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11.3.2019 B8-0156/1

Pozmeňujúci návrh 1
Julie Girling
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo žiada Komisiu, aby 
bezodkladne konala a navrhla zavedenie 
prísnejších limitných hodnôt pre tuhé 
častice PM2,5do právnych predpisov EÚ 
o kvalite ovzdušia podľa odporúčaní 
WHO;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby 
posúdila, či sú súčasné limitné hodnoty 
pre tuhé častice PM2,5dostatočné alebo ich 
treba upraviť tak, aby boli v súlade s 
odporúčaniami vydanými WHO;
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11.3.2019 B8-0156/2

Pozmeňujúci návrh 2
Julie Girling
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
na všetkých úrovniach a vo všetkých 
odvetviach uprednostnili vykonávanie 
koordinovaných opatrení a politík 
zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 
v mestách a mestských oblastiach s cieľom 
dosiahnuť konečný cieľ, ktorým je 
zastavenie predčasných úmrtí a chorôb 
spôsobených vystavením látkam 
znečisťujúcim ovzdušie,  ako aj na 
zohľadnenie vplyvov látok znečisťujúcich 
životné prostredie na klímu a ekosystémy; 
pripomína, že znečistenie ovzdušia a s tým 
súvisiace ochorenia a úmrtia znamenajú 
značné náklady v sociálnej oblasti 
a v oblasti zdravotníctva, a predstavujú tak 
veľkú záťaž pre verejné rozpočty v celej 
Únii; naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že opatrenia v záujme 
zlepšenia kvality ovzdušia v mestských 
oblastiach nebudú mať nepriaznivý vplyv 
na kvalitu ovzdušia v okolitých oblastiach, 
ako sú predmestské oblasti a širšie 
aglomerácie;

3. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
na všetkých úrovniach a vo všetkých 
odvetviach uprednostnili vykonávanie 
koordinovaných opatrení a politík 
zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 
v mestách a mestských oblastiach s cieľom 
dosiahnuť ciele EÚ v oblasti kvality 
ovzdušia,  ako aj na zohľadnenie vplyvov 
látok znečisťujúcich životné prostredie na 
klímu a ekosystémy; pripomína, že 
znečistenie ovzdušia a s tým súvisiace 
ochorenia a úmrtia znamenajú značné 
náklady v sociálnej oblasti a v oblasti 
zdravotníctva, a predstavujú tak veľkú 
záťaž pre verejné rozpočty v celej Únii; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že opatrenia v záujme 
zlepšenia kvality ovzdušia v mestských 
oblastiach nebudú mať nepriaznivý vplyv 
na kvalitu ovzdušia v okolitých oblastiach, 
ako sú predmestské oblasti a širšie 
aglomerácie;
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11.3.2019 B8-0156/3

Pozmeňujúci návrh 3
Julie Girling
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na potrebu celostného 
prístupu k znečisteniu ovzdušia 
v európskych mestách zohľadňujúceho 
rôzne zdroje znečistenia ovzdušia; vyzýva 
Komisiu, aby uskutočnila ambicióznu 
aktualizáciu smernice o kvalite okolitého 
ovzdušia v záujme jej zosúladenia s 
najnovšími limitnými a cieľovými 
hodnotami WHO pre častice PM, SO2 a 
O3 a stanovenia krátkodobej hodnoty pre 
PM2,5, aby predložila účinné opatrenia, 
ktoré umožnia členským štátom dosiahnuť 
súlad so smernicou 2008/50/ES, prioritne 
posudzovala opatrenia prijaté členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v 
kontexte postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti a zvýšila úsilie na kontrolu 
súladu na úrovni členských štátov vrátane 
súladu s normami nového postupu 
testovania emisií pri skutočnej jazde (RDE) 
podľa nariadenia Komisie (EÚ)  2017/1151 
o typovom schvaľovaní vozidiel1;

8. poukazuje na potrebu celostného 
prístupu k znečisteniu ovzdušia 
v európskych mestách zohľadňujúceho 
rôzne zdroje znečistenia ovzdušia; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, či súčasná 
smernica o kvalite okolitého ovzdušia ešte 
spĺňa svoj účel, podnecovala prijímanie 
účinných a primeraných opatrení, ktoré 
umožnia členským štátom dosiahnuť súlad 
so smernicou 2008/50/ES, prioritne 
posudzovala opatrenia prijaté členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v 
kontexte postupov v prípade nesplnenia 
povinnosti a zvýšila úsilie na kontrolu 
súladu na úrovni členských štátov vrátane 
súladu s normami nového postupu 
testovania emisií pri skutočnej jazde (RDE) 
podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 
o typovom schvaľovaní vozidiel1;

_________________
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 2017/1151 z 
1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k 

_________________
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 2017/1151 z 
1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k 
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informáciám o opravách a údržbe vozidiel, 
Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1.

informáciám o opravách a údržbe vozidiel, 
Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1.
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11.3.2019 B8-0156/4

Pozmeňujúci návrh 4
Julie Girling
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. naliehavo vyzýva členské štáty a 
Komisiu, aby podporovali technológie, 
ako je dodatočná modernizácia vozidiel, 
ktoré majú okamžitý účinok na zníženie 
celkovej miery znečistenia v prospech 
občanov EÚ, a aby sa neuchyľovali k 
zákazu naftových vozidiel; domnieva sa, 
že tieto zákazy sú v mnohých prípadoch 
neprimerané a niekedy vedú k zvýšeniu 
emisií na iných miestach, napríklad pri 
predaji starých naftových vozidiel do 
členských štátov s nižšími príjmami;
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