af målværdien
Kalenderår 25 µg/m3 1. januar 2010* 

* Frist for Republikken Polens overholdelse af målværdien – 1. januar 2015.

Or. en

Begrundelse

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 52
Bilag XIV, sektion D

Rådets fælles holdning

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 25 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, første 

gang den næstfølgende 

1. januar og derefter hver 

12. måned, så margenen 

er 0% den 1. januar 2015

den 1. januar 2015

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag
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Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen1 Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 10 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, første 

gang den næstfølgende 

1. januar og derefter hver 

12. måned, så margenen 

er 0% den 1. januar 2015

den 1. januar 2015

1 Den maksimale tolerancemargen gælder også i overensstemmelse med artikel 
15, stk. 4.

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 53
Bilag XIV, sektion D
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Rådets fælles holdning

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 25 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 12 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015
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* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske Råds beslutning fra marts 2007 om at fastsætte et mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner for EU på 20-30 % inden 2020 er en vigtig ny situation, hvilket reelt 
ændrer cost-benefit-forholdet til fordel for mere ambitiøse grænseværdier for beskyttelsen af 
borgernes sundhed. De seneste analyser foretaget af Det Europæiske Miljøagentur indikerer, 
at forbedrede klimapolitikker vil føre til væsentlige forbedringer af luftkvaliteten i byerne, 
herunder problemområderne. Omkostningerne ved at gennemføre den nuværende lovgivning 
om luftforurening skønnes at kunne reduceres med ca. 12 mia. EUR om året, hvis der 
foretages en reduktion af drivhusgasemissionerne på 40 % inden 2030.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik

Ændringsforslag 54
Bilag XIV, sektion D

Rådets fælles holdning

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 25 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag
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D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 25 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

1. januar 2015**

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

** Frist for Republikken Polens overholdelse af målværdien – den 1. januar 

2020.

Or. en

Begrundelse

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Anders Wijkman

Ændringsforslag 55
Bilag XIV, sektion D
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Rådets fælles holdning

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 25 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 15 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015
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* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 56
Bilag XIV, sektion D

Rådets fælles holdning

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 25 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.



AM\685498DA.doc 29/36 PE 394.128v01-00

DA

Ændringsforslag

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid Grænseværdi Tolerancemargen Frist for 

overholdelse af 

grænseværdi

Kalenderår 12 µg/m3 20% ved ...*, som 

reduceres med lige store 

årlige procentsatser, 

første gang den 

næstfølgende 1. januar og 

derefter hver 12. måned, 

så margenen er 0% den 1. 

januar 2015

den 1. januar 2015

* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en lavere målværdi for at sikre en passende beskyttelse af 
folkesundheden, eftersom PM-forurening er en af årsagerne til, at millionvis af mennesker i 
EU har luftvejslidelser, lider af hjertesygdomme og thrombose samt får slagtilfælde, og at der 
hvert år forekommer ca. 350 000 alt for tidlige dødsfald. I en nylig rapport 
(Verdenssundhedsorganisationens rapport "WHO Air quality guidelines for particulate 
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide - global update 2005", offentliggjort den 5. 
oktober 2006) foreslås en nedsættelse af værdien til 10 µg/m3.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 57
Bilag XV, sektion A, punkt 6, litra b

b) udførlige oplysninger om mulige 
foranstaltninger til forbedring af 
luftkvaliteten.

b) udførlige oplysninger om mulige 
foranstaltninger til forbedring af 
luftkvaliteten, herunder mulige specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af børn, hvis 
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dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne til forbedring af luftkvaliteten for børn vil eventuelt være mere specifikke 
eller forskellige inden for denne ramme.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 58
Bilag XV, sektion A, punkt 6, litra b a (ny)

ba) udførlige oplysninger om mulige 
foranstaltninger til forbedring af 
luftkvaliteten for børn.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden mod luftforurening er dækket af bilag XV, 
sektion A, punkt 6, litra b), mens foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten for børn 
eventuelt vil være mere specifikke eller forskellige inden for denne ramme. Siden 
førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet 
foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 
2007, Islam m.fl. 2007). 

