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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 22
Skäl 5a (nytt)

(5a) När det är möjligt bör modeller för hur 
föroreningar sprids användas, så att 
koncentrationernas geografiska fördelning 
kan utläsas ur punktdata. Detta skulle 
kunna tjäna som underlag för beräkningen 
av den kollektiva exponeringen hos 
befolkningen i ett område.

Or. de

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 2 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 23
Skäl 17a (nytt)

(17a) För industrianläggningar som drivs 
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helt i enlighet med det tillstånd som krävs i
rådets direktiv 96/61/EG av den 
24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar, bör detta direktiv inte 
medföra ytterligare åtgärder.

Or. en

Motivering

Här återinförs idéerna i ändringsförslag 10 från första behandlingen.

Det är redan tillåtet genom artikel 10 i direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet) att kräva strängare villkor än vad som kan 
åstadkommas med hjälp av bästa tillgängliga teknik. Ett giltigt IPPC-tillstånd innebär därför 
att kraven i direktivet har beaktats under godkännandeförfarandets gång. Anläggningar som 
uppfyller IPPC-direktivet behöver säkerhet för att kunna planera sina investeringar och kan 
inte tänka sig en oändlig och upprepad procedur med en ofta förekommande anpassning av 
tillståndsvillkoren. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 24
Artikel 15, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder, om detta inte medför 
oproportionerliga kostnader, för att begränsa 
exponering för PM2,5 för att uppnå 
det nationella exponeringsminskningsmål 
som fastställs i avsnitt B i bilaga XIV, 
senast det år som anges där.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder som medför en tydlig 
förbättring av människors hälsa, om detta 
inte medför oproportionerliga kostnader, för 
att begränsa exponering för PM2,5 för att 
uppnå det nationella 
exponeringsminskningsmål som fastställs i 
avsnitt B i bilaga XIV, senast det år som 
anges där.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas syftet med åtgärderna. Rådet har omformulerat denna 
punkt, vilket motiverar klargörandet i ändringsförslaget.



AM\685498SV.doc 3/33 PE394.128v01-00

SV

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 25
Artikel 16, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder, om detta inte medför 
oproportionerliga kostnader, för att se till att 
koncentrationerna av PM2,5 i luften 
inte överskrider det målvärde som anges i 
avsnitt C i bilaga XIV från och med det 
datum som anges där.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder som medför en tydlig 
förbättring av människors hälsa, om detta 
inte medför oproportionerliga kostnader, för 
att se till att koncentrationerna av PM2,5 i 
luften inte överskrider det målvärde som 
anges i avsnitt C i bilaga XIV från och med 
det datum som anges där.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas syftet med åtgärderna. Rådet har omformulerat denna 
punkt, vilket motiverar klargörandet i ändringsförslaget.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 26
Artikel 20, punkt 3

3. Kommissionen skall senast den ...* 
offentliggöra riktlinjer för demonstration 
och subtraktion av överskridanden som 
beror på naturliga källor.

utgår

* EUT: Två år efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. de

Motivering

Kommissionens riktlinjer skapar onödig byråkrati och hindrar den flexibilitet som 
medlemsstaterna behöver vid genomförandet av direktivet.

Detta är en ny punkt som infördes av rådet och som inte fanns i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Ändringsförslag 27
Artikel 22, punkt 2

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för 
PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för
PM10 eller målvärdet i bilaga XIV för PM2,5
eller gränsvärdet för kvävedioxid i en viss 
zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

Or. en

Motivering

Här återinförs idéerna i ändringsförslag 81 från första behandlingen. 

Också för kvävedioxid är det i vissa områden svårt att uppfylla kraven i tid. Därför vore det 
rimligt att man ger möjlighet att skjuta upp uppnåendet av gränsvärdena för kvävedioxid tills 
efter det att direktivet har trätt i kraft.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 28
Artikel 22, punkt 2

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för 
PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för
PM10 eller målvärdet i bilaga XIV för PM2,5
i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

Or. en
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Motivering

En hänvisning till PM2.5 behöver läggas till för att återge den utvidgade omfattningen av 
direktivet. Här återinförs idéerna i ändringsförslag 81 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 29
Artikel 22, punkt 2

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för 
PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för 
PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*/**.

* EUT: Tre år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

* EUT: Tre år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

** Sex år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft för Republiken Polen.

Or. en

Motivering

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 
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.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 30
Artikel 22, punkt 2

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för 
PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

2. Om det på grund av platsspecifika 
spridningsförhållanden, ogynnsamma 
klimatförhållanden eller bidraget från 
gränsöverskridande luftföroreningar inte är 
möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för 
PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall 
medlemsstaterna undantas från skyldigheten 
att tillämpa dessa gränsvärden, under 
förutsättning att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda, till senast den ...*.

2a. Medlemsstaterna får förlänga 
tidsfristerna för gränsvärdena för PM10 och 
PM2,5 med ytterligare två år för en viss zon 
eller tätbebyggelse om luftkvalitetsplanen 
enligt punkt 1 visar att det inte går att klara 
gränsvärdena, om medlemsstaten kan visa 
att alla rimliga åtgärder har vidtagits på 
nationell, regional och lokal nivå för att 
klara tidsfristerna ovan, inbegripet 
genomförandet av de direktiv och 
förordningar som avses i avsnitt B i 
bilaga XV inom de tidsfrister som anges i 
de rättsakterna.

