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BG Единство в многообразието BG

11.3.2019 B8-0156/1

Изменение 1
Джули Гърлинг
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B8-0156/2019
Джули Гърлинг, Себ Данс, Катрин Биърдър, Кийт Тейлър, Аня Хазекамп, 
Елеонора Еви
Европа, която закриля: чист въздух за всички

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. настоятелно призовава 
Комисията незабавно да предприеме 
действия относно ПЧ2,5, като 
предложи въвеждането в 
законодателството на ЕС относно 
качеството на въздуха на по-строги 
стойности за съответствие за тези 
частици съгласно препоръките на СЗО;

2. настоятелно призовава 
Комисията да оцени дали настоящите 
ограничения за ПЧ2,5 са подходящи, 
или е необходимо да бъдат 
коригирани, за да съответстват на 
препоръките на СЗО;
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11.3.2019 B8-0156/2

Изменение 2
Джули Гърлинг
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B8-0156/2019
Джули Гърлинг, Себ Данс, Катрин Биърдър, Кийт Тейлър, Аня Хазекамп, 
Елеонора Еви
Европа, която закриля: чист въздух за всички

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. настоятелно призовава 
държавите членки да отдават приоритет 
на изпълнението на координирани 
действия и политики на всички равнища 
и във всички сектори с цел подобряване 
на качеството на въздуха в градовете и 
градските райони, за да се постигне 
крайната цел за спиране на 
преждевременната смърт и на 
болестите, причинени от излагане на 
замърсители на въздуха, като се взема 
под внимание въздействието на 
замърсителите върху климата и 
екосистемите; припомня, че 
замърсяването на въздуха и свързаните 
с него заболявания и смъртност водят до 
значителни социални и здравни разходи 
и създават значителна тежест за 
публичните бюджети в целия Съюз; 
настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че мерките за 
подобряване на качеството на въздуха в 
градските райони няма да окажат 
отрицателно въздействие върху 
качеството на въздуха в заобикалящите 
ги райони, като например крайградските 
райони и по-обширните агломерации;

3. настоятелно призовава 
държавите членки да отдават приоритет 
на изпълнението на координирани 
действия и политики на всички равнища 
и във всички сектори с цел подобряване 
на качеството на въздуха в градовете и 
градските райони, за да се постигнат 
целите на ЕС относно качеството на 
въздуха, като се взема под внимание 
въздействието на замърсителите върху 
климата и екосистемите; припомня, че 
замърсяването на въздуха и свързаните 
с него заболявания и смъртност водят до 
значителни социални и здравни разходи 
и създават значителна тежест за 
публичните бюджети в целия Съюз; 
настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират, че мерките за 
подобряване на качеството на въздуха в 
градските райони няма да окажат 
отрицателно въздействие върху 
качеството на въздуха в заобикалящите 
ги райони, като например крайградските 
райони и по-обширните агломерации;
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Изменение 3
Джули Гърлинг
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B8-0156/2019
Джули Гърлинг, Себ Данс, Катрин Биърдър, Кийт Тейлър, Аня Хазекамп, 
Елеонора Еви
Европа, която закриля: чист въздух за всички

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изтъква необходимостта от 
холистичен подход към замърсяването 
на въздуха в европейските градове, 
който да отчита различните източници 
на замърсяване на въздуха; призовава 
Комисията да направи амбициозна 
актуализация на Директивата 
относно качеството на атмосферния 
въздух, за да бъде в съответствие с 
най-новите пределно допустими и 
целеви стойности, определени от 
СЗО за ПЧ, SO2 и O3, и да се определи 
краткосрочна стойност за ПЧ2,5, да 
предложи ефективни мерки, които 
дават възможност на държавите членки 
да спазват Директива 2008/50/ЕО, да 
даде приоритет на оценката на мерките, 
приети от държавите членки с оглед на 
подобряване на качеството на въздуха в 
контекста на производствата за 
установяване на нарушение, и да 
повиши своите усилия за проверка на 
спазването на изискванията на 
равнището на държавите членки, в това 
число стандартите за процедурите за 
изпитване на емисиите при реални 
условия на шофиране съгласно 
Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията 
относно типово одобрение на моторни 
превозни средства1;

8. изтъква необходимостта от 
холистичен подход към замърсяването 
на въздуха в европейските градове, 
който да отчита различните източници 
на замърсяване на въздуха; призовава 
Комисията да направи оценка дали 
действащата Директива относно 
качеството на атмосферния въздух все 
още е подходяща за целта, да даде 
стимули за предприемане на 
ефективни и пропорционални мерки, 
които да дадат възможност на 
държавите членки да спазят Директива 
2008/50/ЕО, да даде приоритет на 
оценката на мерките, приети от 
държавите членки с оглед на 
подобряване на качеството на въздуха в 
контекста на производствата за 
установяване на нарушение, и да 
повиши своите усилия за проверка на 
спазването на изискванията на 
равнището на държавите членки, в това 
число стандартите за процедурите за 
изпитване на емисиите при реални 
условия на шофиране съгласно 
Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията 
относно типово одобрение на моторни 
превозни средства1;
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_________________
1 Регламент (ЕС) 2017/1151 на 
Комисията от 1 юни 2017 година за 
допълване на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
до информация за ремонт и техническо 
обслужване, ОВ L 175, 7.7.20017 г., 
стр. 1).

_________________
1 Регламент (ЕС) 2017/1151 на 
Комисията от 1 юни 2017 година за 
допълване на Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 
до информация за ремонт и техническо 
обслужване, ОВ L 175, 7.7.20017 г., 
стр. 1).
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11.3.2019 B8-0156/4

Изменение 4
Джули Гърлинг
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B8-0156/2019
Джули Гърлинг, Себ Данс, Катрин Биърдър, Кийт Тейлър, Аня Хазекамп, 
Елеонора Еви
Европа, която закриля: чист въздух за всички

Предложение за резолюция
Параграф 28 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

28а. настоятелно призовава 
държавите членки и Комисията да 
насърчават технологии, като 
например преоборудването на 
превозни средства, които имат 
незабавен ефект върху намаляването 
на общото количество на 
замърсяването за гражданите на ЕС 
и да избягват да прибягват до забрана 
за използване на дизелови 
автомобили; счита, че в много случаи 
тези забрани не са пропорционални и 
понякога водят до по-високи емисии 
на други места, например когато 
старите дизелови автомобили се 
продават на държави членки с по-
ниски доходи;
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