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 59
Bilag XV, sektion A, punkt 8, indledning

8. Oplysninger om foranstaltninger eller 
projekter, som er vedtaget med henblik på 
begrænsning af forurening efter dette 
direktivs ikrafttræden:

8. Oplysninger om foranstaltninger eller 
projekter, som er vedtaget med henblik på 
begrænsning af forurening, herunder 
specifikke foranstaltninger til begrænsning 
af børns eksponering, efter dette direktivs 
ikrafttræden:

Or. en
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Begrundelse

Foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden mod luftforurening er dækket af bilag XV, 
sektion A, punkt 6, litra b), mens foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten for børn 
eventuelt vil være mere specifikke eller forskellige inden for denne ramme. Siden 
førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der 
understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet 
foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 
2007, Islam m.fl. 2007).

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 60
Bilag XV, sektion A, punkt 8, indledning

8. Oplysninger om foranstaltninger eller 
projekter, som er vedtaget med henblik på 
begrænsning af forurening efter dette 
direktivs ikrafttræden:

8. Oplysninger om foranstaltninger eller 
projekter, som er vedtaget med henblik på 
begrænsning af forurening, herunder 
specifikke foranstaltninger til begrænsning 
af børns eksponering, hvor dette er 
relevant, efter dette direktivs ikrafttræden:

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne til forbedring af luftkvaliteten for børn vil eventuelt være mere specifikke 
eller forskellige inden for denne ramme.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 61
Bilag XV, sektion A, punkt 9 

9. Oplysninger om de foranstaltninger eller 
projekter, som er planlagt eller som skal 
gennemføres på langt sigt.

9. Oplysninger, herunder beskrivelse af 
tildelte økonomiske ressourcer, om samt 
tidsplan for de foranstaltninger eller 
projekter, som er planlagt eller som skal 
gennemføres på langt sigt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genfremsætter ændringsforslag 51 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 62
Bilag XV, sektion B, punkt 3, indledning

3. Oplysninger om alle foranstaltninger til 
bekæmpelse af luftforureningen, som er 
overvejet på det relevante lokale, regionale 
eller nationale plan for at opfylde 
luftkvalitetsmålsætningerne, herunder:

3. Oplysninger om alle foranstaltninger til 
bekæmpelse af luftforureningen, hvis 
gennemførelse er planlagt på det relevante 
lokale, regionale eller nationale plan for at 
opfylde luftkvalitetsmålsætningerne, 
herunder:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ideen fra ændringsforslag 52 fra førstebehandlingen. Det 
er nødvendigt at påvise de aktioner, der er iværksat. Det er ikke nok at overveje 
foranstaltninger.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 63
Bilag XV, del B, punkt 3, litra (d)

d) Metoder til at begrænse emissioner fra 
transport ved hjælp af trafikplanlægning og -
styring (herunder højere takster i 
myldretiden, differentierede 
parkeringsafgifter eller andre økonomiske 
incitamenter, indførelse af 
”lavemissionszoner”).

d) Metoder til at begrænse emissioner fra 
transport ved hjælp af trafikplanlægning og -
styring (herunder højere takster i 
myldretiden, differentierede 
parkeringsafgifter eller andre økonomiske 
incitamenter, indførelse af 
”lavemissionszoner”) og fremme af den 
offentlige transport og ikke-motoriserede 
transportformer (såsom cykling og gang).

Or. en

Begrundelse

Det blev for nylig påvist, at 21 ud af 25 medlemsstater ikke har formået at overholde de 
gældende grænseværdier, og i de fleste tilfælde var grunden hertil, at medlemsstaterne ikke 
vidste, hvilke foranstaltninger de skulle træffe for at overholde grænseværdierne. For at sikre 
ensartethed i forbindelse med eventuelle undtagelser, bør der udstikkes præcise retningslinjer 
for medlemsstaterne.
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Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 64
Bilag XV, sektion B, punkt 3, litra g a (ny)

ga) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af børns eller andre sårbare 
befolkningsgruppers eksponering.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne til bekæmpelse af luftforurening med henblik på navnlig at beskytte børns 
sundhed kan være lokalitetsspecifikke eller eksponeringsspecifikke.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, John Bowis og Frédérique Ries

Ændringsforslag 65
Bilag XV, sektion B, punkt 3, litra g a (ny)

ga) foranstaltninger til beskyttelse af børns 
eller andre sårbare befolkningsgruppers 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltningerne til bekæmpelse af luftforurening med henblik på navnlig at beskytte børns 
sundhed kan være lokalitetsspecifikke eller eksponeringsspecifikke. Siden førstebehandlingen 
er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger 
luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet foretaget i 
Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam 
m.fl. 2007).

