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Predlog spremembe 1
Julie Girling
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj nemudoma 
ukrepa v zvezi s finimi delci (PM2,5) in naj 
predlaga, da bi v zakonodajo EU o 
kakovosti zraka uvedli strožje vrednosti za 
skladnost, kot jih priporoča Svetovna 
zdravstvena organizacija;

2. poziva Komisijo, naj oceni, ali so 
aktualne mejne vrednosti finih delcev 
(PM2,5) ustrezne ali pa jih je treba 
prilagoditi, da bodo skladne s priporočili 
Svetovne zdravstvene organizacije;
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Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj dajo 
prednost izvajanju usklajenih ukrepov in 
politik za izboljšanje kakovosti zraka v 
mestih in na mestnih območjih na vseh 
ravneh in v vseh sektorjih, da bi uresničili 
končni cilj preprečiti prezgodnje smrti in 
bolezni, ki jih povzroča izpostavljenost 
onesnaževalom zraka, in upoštevali vpliv 
onesnaževal na podnebje in ekosisteme; 
želi opozoriti, da onesnaženost zraka in z 
njo povezane bolezni in smrti ustvarjajo 
znatne socialne in zdravstvene stroške ter 
so ogromno breme za javni proračun po 
vsej Uniji; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da ukrepi za izboljšanje 
kakovosti zraka na mestnih območjih ne 
bodo negativno vplivali na kakovost zraka 
v okolici, na primer na primestnih 
območjih in v bližnjih aglomeracijah;

3. poziva države članice, naj na vseh 
ravneh in v vseh sektorjih dajo prednost 
izvajanju usklajenih ukrepov in politik za 
izboljšanje kakovosti zraka v mestih in na 
mestnih območjih, da bi uresničili cilje EU 
glede kakovosti zraka in upoštevali vpliv 
onesnaževal na podnebje in ekosisteme; 
želi opozoriti, da onesnaženost zraka in z 
njo povezane bolezni in smrti ustvarjajo 
znatne socialne in zdravstvene stroške ter 
so ogromno breme za javni proračun po 
vsej Uniji; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da ukrepi za izboljšanje 
kakovosti zraka na mestnih območjih ne 
bodo negativno vplivali na kakovost zraka 
v okolici, na primer na primestnih 
območjih in v bližnjih aglomeracijah;
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Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba k 
onesnaženosti zraka v evropskih mestih 
pristopiti celostno, pri tem pa upoštevati 
različne vire onesnaževanja zraka; poziva 
Komisijo, naj ambiciozno dopolni 
direktivo o kakovosti zunanjega zraka, 
tako da bo ustrezala najnovejši mejni 
vrednosti Svetovne zdravstvene 
organizacije in ciljnim mejnim vrednostim 
za delce, žveplov dioskid (SO2) in ozon 
(O3), ter določi kratkoročno vrednost za 
fine delce (PM2,5), naj pripravi učinkovite 
ukrepe, ki bodo državam članicam 
pomagale k skladnosti z Direktivo 
2008/50/ES, naj v okviru postopkov za 
ugotavljanje kršitev prednostno oceni 
ukrepe, ki so jih za izboljšanje kakovosti 
zraka sprejele države članice, in naj okrepi 
prizadevanja za preverjanje skladnosti na 
ravni držav članic, tudi glede standardov 
preskusnega postopka za emisije pri 
dejanski vožnji v okviru Uredbe Komisije 
2017/1151 o homologaciji vozil1;

8. poudarja, da je treba k 
onesnaženosti zraka v evropskih mestih 
pristopiti celostno, pri tem pa upoštevati 
različne vire onesnaževanja zraka; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali aktualna direktiva 
o kakovosti zunanjega zraka še vedno 
ustreza svojemu namenu, naj spodbudi 
učinkovite in sorazmerne ukrepe, ki bodo 
državam članicam pomagali k skladnosti z 
Direktivo 2008/50/ES, naj v okviru 
postopkov za ugotavljanje kršitev 
prednostno oceni ukrepe, ki so jih za 
izboljšanje kakovosti zraka sprejele države 
članice, in naj okrepi prizadevanja za 
preverjanje skladnosti na ravni držav 
članic, tudi glede standardov preskusnega 
postopka za emisije pri dejanski vožnji v 
okviru Uredbe Komisije 2017/1151 o 
homologaciji vozil1;

_________________
1 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 
1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 
715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta 
o homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do 

_________________
1 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 
1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 
715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta 
o homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do 
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informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil, UL L 175, 7.7.2017, str. 1.

informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil, UL L 175, 7.7.2017, str. 1.
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28a. poziva države članice in Komisijo, 
naj spodbujajo tehnologijo, ki bi 
državljanom takoj pomagala znižati 
skupni vpliv onesnaževanja, na primer 
naknadno opremljanje vozil, in naj se ne 
zatekajo k prepovedi dizelskih 
avtomobilov; meni, da tovrstne prepovedi 
pogostoma niso sorazmerne in včasih 
povzročijo višje emisije drugod, na primer 
če se stara dizelska vozila prodajo v države 
članice, kjer imajo ljudje nižje dohodke;
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