*EUT: Tre år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

* EUT: Fyra år efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. de

Motivering

Härmed återinförs innehållet i ändringsförslag 81 från första behandlingen.

I vissa zoner kan man trots alla ansträngningar inte klara gränsvärdena för fina partiklar 
inom de angivna tidsfristerna, och där behövs alltså längre tidsfrister för att de åtgärder som 
vidtas på europeisk, nationell och lokal nivå för att hålla luften ren ska vara effektiva och för 
att man ska kunna klara gränsvärdena. En sådan förlängning av tidsfristen får dock beviljas 
bara om alla rimliga åtgärder redan har vidtagits på nationell och regional nivå.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Ändringsförslag 31
Artikel 22, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna får förlänga
tidsfristerna för gränsvärdena för PM10
eller målvärdet för PM2,5 och gränsvärdet 
för kvävedioxid med ytterligare maximalt 
två år för en viss zon eller tätbebyggelse om 
planen eller programmet enligt punkt 1 
visar att det inte går att klara gränsvärdena
eller målvärdet, om medlemsstaten kan visa
att alla rimliga åtgärder har vidtagits på 
nationell, regional och lokal nivå för att 
klara tidsfristerna ovan, inbegripet 
genomförandet av de direktiv som avses i 
avsnitt B i bilaga XV inom de tidsfrister 
som anges i de rättsakterna.

Or. en

Motivering

Här återinförs idéerna i ändringsförslag 81 från första behandlingen. 

Också för kvävedioxid är det i vissa områden svårt att uppfylla kraven i tid. Därför vore det 
rimligt att man ger möjlighet att skjuta upp uppnåendet av gränsvärdena för kvävedioxid tills 
efter det att direktivet har trätt i kraft.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 32
Artikel 22, punkt 4, stycke 1

4. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om de anser att punkt 1 eller 
2 är tillämplig och skall överlämna den 
luftkvalitetsplan som avses i 
punkt 1 inklusive all information som 
kommissionen behöver för att kunna 
bedöma om villkoren är uppfyllda. I sin 
bedömning skall kommissionen beakta 
beräknade effekter av åtgärder som har 
vidtagits av medlemsstaterna och även 
beräknade effekter av gemenskapsåtgärder. 

4. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om de anser att punkt 1 eller 
2 är tillämplig och skall överlämna den 
luftkvalitetsplan som avses i 
punkt 1 inklusive all information som 
kommissionen behöver för att kunna 
bedöma om villkoren är uppfyllda. I sin 
bedömning skall kommissionen beakta 
beräknade effekter av åtgärder som har 
vidtagits av medlemsstaterna och även 
beräknade effekter av de 
gemenskapsåtgärder vid källan som 
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kommissionen ska vidta i enlighet med 
bilaga XVIa. I detta sammanhang ska 
kommissionen också beakta vilka effekter 
gemenskapsåtgärderna enligt bilaga XVIa 
redan nu har på luftkvaliteten i den 
berörda medlemsstaten eller kommer att ha 
i framtiden.

Or. de

Motivering

Härmed återinförs innehållet i ändringsförslagen 81 och 83 från första behandlingen. 

Tyngdpunkten i åtgärderna för att förbättra luftkvaliteten måste ligga på utsläppsminskning. 
För detta ändamål behövs också gemenskapsåtgärder som bekämpar utsläpp av föroreningar 
vid källan. Om dessa gemenskapsåtgärder inte vidtas i rätt tid eller om de vidtas alltför sent, 
kan de inte bidra till att förbättra luftkvaliteten. Detta måste beaktas då man fattar beslut om 
undantag från skyldigheten att klara gränsvärden.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 33
Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Vid överskridande av gränsvärden för vilka 
tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt 
ut, skall det i luftkvalitetsplanerna 
föreskrivas lämpliga åtgärder så att perioden 
av överskridande kan hållas så kort som 
möjligt.

Vid överskridande av gränsvärden för vilka 
tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt 
ut, skall det i luftkvalitetsplanerna 
föreskrivas lämpliga åtgärder, eventuellt 
också åtgärder som särskilt skyddar barns 
hälsa, så att perioden av överskridande kan 
hållas så kort som möjligt.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya studier har genomförts i Nederländerna, 
Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). 
Viktigast är nya belägg för nedsatta lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, 
väsande andning samt öron-, näs- och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.
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Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 34
Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Vid överskridande av gränsvärden för vilka 
tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt 
ut, skall det i luftkvalitetsplanerna 
föreskrivas lämpliga åtgärder så att perioden 
av överskridande kan hållas så kort som 
möjligt.

