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11.3.2019 B8-0156/1

Pozměňovací návrh 1
Julie Girling
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
bezodkladně řešila hodnoty PM2.5 
prostřednictvím návrhu na zavedení 
přísnějších limitních hodnot pro tyto 
částice do právních předpisů EU o kvalitě 
ovzduší, jak doporučuje Světová 
zdravotnická organizace;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
posoudila, zda stávající limity PM2.5 jsou 
postačující, nebo zda je třeba je upravit, 
aby odpovídaly doporučením vydaným 
Světovou zdravotnickou organizací;
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11.3.2019 B8-0156/2

Pozměňovací návrh 2
Julie Girling
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
si jako prioritu vytyčily provádění 
koordinovaných kroků a politik na všech 
úrovních a ve všech odvětvích ke zlepšení 
kvality ovzduší ve městech a v městských 
oblastech, aby bylo dosaženo konečných 
cílů, kdy nebude docházet k předčasným 
úmrtím a onemocněním osob kvůli 
působení látek znečišťujících ovzduší, a 
aby byly zohledněny dopady znečisťujících 
látek na klima a ekosystémy; připomíná, že 
znečištěné ovzduší a s ním související 
onemocnění a úmrtí znamenají značné 
náklady v sociální oblasti a zdravotnictví, a 
představují tak značnou zátěž pro veřejné 
rozpočty v celé Unii; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že opatření na 
zlepšení kvality ovzduší v městských 
oblastech nebudou mít negativní dopad na 
kvalitu ovzduší v okolních oblastech, jako 
jsou příměstské oblasti a širší aglomerace;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
si jako prioritu vytyčily provádění 
koordinovaných kroků a politik na všech 
úrovních a ve všech odvětvích ke zlepšení 
kvality ovzduší ve městech a v městských 
oblastech, aby bylo dosaženo cílů, které si 
EU stanovila v oblasti kvality ovzduší, a 
aby byly zohledněny dopady znečisťujících 
látek na klima a ekosystémy; připomíná, že 
znečištěné ovzduší a s ním související 
onemocnění a úmrtí znamenají značné 
náklady v sociální oblasti a zdravotnictví, a 
představují tak značnou zátěž pro veřejné 
rozpočty v celé Unii; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že opatření na 
zlepšení kvality ovzduší v městských 
oblastech nebudou mít negativní dopad na 
kvalitu ovzduší v okolních oblastech, jako 
jsou příměstské oblasti a širší aglomerace;
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11.3.2019 B8-0156/3

Pozměňovací návrh 3
Julie Girling
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že je zapotřebí 
celostní přístup ke znečišťování ovzduší v 
evropských městech se zřetelem k různým 
zdrojům znečištění ovzduší; vyzývá 
Komisi, aby provedla ambiciózní 
aktualizaci směrnice o kvalitě vnějšího 
ovzduší, pokud jde o splnění nejnovějších 
mezních a cílových hodnot WHO (pro 
PM, SO2 a O3) a stanovení krátkodobé 
hodnoty pro PM2.5, aby navrhla účinná 
opatření, která umožní členským státům 
jednat v souladu se směrnicí 2008/50/EC, 
učinila prioritou posuzování opatření 
přijatých členskými státy s cílem zlepšit 
kvalitu ovzduší v kontextu řízení o 
porušení povinnosti a zvýšila své úsilí při 
kontrole dodržování norem na úrovni 
členských států, včetně norem pro zkušební 
postup emisí v reálném provozu (RDE) v 
souladu s nařízením Komise 2017/1151 o 
typovém schvalování vozidel1;

8. poukazuje na to, že je zapotřebí 
celostní přístup ke znečišťování ovzduší v 
evropských městech se zřetelem k různým 
zdrojům znečištění ovzduší; vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda platné znění 
směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší stále 
odpovídá svému účelu, a aby pobízela k 
přijímání účinných a přiměřených 
opatření, která umožní členským státům 
jednat v souladu se směrnicí 2008/50/EC, 
učinila prioritou posuzování opatření 
přijatých členskými státy s cílem zlepšit 
kvalitu ovzduší v kontextu řízení o 
porušení povinnosti a zvýšila své úsilí při 
kontrole dodržování norem na úrovni 
členských států, včetně norem pro zkušební 
postup emisí v reálném provozu (RDE) v 
souladu s nařízením Komise 2017/1151 o 
typovém schvalování vozidel1;

_________________
1 Nařízení Komise (ES) č. 2017/1151 ze 
dne 1. června 2017, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí z 
lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 

_________________
1 Nařízení Komise (ES) č. 2017/1151 ze 
dne 1. června 2017, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí z 
lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
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vozidla, Úř. věst. L 175, 28.7.2008, s. 1. vozidla, Úř. věst. L 175, 28.7.2008, s. 1.
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11.3.2019 B8-0156/4

Pozměňovací návrh 4
Julie Girling
za skupinu PPE

Návrh usnesení B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. naléhavě žádá členské státy a 
Komisi, aby podporovaly technologie 
(např. dovybavení vozidel), které mají 
okamžitý účinek v podobě snížení celkové 
úrovně znečištění ve prospěch občanů 
EU, a neuchylovaly se k zákazu vozidel s 
naftovým motorem; domnívá se, že tyto 
zákazy nejsou v mnoha případech 
přiměřené a někdy vedou ke zvýšení emisí 
na jiných místech, například když se starší 
automobily s naftovým motorem prodají 
do členských států s nižšími příjmy;
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