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Pitanje za usmeni odgovor O-000138/2018 

upućeno Komisiji 
članak 128 

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja 

Hazekamp, Eleonora Evi 
u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 

Predmet: Europa koja štiti: Čist zrak za sve 

Onečišćenje zraka i dalje je glavni uzrok prerane smrti zbog problema s okolišem u EU-u te se 
procjenjuje da je godišnje odgovorno za više od 400 000 slučajeva prerane smrti. Javna je svijest o 
zagađenju zraka visoka i građani očekuju djelovanje nadležnih tijela. U tom kontekstu, željeli bismo od 
Komisije dobiti odgovore na sljedeća pitanja: 

1. Države članice trenutačno se mogu uputiti Sudu Europske unije, ali to je često dugotrajan 
postupak. Koje će mjere Komisija poduzeti kako bi ubrzala postupke protiv država članica zbog 
povreda zakonodavstva? 

2. Smatra li Komisija da Direktiva o kvaliteti zraka odgovara svojoj svrsi? Komisija je 2017. započela 
provjeru prikladnosti Direktive o kvaliteti zraka, a njezini se rezultati očekuju krajem 2019. godine. 
Hoće li se predložiti njezino ažuriranje ako se rezultati provjere prikladnosti budu smatrali 
nezadovoljavajućima? 

3. Kad je riječ o pojedinostima programa u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), kako će 
Komisija rješavati potrebe regionalnih i lokalnih tijela u pogledu pristupa financiranju kako bi 
mogla imati veće mogućnosti za smanjenje emisija iz prometa?  

4. Koje će mjere Komisija i njezina Glavna uprava za okoliš (DG ENV) uvrstiti u sljedeću reformu 
zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kako bi se poljoprivrednici potaknuli na smanjenje 
emisija, osobito amonijaka? 

5. Namjerava li Komisija istražiti potencijalnu toksičnost crnog ugljika samostalno i kao sastavnog 
dijela sitnih i ultrasitnih čestica u gradskom zraku? Kako će Komisija odgovoriti na sve veću 
zabrinutost u pogledu utjecaja PM1 i ultrasitnih čestica na zdravlje ljudi? Planira li Komisija zbog 
te zabrinutosti u pogledu onečišćenja provesti studije o izloženosti? 
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