Vid överskridande av gränsvärden för vilka 
tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt 
ut, skall det i luftkvalitetsplanerna 
föreskrivas lämpliga åtgärder, vid behov 
inbegripet särskilda åtgärder för att skydda 
barns hälsa, så att perioden av 
överskridande kan hållas så kort som 
möjligt.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Viktigast är nya belägg för nedsatta 
lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, väsande andning samt öron-, näs-
och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 35
Artikel 23, punkt 1, stycke 4a (nytt)

Planerna och programmen skall upprättas 
på så sätt att man för industrianläggningar 
som godkänts enligt rådets 
direktiv 96/61/EG av den 
24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar inte vidtar några ytterligare 
åtgärder enligt detta direktiv.

Or. de

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 36
Artikel 24, punkt 1

1. Om det i en viss zon eller tätbebyggelse 
finns risk för att föroreningsnivån kommer 
att överskrida ett eller flera av de 
tröskelvärden för larm som anges i 
bilaga XII, skall medlemsstaterna upprätta 
handlingsplaner där det anges vilka åtgärder 
som skall vidtas på kort sikt för att minska 
risken för överskridanden och deras 
varaktighet. Om risken omfattar en eller 
flera gränsvärden eller målvärden enligt 
bilagorna VII, XI och XIV, får 
medlemsstaterna vid behov upprätta sådana 
handlingsplaner på kort sikt.

1. Om det i en viss zon eller tätbebyggelse 
finns risk för att föroreningsnivån kommer 
att överskrida ett eller flera av de 
tröskelvärden för larm som anges i 
bilaga XII, skall medlemsstaterna, då detta 
verkar rimligt och ändamålsenligt, upprätta 
handlingsplaner där det anges vilka åtgärder 
som skall vidtas på kort sikt för att minska 
risken för överskridanden och deras 
varaktighet. Om risken omfattar en eller 
flera gränsvärden eller målvärden enligt 
bilagorna VII, XI och XIV, får 
medlemsstaterna vid behov, då detta verkar 
rimligt och ändamålsenligt, upprätta sådana 
handlingsplaner på kort sikt.

Om det finns risk för att det tröskelvärde 
för larm för ozon som anges i avsnitt B i 
bilaga XII kommer att överskridas, skall 
medlemsstaterna emellertid endast upprätta 
sådana handlingsplaner när de anser att det, 
med hänsyn till de geografiska, 
meteorologiska och ekonomiska 
förhållandena i landet, finns goda 
förutsättningar för att minska risken för, 
varaktigheten av eller graden av ett sådant 
överskridande. När medlemsstaterna 
upprättar sådana handlingsplaner på kort sikt 
skall de beakta beslut 2004/279/EG.

Medlemsstaterna skall emellertid endast 
upprätta sådana handlingsplaner när de anser 
att det, med hänsyn till de geografiska, 
meteorologiska och ekonomiska 
förhållandena i landet, finns goda 
förutsättningar för att minska risken för, 
varaktigheten av eller graden av ett sådant 
överskridande. När medlemsstaterna 
upprättar sådana handlingsplaner på kort sikt 
skall de beakta beslut 2004/279/EG.

Or. de
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Motivering

Härmed återinförs innehållet i ändringsförslag 35 från första behandlingen.

Åtgärder som ska vidtas på kort sikt kan bara under vissa förutsättningar minska 
föroreningarna i en zon i en sådan utsträckning att gränsvärdena klaras. Därför bör planer 
för åtgärder på kort sikt, oavsett vilka föroreningar det gäller, upprättas bara under 
förutsättning att de anförda åtgärderna faktiskt kan bidra till en förbättrad luftkvalitet.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 37
Artikel 24, punkt 2

2. De handlingsplaner som avses i punkt 1 
får, beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet, omfatta åtgärder för att 
begränsa och vid behov tillfälligt avbryta 
verksamhet, även motorfordonstrafik, som 
bidrar till risken för att respektive gräns-
eller målvärden eller tröskelvärde för larm 
kommer att överskridas. Handlingsplanerna 
får också omfatta effektiva åtgärder som 
avser användningen av 
industrianläggningar eller 
industriprodukter.

2. De handlingsplaner som avses i punkt 1 
får, beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet, omfatta åtgärder för att 
begränsa och vid behov tillfälligt avbryta 
verksamhet, även motorfordonstrafik, som 
bidrar till risken för att respektive gräns-
eller målvärden eller tröskelvärde för larm 
kommer att överskridas. Handlingsplanerna 
får också omfatta effektiva åtgärder som 
avser användningen av 
industrianläggningar eller 
industriprodukter. Handlingsplanerna får 
också omfatta särskilda åtgärder för att 
skydda känsliga befolkningsgrupper, 
inbegripet barn.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Viktigast är nya belägg för nedsatta 
lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, väsande andning samt öron-, näs-
och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 38
Artikel 24, punkt 2

2. De handlingsplaner som avses i punkt 1 2. De handlingsplaner som avses i punkt 1 
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får, beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet, omfatta åtgärder för att 
begränsa och vid behov tillfälligt avbryta 
verksamhet, även motorfordonstrafik, som 
bidrar till risken för att respektive gräns-
eller målvärden eller tröskelvärde för larm 
kommer att överskridas. Handlingsplanerna 
får också omfatta effektiva åtgärder som 
avser användningen av 
industrianläggningar eller 
industriprodukter.

får, beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet, omfatta åtgärder för att 
begränsa och vid behov tillfälligt avbryta 
verksamhet, även motorfordonstrafik, som 
bidrar till risken för att respektive gräns-
eller målvärden eller tröskelvärde för larm 
kommer att överskridas. Handlingsplanerna 
får också omfatta effektiva åtgärder som 
avser användningen av 
industrianläggningar eller 
industriprodukter. Handlingsplanerna får 
också omfatta särskilda åtgärder för att 
skydda känsliga befolkningsgrupper, 
inbegripet barn.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya studier har genomförts i Nederländerna, 
Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). 
Viktigast är nya belägg för nedsatta lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, 
väsande andning samt öron-, näs- och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 39
Artikel 24, punkt 4

4. För första gången senast den ...* och 
därefter regelbundet skall kommissionen 
offentliggöra exempel på bästa praxis för 
upprättande av handlingsplaner på kort 
sikt.

4. För första gången senast den ...* och 
därefter regelbundet skall kommissionen 
offentliggöra exempel på bästa praxis för 
upprättande av handlingsplaner på kort 
sikt. Kommissionen ska uttryckligen 
offentliggöra exempel på bästa praxis för 
skydd av känsliga befolkningsgrupper, 
inbegripet barn, i dessa handlingsplaner.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya studier har genomförts i Nederländerna, 
Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). 
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Viktigast är nya belägg för nedsatta lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, 
väsande andning samt öron-, näs- och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 40
Artikel 26, punkt 2, stycke 2

Dessa rapporter skall innehålla en 
sammanfattande redogörelse för de nivåer 
som överskrider gränsvärden, målvärden, 
långsiktiga mål samt tröskelvärden för 
information och för larm under de berörda 
genomsnittliga perioderna. Denna 
information skall kombineras med en 
sammanfattande utvärdering av effekterna 
av dessa överskridanden. Rapporterna får 
också vid behov innehålla ytterligare 
information och utvärderingar av 
skogsskydd samt information om andra 
föroreningar för vilka bestämmelser om 
tillsyn anges i detta direktiv, däribland vissa 
av de icke-reglerade ozonbildande ämnen 
som förtecknas i avsnitt B i bilaga X.

Dessa rapporter skall innehålla en 
sammanfattande redogörelse för de nivåer 
som överskrider gränsvärden, målvärden, 
långsiktiga mål samt tröskelvärden för 
information och för larm under de berörda 
genomsnittliga perioderna. Denna 
information skall kombineras med en 
sammanfattande utvärdering av effekterna 
av dessa överskridanden. Rapporterna får 
också vid behov innehålla ytterligare 
information och utvärderingar av 
skogsskydd och utvärderingar av åtgärder 
som vidtagits för att minska barns 
exponering för luftföroreningar samt 
information om andra föroreningar för vilka 
bestämmelser om tillsyn anges i detta 
direktiv, däribland vissa av de icke-reglerade 
ozonbildande ämnen som förtecknas i 
avsnitt B i bilaga X.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya studier har genomförts i Nederländerna, 
Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). 

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 41
Artikel 26, punkt 2, stycke 2

Dessa rapporter skall innehålla en 
sammanfattande redogörelse för de nivåer 
som överskrider gränsvärden, målvärden, 
långsiktiga mål samt tröskelvärden för 

Dessa rapporter skall innehålla en 
sammanfattande redogörelse för de nivåer 
som överskrider gränsvärden, målvärden, 
långsiktiga mål samt tröskelvärden för 
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information och för larm under de berörda 
genomsnittliga perioderna. Denna 
information skall kombineras med en 
sammanfattande utvärdering av effekterna 
av dessa överskridanden. Rapporterna får 
också vid behov innehålla ytterligare 
information och utvärderingar av 
skogsskydd samt information om andra 
föroreningar för vilka bestämmelser om 
tillsyn anges i detta direktiv, däribland vissa 
av de icke-reglerade ozonbildande ämnen 
som förtecknas i avsnitt B i bilaga X.

information och för larm under de berörda 
genomsnittliga perioderna. Denna 
information skall kombineras med en 
sammanfattande utvärdering av effekterna 
av dessa överskridanden. Rapporterna får 
också vid behov innehålla ytterligare 
information och utvärderingar av 
skogsskydd och av åtgärder som vidtagits 
för att minska barns exponering för 
luftföroreningar samt information om andra 
föroreningar för vilka bestämmelser om 
tillsyn anges i detta direktiv, däribland vissa 
av de icke-reglerade ozonbildande ämnen 
som förtecknas i avsnitt B i bilaga X.

Or. en

Motivering

Sedan första behandlingen har mycket ny vetenskaplig information framkommit som visar på 
hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Viktigast är nya belägg för nedsatta 
lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, väsande andning samt öron-, näs-
och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 42
Bilaga V, avsnitt A, punkt 1 , tabell, fotnot 1 

(1) För kvävedioxid, partiklar, bensen och 
kolmonoxid skall minst en urban 
bakgrundsstation och en station i trafikmiljö 
ingå, förutsatt att detta inte ökar antalet 
provtagningspunkter. När det gäller dessa 
föroreningar får skillnaden mellan det totala 
antal urbana bakgrundsstationer och det 
totala antal stationer i trafikmiljö i en 
medlemsstat som krävs enligt avsnitt A 1
inte vara större än en faktor 2. 
Provtagningspunkter där gränsvärdet för 
PM10 har överskridits under de tre senaste 
åren skall behållas.

