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Módosítás 5
Norbert Lins
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0037/2021
Javi López
A környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek végrehajtása
(2020/2091(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

s4. megjegyzi, hogy a környezeti 
levegő minőségéről szóló irányelvek 15–20 
éves levegőminőségi előírásokon 
alapulnak, és hogy némelyikük sokkal 
gyengébb, mint a WHO jelenlegi 
iránymutatásai és a rák élettartam alatti 
többletkockázatán alapuló becsült 
referenciaszintek, valamint az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
hatásokkal kapcsolatos legújabb 
tudományos eredmények által javasolt 
szintek; üdvözli az európai zöld 
megállapodásban a levegőminőségi 
előírások felülvizsgálatára tett 
kötelezettségvállalást, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a környezeti levegő 
minőségéről szóló irányelvek jogalkotási 
módosításain keresztül a PM10, PM2.5, 
SO2 és O3 értékeket hozza összhangba a 
WHO iránymutatásaival, a benzol (C6H6) 
és a benzo(a)pirén (BaP) értékeket pedig a 
WHO referenciaszintjeivel azt követően, 
hogy egészségügyi, környezeti, társadalmi 
és gazdasági szempontokra vonatkozó 
átfogó hatásvizsgálatot végeztek; 
megállapítja, hogy a WHO irányelveinek 
felülvizsgálata jelenleg folyik, és 
hamarosan közzéteszik őket; rámutat arra, 
hogy amint az új WHO-iránymutatások 
rendelkezésre állnak, naprakésszé kell 
tenni az uniós levegőminőségi előírásokat, 
és ezeknek a legújabb tudományos és 
műszaki bizonyítékok alapján történő 
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éves levegőminőségi előírásokon 
alapulnak, és hogy némelyikük sokkal 
gyengébb, mint a WHO jelenlegi 
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előírások felülvizsgálatára tett 
kötelezettségvállalást, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a környezeti levegő 
minőségéről szóló irányelvek jogalkotási 
módosításain keresztül a PM10, PM2,5, SO2 
és O3 értékeket hozza szorosabban 
összhangba a WHO iránymutatásaival, a 
benzol (C6H6) és a benzo(a)pirén (BaP) 
értékeket pedig a WHO 
referenciaszintjeivel azt követően, hogy 
egészségügyi, környezeti, társadalmi és 
gazdasági szempontokra vonatkozó átfogó 
hatásvizsgálatot végeztek; megállapítja, 
hogy a WHO irányelveinek felülvizsgálata 
jelenleg folyik, és hamarosan közzéteszik 
őket; rámutat arra, hogy amint az új WHO-
iránymutatások rendelkezésre állnak, 
értékelni kell az uniós levegőminőségi 
előírásokat, és ezeknek a legújabb 
tudományos és műszaki bizonyítékok 
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rendszeres felülvizsgálatát kötelezővé kell 
tenni annak érdekében, hogy azok 
összhangba kerüljenek a WHO 
rendszeresen frissített iránymutatásaival; 
felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe a nagy távolságra jutó, 
országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló egyezményben 
meghatározott, az ökoszisztémák védelmét 
szolgáló legújabb kritikus terheléseket is;

alapján történő rendszeres felülvizsgálatát 
kötelezővé kell tenni annak érdekében, 
hogy azok szorosabban összhangba 
kerüljenek a WHO rendszeresen frissített 
iránymutatásaival; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vegye figyelembe a nagy távolságra 
jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló egyezményben 
meghatározott, az ökoszisztémák védelmét 
szolgáló legújabb kritikus terheléseket is;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 4a. rámutat arra, hogy az újabb 
kötelezettségeknek egyben 
megvalósíthatóknak kell lenniük, és 
biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló 
valamennyi műszaki és pénzügyi opció 
mellett be lehessen vezetni őket;

Or. en
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59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. sürgeti a Bizottságot, hogy frissítse 
a környezeti levegő minőségéről szóló 
irányelveket olyan kifejezett 
rendelkezésekkel, amelyek az Aarhusi 
Egyezménnyel összhangban garantálják a 
polgárok igazságszolgáltatáshoz való 
jogát, és felszólítja a Tanácsot, hogy 
segítse elő annak végrehajtását, ami 
különösen fontos, amikor a Tanács 
jogalkotói minőségében jár el;

59. rámutat arra, hogy a Bizottság 
2020 októberében javaslatot nyújtott be az 
Aarhusi Egyezményről szóló rendelet 
felülvizsgálatára; hangsúlyozza, hogy az 
Aarhusi Egyezménnyel kapcsolatos 
valamennyi kérdéssel közvetlenül az 
Aarhusi Egyezményről szóló rendeletben 
kell foglalkozni;

Or. en
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64. hangsúlyozza, hogy az alacsony 
kibocsátású és a kibocsátáscsökkentő 
technológiákkal kapcsolatos innováció és 
kutatás minden ágazatban elősegíti a 
kibocsátás csökkentését; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a 
technológiasemlegesség elvét;

64. hangsúlyozza, hogy az alacsony 
kibocsátású és a kibocsátáscsökkentő 
technológiákkal kapcsolatos innováció és 
kutatás minden ágazatban elősegíti a 
kibocsátás csökkentését; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a 
technológiasemlegesség elvét; 
hangsúlyozza, hogy innovatív 
megoldásokra van szükség, mint amilyen 
a járművekben és az utcákon elhelyezett 
szűrőrendszerek, a flották megújítása és 
hasonló kezdeményezések;

Or. en


