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Τροπολογία 1
Julie Girling
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
το συντομότερο δυνατό μέτρα για τα 
σωματίδια PM2.5 προτείνοντας τη 
θέσπιση αυστηρότερων τιμών 
συμμόρφωσης για τα εν λόγω σωματίδια, 
σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ, στη 
νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα 
στην ΕΕ·

2. προτρέπει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσον τα τρέχοντα όρια 
των σωματιδίων PM2.5 είναι τα 
κατάλληλα ή εάν χρειάζονται 
προσαρμογή ώστε να συμμορφώνονται με 
τις συστάσεις που εκδίδει ο ΠΟΥ·
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Τροπολογία 2
Julie Girling
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δώσουν προτεραιότητα στην υλοποίηση 
συντονισμένων δράσεων και πολιτικών σε 
όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς με 
στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα 
στις πόλεις και τις αστικές περιοχές, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτερος 
στόχος της ανάσχεσης των πρόωρων 
θανάτων και των ασθενειών που 
προκαλούνται από την έκθεση σε 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, και να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες των 
ρύπων στο κλίμα και στα οικοσυστήματα· 
υπενθυμίζει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση 
και οι συναφείς ασθένειες και θάνατοι 
συνεπάγονται σημαντικό κοινωνικό κόστος 
και κόστος για την υγεία και επιβαρύνουν 
σημαντικά τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την 
Ένωση· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις 
αστικές περιοχές δεν έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα στις 
γύρω περιοχές, όπως είναι τα προάστια και 
οι ευρύτερες αστικές περιοχές·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
δώσουν προτεραιότητα στην υλοποίηση 
συντονισμένων δράσεων και πολιτικών σε 
όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς με 
στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα 
στις πόλεις και τις αστικές περιοχές, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες των 
ρύπων στο κλίμα και στα οικοσυστήματα· 
υπενθυμίζει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση 
και οι συναφείς ασθένειες και θάνατοι 
συνεπάγονται σημαντικό κοινωνικό κόστος 
και κόστος για την υγεία και επιβαρύνουν 
σημαντικά τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την 
Ένωση· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα μέτρα για τη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις 
αστικές περιοχές δεν έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα στις 
γύρω περιοχές, όπως είναι τα προάστια και 
οι ευρύτερες αστικές περιοχές·
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Τροπολογία 3
Julie Girling
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
ολιστική προσέγγιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στις ευρωπαϊκές πόλεις που θα 
λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πηγές 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει φιλόδοξη 
επικαιροποίηση της οδηγίας για την 
ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος, 
ώστε να αντιστοιχεί στις πρόσφατες 
οριακές τιμές και τιμές στόχους του ΠΟΥ 
για τα PM, το SO2 και το O3 και στον 
καθορισμό βραχυπρόθεσμης τιμής για τα 
PM2.5, να προτείνει αποτελεσματικά 
μέτρα που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με την οδηγία 
2008/50/ΕΚ, να δώσει προτεραιότητα στην 
αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη για τη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί 
παραβάσει, και να εντείνει τις προσπάθειές 
της για τον έλεγχο της συμμόρφωσης σε 
επίπεδο κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων της 
δοκιμής των εκπομπών σε πραγματικές 
συνθήκες σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/1151 σχετικά με την έγκριση 
τύπου οχημάτων1·

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
ολιστική προσέγγιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στις ευρωπαϊκές πόλεις που θα 
λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πηγές 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η 
ισχύουσα οδηγία για την ποιότητα του 
αέρα του περιβάλλοντος ανταποκρίνεται 
ακόμη στον σκοπό της, να δώσει κίνητρα 
για να ληφθούν αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα που θα επιτρέπουν στα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την 
οδηγία 2008/50/ΕΚ, να δώσει 
προτεραιότητα στην αξιολόγηση των 
μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για 
τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο 
πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει, 
και να εντείνει τις προσπάθειές της για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης σε επίπεδο 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
προτύπων της δοκιμής των εκπομπών σε 
πραγματικές συνθήκες σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/1151 σχετικά με την 
έγκριση τύπου οχημάτων1·

_________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της 
Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη 

_________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της 
Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη 
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συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά την 
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 
όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων, ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1.

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά την 
έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 
όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά 
επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 
και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση 
σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων, ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σ. 1.
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Τροπολογία 4
Julie Girling
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. προτρέπει τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να προωθήσουν τεχνολογία, 
όπως η μετασκευή οχημάτων, που έχει 
άμεση επίδραση στη μείωση της 
συνολικής ρύπανσης για τους πολίτες της 
ΕΕ και να αποφύγει την προσφυγή σε 
απαγορεύσεις των ντιζελοκίνητων 
οχημάτων· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
απαγορεύσεις είναι, σε πολλές 
περιπτώσεις, μη αναλογικές και ενίοτε 
οδηγούν σε υψηλότερες εκπομπές σε 
άλλους τόπους, για παράδειγμα όταν τα 
παλαιά αυτοκίνητα ντίζελ πωλούνται σε 
κράτη μέλη όπου τα εισοδήματα είναι 
χαμηλότερα·
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