(1) För kvävedioxid, partiklar, bensen och 
kolmonoxid skall minst en urban 
bakgrundsstation och en station i trafikmiljö 
ingå, förutsatt att detta inte ökar antalet 
provtagningspunkter. När det gäller dessa 
föroreningar får skillnaden mellan det totala 
antalet urbana bakgrundsstationer och det 
totala antalet stationer i trafikmiljö i en 
medlemsstat inte vara större än en faktor 2.

Or. de
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Motivering

Återinförande av lydelsen från kommissionens förslag.

Medlemsstaterna måste upprätthålla ett omfattande nätverk av mätstationer som bland annat 
omfattar ett tillräckligt antal mätstationer i trafikmiljö.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Ändringsförslag 43
Bilaga XI, avsnitt B, tabell, del PM10

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period 
(medelvärde 

under)

Gränsvärde Toleransmarginal Datum då 
gränsvärdet 

skall ha uppnåtts
PM10

1 dag
50 µg/m3, får inte 

överskridas mer än 35 ggr 
per kalenderår

50 %

Kalenderår 40 µg/m3 20 %

Parlamentets ändringar

Period 
(medelvärde 

under)

Gränsvärde Toleransmarginal Datum då 
gränsvärdet 

skall ha uppnåtts
PM10

1 dag
50 µg/m3, får inte 

överskridas mer än 35 ggr 
per kalenderår*

50 %

Kalenderår 40 µg/m3 20 %
till 31 

december 
2009

Kalenderår
30 µg/m3 20 % 1 januari

2010

* Om inte detta är möjligt att uppnå på grund av platsspecifika spridningsförhållanden 
eller ogynnsamma meteorologiska eller geografiska förhållanden. Medlemsstaterna skall 
fastställa det exakta antalet dagar under vilka gränsvärdet får överskridas (högst 55 dagar) 
och utan dröjsmål överlämna texten till denna bestämmelse till kommissionen. 

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ändringsförslag 44
Bilaga XI, avsnitt B, tabell, del PM10

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period 
(medelvärde 

under)

Gränsvärde Toleransmarginal Datum då 
gränsvärdet 

skall ha uppnåtts
PM10

1 dag
50 µg/m3, får inte 

överskridas mer än 35 ggr 
per kalenderår

50 %

Kalenderår 40 µg/m3 20 %

Parlamentets ändringar

Period 
(medelvärde 

under)

Gränsvärde Toleransmarginal Datum då 
gränsvärdet 

skall ha uppnåtts
PM10

1 dag
50 µg/m3, får inte 

överskridas mer än 35 ggr 
per kalenderår

50 %

Kalenderår 33 µg/m3 20 %

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 82 från första behandlingen läggs här fram på nytt.
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Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 45
Bilaga XI, avsnitt B, tabell, del PM10, rad 1, fotnot

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period 
(medelvärde 

under)

Gränsvärde Toleransmarginal Datum då 
gränsvärdet 

skall ha uppnåtts
PM10

1 dag
50 µg/m3, får inte 

överskridas mer än 35 ggr 
per kalenderår

50 %

Parlamentets ändringar

Period 
(medelvärde 

under)

Gränsvärde Toleransmarginal Datum då 
gränsvärdet 

skall ha uppnåtts
PM10

1 dag
50 µg/m3, får inte 

överskridas mer än 35 ggr 
per kalenderår*

50 %

(*) Om inte detta är möjligt att uppnå på grund av platsspecifika spridningsförhållanden 
eller ogynnsamma meteorologiska eller geografiska förhållanden eller till följd av att 
avsevärda föroreningsmängder kommer in över nationsgränserna. Medlemsstaterna skall 
fastställa det exakta antalet dagar under vilka gränsvärdet får överskridas (högst 55 dagar) 
och utan dröjsmål överlämna texten till denna bestämmelse till kommissionen.

Or. en

Motivering

Här återinförs idéerna i ändringsförslag 82 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 46
Bilaga XIV, avsnitt B, tabell 

Rådets gemensamma ståndpunkt

AEI 2010 Exponeringsminskningsmål jämfört med AEI 
för 2010

År då 
exponeringsminskningsmålet 

bör ha uppnåtts
Över 13 µg/m3 20 % 2020
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7−13 µg/m3 (AEI * 1,5) procent

Parlamentets ändringar

AEI 2010 Exponeringsminskningsmål jämfört med AEI 
för 2010

År då 
exponeringsminskningsmålet 

skall ha uppnåtts
Över 13 µg/m3 25 %

7−13 µg/m3 (AEI * 1,9) procent
2020

Or. en

Motivering

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minskningen 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 
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. EU:s stats- och regeringschefer
beslutade t.ex. i mars 2007 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.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 47
Bilaga XIV, avsnitt B, tabell 