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Ændringsforslag 66
Bilag XVI a (nyt)

BILAG XVI A
FORANSTALTNINGER VED 
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KILDERNE, DER SKAL TRÆFFES AF 
KOMMISSIONEN FOR AT GØRE DET 
MULIGT FOR MEDLEMSSTATERNE 
AT NÅ LUFTKVALITETSGRÆNSE-
VÆRDIERNE INDEN FOR DE 
FASTSATTE FRISTER
- medtagelse af fyringsanlæg med en effekt 
på 20-50 megawatt i direktiv 96/61/EF
- EURO VI for tunge køretøjer
- nye normer for private varmeanlæg
- foranstaltninger, der koordineres på 
fællesskabsplan for at anspore skibsejere til 
at reducere emissionerne og/eller for at 
indføre normer for emissioner fra 
skibsmotorer på EU-fartøjer, eller nye 
normer for emissioner fra skibsmotorer, 
som skal forhandles inden for rammerne af 
IMO.

Or. nl

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 84 fra førstebehandling.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 67
Bilag XVI a (nyt)

 FÆLLESSKABSFORANSTALTNINGER 
RELATERET TIL 
EMISSIONSKILDERNE, DER SKAL 
TRÆFFES FOR AT GØRE DET 
MULIGT FOR MEDLEMSSTATERNE 
AT NÅ LUFTKVALITETSGRÆNSE-
VÆRDIERNE INDEN FOR DE 
FASTSATTE FRISTER

1. For at gøre det muligt for 
medlemsstaterne at opnå de grænseværdier 
for luftkvaliteten, der er fastlagt i dette 
direktiv, inden for de fastsatte frister 
forelægger Kommissionen senest to år efter 
dette direktivs ikrafttræden forslag til 
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bindende EU-retsforskrifter, der sætter ind 
ved forureningskilderne og omfatter 
strengere emissionsgrænseværdier. Disse 
forslag vedrører mindst følgende sektorer 
eller emissionskilder, hvor emissionerne af 
skadelige stoffer skal nedsættes:

§ Normer for alle relevante 
stationære, forurenende anlæg, 
f.eks. medtagelse af fyringsanlæg 
med en effekt på 20-50 megawatt i 
direktiv 96/61/EF.

§ Normer for køretøjer af alle 
størrelser og kategorier med 
brændstofmotor til lands, i luften og 
til søs; f.eks. EURO VI for tunge 
køretøjer eller koordinerede 
foranstaltninger på fællesskabsplan, 
der ansporer skibsejerne til at 
begrænse emissionerne, eller aftaler 
om emissioner fra skibsmotorer 
inden for rammerne af IMO.

§ Nye normer for private varmeanlæg.

§ Kraft- og byggemaskiner.

§ Landbrugssektoren (bl.a. gødskning 
og kvægopdræt).

2. Hvert femte år forelægger 
Kommissionen Rådet og Parlamentet en 
statusrapport om de i stk. 1 nævnte 
bestemmelser og deres gennemførelse i 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Tankerne bag ændring 84 fra førstebehandlingen genfremsættes. 

Emissionsrelaterede foranstaltninger bør have forrang frem for foranstaltninger til 
beskyttelse mod immission. For at sikre, at den emissionsrelaterede miljøpolitik har forrang, 
når det gælder fine partikler, bør alle emissionskilder identificeres. Immissionsrelaterede 
foranstaltninger kan så supplere de emissionsrelaterede foranstaltninger, hvis og for så vidt 
det tilstræbte beskyttelsesniveau ikke kan opnås ved hjælp af emissionsrelaterede 
foranstaltninger på det nuværende eller fremtidige teknologiske niveau, eller de 
emissionsrelaterede foranstaltninger på lang sigt ville være urimelige for forureneren.
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