Rådets gemensamma ståndpunkt

AEI 2010 Exponeringsminskningsmål jämfört med AEI 
för 2010

År då 
exponeringsminskningsmålet 

bör ha uppnåtts
Över 13 µg/m3 20 %

7−13 µg/m3 (AEI * 1,5) procent
2020

Parlamentets ändringar

AEI 2010 Exponeringsminskningsmål jämfört med AEI 
för 2010

År då 
exponeringsminskningsmålet 

skall ha uppnåtts
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Över 13 µg/m3 20 %
7−13 µg/m3 (AEI * 1,5) procent

2020

Or. en

Motivering

Europeiska rådets beslut från mars 2007 att sätta upp ett mål om att minska 
växthusgasutsläppen i EU med 20 till 30 % fram till 2020 skapar en viktig ny situation och 
ändrar det faktiska kostnads-nyttoförhållandet till fördel för mer ambitiösa gränsvärden till 
skydd för medborgarnas hälsa. Exponeringsminskningmålet är ett viktigt komplement till 
gränsvärdena och därmed en viktig del i strategin för att minska de skadliga effekterna på
hälsan som orsakas av partikelutsläpp. För att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att 
uppnå den exponeringsminskning som krävs bör exponeringsminskningsmålet bli rättsligt 
bindande.

Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 48
Bilaga XIV, avsnitt C

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3 1 januari 2010

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 10 µg/m3 1 januari 2010

Or. en

(Artikel 6.2 d)

Motivering

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 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.
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Jämfört med första behandlingen befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EU:s stats-
och regeringschefer i mars beslutade att EU:s 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.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 49
Bilaga XIV, avsnitt C

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3 1 januari 2010

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 12 µg/m3 1 januari 2010

Or. en

Motivering

Europeiska rådets beslut från mars 2007 att sätta upp ett mål om att minska 
växthusgasutsläppen i EU med 20 till 30 % fram till 2020 skapar en viktig ny situation och 
ändrar det faktiska kostnads-nyttoförhållandet till fördel för mer ambitiösa gränsvärden till 
skydd för medborgarnas hälsa. De senaste analyserna från Europeiska miljöbyrån antyder att 
förbättrade klimatstrategier kommer att leda till betydligt bättre luftkvalitet i städer, även i 
problemområden. Kostnaderna för att genomföra den gällande lagstiftningen om 
luftföroreningar uppskattas minska med ungefär 12 miljarder euro per år om man lyckas 
minska växthusgasutsläppen med 40 % fram till 2030.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 50
Bilaga XIV, avsnitt C

Rådets gemensamma ståndpunkt
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Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3 1 januari 2010

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 12 µg/m3 1 januari 2010

Or. en

Motivering

Ett lägre målvärde behövs för att man på ett adekvat sätt ska kunna skydda människors hälsa, 
med tanke på att finpartikelförorening har angetts som delorsak till att miljontals människors 
i EU drabbas av luftvägs- och hjärtsjukdomar, blodpropp och slaganfall och uppskattningsvis 
350 000 personer dör i förtid årligen. I en nyligen utgiven rapport från WHO (”WHO 
Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide”, 
uppdaterad 2005, utgiven den 5 oktober 2006) rekommenderas en sänkning av värdet till 
10 µg/m3.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 51
Bilaga XIV, avsnitt C

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3 1 januari 2010

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde 
under) Målvärde Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3 1 januari 2010*

* Datum då målvärdet bör ha uppnåtts av Republiken Polen - 1 januari 2015.

Or. en

Motivering

The emission of particles into the air has been reduced by 75 % in Poland in result of costly 
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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.

Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 52
Bilaga XIV, avsnitt D

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal1
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 10 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015
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1 Den maximala toleransmarginalen gäller även i enlighet med artikel 15.4.

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en

Motivering

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 behandlingen befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EU:s stats-
och regeringschefer i mars beslutade att EU:s 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.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 53
Bilaga XIV, avsnitt D

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal Datum då gränsvärdet 
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bör ha uppnåtts

Kalenderår 12 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en

Motivering

Europeiska rådets beslut från mars 2007 att sätta upp ett mål om att minska 
växthusgasutsläppen i EU med 20 till 30 % fram till 2020 skapar en viktig ny situation och 
ändrar det faktiska kostnads-nyttoförhållandet till fördel för mer ambitiösa gränsvärden till 
skydd för medborgarnas hälsa. De senaste analyserna från Europeiska miljöbyrån antyder att 
förbättrade klimatstrategier kommer att leda till betydligt bättre luftkvalitet i städer, även i 
problemområden. Kostnaderna för att genomföra den gällande lagstiftningen om 
luftföroreningar uppskattas minska med ungefär 12 miljarder euro per år om man lyckas 
minska växthusgasutsläppen med 40 % fram till 2030.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik

Ändringsförslag 54
Bilaga XIV, avsnitt D

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Parlamentets ändringar
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Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015**

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

** Datum då gränsvärdet bör ha uppnåtts av Republiken Polen - 1 januari 2020.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Anders Wijkman

Ändringsförslag 55
Bilaga XIV, avsnitt D

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

1 januari 2015
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klaras till den 1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 15 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 56
Bilaga XIV, avsnitt D

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal Datum då gränsvärdet 
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bör ha uppnåtts

Kalenderår 25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde under) Gränsvärde Toleransmarginal
Datum då gränsvärdet 

bör ha uppnåtts

Kalenderår 12 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas 

den 1 januari följande år och 

därefter var tolfte månad med 

lika stora årsandelar så att 0 % 

klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

* Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en

Motivering

Ett lägre gränsvärde behövs för att man på ett adekvat sätt ska kunna skydda människors 
hälsa, med tanke på att finpartikelförorening har angetts som delorsak till att miljontals 
människors i EU drabbas av luftvägs- och hjärtsjukdomar, blodpropp och slaganfall och 
uppskattningsvis 350 000 personer dör i förtid årligen. I en nyligen utgiven rapport från 
WHO (”WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer 
dioxide”, uppdaterad 2005, utgiven den 5 oktober 2006) rekommenderas en sänkning av 
värdet till 10 µg/m3.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 57
Bilaga XV, avsnitt A, punkt 6, led b

(b) Precisering av åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra luftkvaliteten.

(b) Precisering av åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra luftkvaliteten, inbegripet, i 
tillämpliga fall, specifika åtgärder som kan 
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vidtas för att skydda barn.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att förbättra barns luftkvalitet kommer eventuellt att vara mer specifika eller 
annorlunda inom detta regelverk.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 58
Bilaga XV, avsnitt A, punkt 6, led ba (nytt)

(ba) Precisering av åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra barns luftkvalitet.

Or. en

Motivering

Åtgärder för att skydda allmänheten mot luftföroreningar omfattas för tillfället av punkt 6.b i 
del A i bilaga XV, medan åtgärderna för att förbättra barns luftkvalitet eventuellt kommer att 
vara mer specifika eller annorlunda inom detta regelverk. Sedan första behandlingen har 
mycket ny vetenskaplig information tagits fram där man betonar luftföroreningarnas effekter 
på barns hälsa. Nya undersökningar har genomförts i Nederländerna, Frankrike och 
Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 59
Annex XV, avsnitt A, punkt 8, inledningen

8. Information om sådana åtgärder och 
projekt med syfte att minska 
luftföroreningarna som har antagits efter 
detta direktivs ikraftträdande:

8. Information om sådana åtgärder och 
projekt med syfte att minska 
luftföroreningarna som har antagits efter 
detta direktivs ikraftträdande, inbegripet 
specifika åtgärder för att minska barns 
exponering:

Or. en

Motivering

Åtgärder för att skydda allmänheten mot luftföroreningar omfattas för tillfället av förslaget, 
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medan framtida åtgärder för att förbättra barns luftkvalitet eventuellt kommer att vara mer 
specifika eller annorlunda inom detta regelverk. Sedan första behandlingen har mycket ny 
vetenskaplig information tagits fram där man betonar luftföroreningarnas effekter på barns 
hälsa. Nya undersökningar har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien 
(Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 60
Bilaga XV, avsnitt A, punkt 8, inledningen

8. Information om sådana åtgärder och 
projekt med syfte att minska 
luftföroreningarna som har antagits efter 
detta direktivs ikraftträdande:

8. Information om sådana åtgärder och 
projekt med syfte att minska 
luftföroreningarna som har antagits efter 
detta direktivs ikraftträdande, inbegripet, i 
tillämpliga fall, specifika åtgärder för att 
minska barns exponering:

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att förbättra barns luftkvalitet kommer eventuellt att vara mer specifika eller 
annorlunda inom detta regelverk.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 61
Bilaga XV, avsnitt A, punkt 9 

9. Information om åtgärder eller projekt som 
planeras eller förutses på lång sikt.

9. Information om åtgärder eller projekt som 
planeras eller förutses på lång sikt, 
inbegripet en beskrivning av de 
ekonomiska resurser som anslagits.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 51 som antogs vid första behandlingen.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 62
Bilaga XV, avsnitt B, punkt 3, inledningen

3. Information om alla åtgärder för att 
minska luftföroreningar som man har 
övervägt att vidta på lämplig lokal, regional 
eller nationell nivå för att uppnå 
luftkvalitetsmålen, bl.a.:

3. Information om alla åtgärder för att 
minska luftföroreningar som man planerat
att vidta på lämplig lokal, regional eller 
nationell nivå för att uppnå 
luftkvalitetsmålen, bl.a.:

Or. en

Motivering

Härmed återinförs innehållet i ändringsförslag 52 från första behandlingen. Man bör ge 
bevis på att åtgärder har vidtagits, det räcker inte med att överväga dem.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 63
Bilaga XV, avsnitt B, punkt 3, led d

(d) Åtgärder för att minska utsläppen från 
transporterna genom trafikplanering och 
trafikstyrning (bl.a. trafikbelastningsstyrd 
prissättning, differentierade 
parkeringsavgifter eller andra ekonomiska 
incitament och införande av 
”lågutsläppszoner”).

(d) Åtgärder för att minska utsläppen från 
transporterna genom trafikplanering och 
trafikstyrning (bl.a. trafikbelastningsstyrd 
prissättning, differentierade 
parkeringsavgifter eller andra ekonomiska 
incitament och införande av 
”lågutsläppszoner”) och för att främja 
kollektivtrafik och icke-motoriserade 
transportsätt (såsom cykling och gång).

Or. en

Motivering

Det har nyligen visats att 21 av 25 medlemsstater inte har lyckats uppnå gällande 
gränsvärden, något som i de flesta fall har berott på att länderna inte har vetat vilka åtgärder 
de ska vidta för att uppnå gränsvärdena. För att garantera att eventuella undantag är rättvisa 
bör man förse medlemsstaterna med precisa riktlinjer.
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Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 64
Bilaga XV, avsnitt B, punkt 3, led ga (nytt)

(ga) Specifika åtgärder för att minska 
barns eller andra känsliga gruppers 
exponering.

Or. en

Motivering

Specifika åtgärder för att minska föroreningar i syfte att skydda barns hälsa kan vara 
anpassade efter plats eller exponeringstyp.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Ändringsförslag 65
Bilaga XV, avsnitt B, punkt 3, led ga (nytt)

(ga) Åtgärder för att skydda barns eller 
andra känsliga gruppers hälsa.

Or. en

Motivering

Specifika åtgärder för att minska föroreningar i syfte att skydda barns hälsa kan vara 
anpassade efter plats eller exponeringstyp. Sedan första behandlingen har mycket ny 
vetenskaplig information tagits fram där man betonar luftföroreningarnas effekter på barns 
hälsa. Nya undersökningar har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien 
(Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Ändringsförslag 66
Bilaga XVIa (ny)

BILAGA XVIA
ÅTGÄRDER MOT FÖRORENINGAR 
VID KÄLLAN, VILKA SKALL VIDTAS 
FÖR ATT MEDLEMSSTATERNA INOM 
UTSATT TID SKALL KUNNA KLARA 
GRÄNSVÄRDENA FÖR 
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LUFTKVALITETEN
– Förbränningsanläggningar på mellan 
20 och 50 megawatt ska tas med i 
direktiv 96/61/EG.
– EURO VI för tunga fordon.
– Nya normer för värmeinstallationer i 
bostäder.
– Åtgärder samordnade på gemenskapsnivå 
för att uppmuntra rederier till 
utsläppsminskning och/eller för att införa 
utsläppsnormer för fartygsmotorer på 
EU-fartyg, eller överenskommelse inom 
Internationella sjöfartsorganisationen om 
nya utsläppsnormer för fartygsmotorer.

Or. nl

Motivering

Här återinsätts ändringsförslag 84 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 67
Bilaga XVI a (ny)

BILAGA XVIA
GEMENSKAPSÅTGÄRDER MOT 
FÖRORENINGAR VID KÄLLAN, VILKA 
SKA VIDTAS FÖR ATT 
MEDLEMSSTATERNA INOM UTSATT 
TID SKA KUNNA KLARA 
GRÄNSVÄRDENA FÖR 
LUFTKVALITETEN

1. För att medlemsstaterna inom utsatt tid 
ska kunna klara gränsvärdena för 
luftkvalitet enligt detta direktiv ska 
kommissionen inom två år efter detta 
direktivs ikraftträdande lägga fram förslag 
till bindande gemenskapsbestämmelser som 
rör föroreningskällor och innehåller
strängare gränsvärden för utsläpp. Dessa 
förslag ska gälla åtminstone följande 
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sektorer eller utsläppskällor där utsläppen 
av föroreningar ska sänkas:

• Normer för alla relevanta stationära 
förorenande anläggningar; t.ex. ska 
förbränningsanläggningar på mellan 
20 och 50 megawatt tas med i 
direktiv 96/61/EG.

• Normer för bränsledrivna fordon i alla 
storlekar och klasser för väg-, luft- och 
havstransport, t.ex. EURO VI för tunga 
fordon eller åtgärder samordnade på 
gemenskapsnivå för att uppmuntra rederier 
till utsläppsminskning eller 
överenskommelser inom Internationella 
sjöfartsorganisationen om utsläppsnormer 
för fartygsmotorer.

• Nya normer för värmeinstallationer i 
bostäder.

• Kraft- och byggmaskiner.

• Jordbrukssektorn (t.ex. gödsling och 
boskapsskötsel).

2. Kommissionen ska vart femte år för 
rådet och parlamentet lägga fram en 
lägesrapport om föreskrifterna i punkt 1 
och om hur de har genomförts i 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Härmed återinförs innehållet i ändringsförslag 84 från första behandlingen.

Åtgärder som är inriktade på att förhindra utsläpp bör ha företräde framför åtgärder som 
skyddar mot exponering. För att förstärka den utsläppsinriktade miljöpolitiken när det gäller 
fina partiklar bör alla utsläppskällor kartläggas. Kompletterande åtgärder för att skydda mot 
exponering kan sedan vidtas om och i den mån som den eftersträvade skyddsnivån inte kan 
nås genom utsläppsinriktade åtgärder med beaktande av den aktuella eller framtida tekniska 
nivån eller om de utsläppsinriktade åtgärderna i längden skulle vara alltför betungande för 
förorenaren.


