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Pozměňovací návrh 1
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

—1. zdůrazňuje, že znečištění ovzduší je 
jednou z hlavních příčin předčasných 
úmrtí, přičemž agentura EEA odhaduje, 
že na úrovni EU dochází k více než 400 
000 úmrtí ročně, což je přibližně desetkrát 
více než úmrtí v důsledku dopravních 
nehod, a ve svém důsledku představuje 
téměř 5 milionů let života;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. poukazuje na vědecké důkazy o 
negativním dopadu emisí ze silniční 
dopravy na respirační choroby a další 
závažné zdravotní problémy; zdůrazňuje 
nedávná soudní rozhodnutí, která stanoví 
přímou příčinnou souvislost mezi 
dlouhodobým vystavením se vlivům 
silniční dopravy a mezi respiračními 
onemocněními, která nakonec vedou k 
úmrtí, a dopady zhoršování zdravotních 
podmínek v domovské zemi na znečištění 
ovzduší, přičemž by to mohl být důvod pro 
zastavení vyhošťování;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Pär Holmgren
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Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. připomíná, že podle zprávy 
agentury EEA o kvalitě ovzduší za rok 
2018 bylo více než 50 % obyvatelstva 
vystaveno většině hlavních znečišťujících 
látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. zdůrazňuje, že dlouhodobá 
expozice vysokým úrovním látek 
znečišťujících ovzduší zvyšuje zranitelnost 
obyvatelstva vůči účinkům onemocnění 
COVID-19 a podobných virů v důsledku 
oslabeného respiračního a imunitního 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline 
Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
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ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech;

ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech, a to v důsledku přetížení 
dopravy, zvýšeného využívání soukromých 
vozidel, nedostatečných opatření pro 
kontrolu emisí, omezení zazeleňených 
prostorů a dalších faktorů; zdůrazňuje, že 
nadměrné znečištění ovzduší související s 
dopravou představuje zejména riziko pro 
zdraví občanů žijících v městských 
oblastech a v blízkosti dopravních uzlů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech;

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech, a to zejména v městských 
oblastech, kde je stále více než jedna 
šestina obyvatel vystavena koncentracím 
znečištění ovzduší, které přesahují normy 
EU v oblasti kvality ovzduší; je obzvláště 
znepokojen tím, že v roce 2016 byly 
nejméně tři čtvrtiny městského 
obyvatelstva EU vystaveny koncentraci 
částic přesahujících limity stanovené 
pokyny WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech;

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech; zdůrazňuje, že více než jeden ze 
šesti obyvatel městských oblastí v EU je 
vystaven koncentracím znečištění ovzduší, 
které přesahují normy EU pro kvalitu 
ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech;

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech; připomíná, že znečištění ovzduší 
je stále hlavní environmentální příčinou 
onemocnění a odhaduje se, že každý rok 
předčasně umírá 450 000 osob v důsledku 
toho, že jsou vystaveni znečištění ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech;

1. poukazuje na skutečnost, že emise 
znečišťujících látek způsobené dopravou 
sice v posledních desetiletích výrazně 
poklesly, v EU však existují i nadále 
oblasti, v nichž jsou míry znečištění 
ovzduší příliš vysoké, a to zejména ve 
městech, ve velmi přetížených a 
průmyslových oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že podle WHO 
představuje znečištění ovzduší největší 
environmentální riziko pro lidské zdraví; 
zvyšuje výskyt respiračních a 
kardiovaskulárních onemocnění, jakož i 
riziko srdečních infarktů, rakoviny, 
cukrovky, obezity a demence;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná obrovské rozdíly v tom, 
jak a kde se v EU měří a monitoruje 
znečištění vnějšího ovzduší; domnívá se, 
že se jedná o vážný problém, a vyzývá k 
zavedení jednotných kritérií pro měření 
znečištění ovzduší a pro umístění 
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odběrných stanic;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá vytvoření strategie Komise pro 
nulové znečištění a poukazuje na to, že je 
třeba stanovit jasné cíle, které povedou ke 
skutečné změně a které budou doplněny 
konkrétními cíli pro jednotlivé členské 
státy a regiony;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že silniční doprava 
zůstává největším zdrojem emisí oxidů 
dusíku a druhým zdrojem emisí částic v 
Unii; zdůrazňuje, že je rovněž třeba řešit 
problém pneumatik a emisí z brzdového 
opotřebení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
některé normy EU pro kvalitu ovzduší 
nejsou plně v souladu se zavedenými 
zdravotními doporučeními; vybízí Komisi, 
aby aktualizovala referenční hodnoty pro 
velmi jemné částice, metan a elementární 
uhlík v souladu s připravovanými 
doporučeními WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá ambici Komise týkající se 
nulového znečištění a zdůrazňuje, že je 
třeba stanovit časový harmonogram a 
závazné cíle, které by vedly ke skutečné 
změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém a návrh 
infrastruktury mobility – obzvláště v 
městských oblastech a venkovských 
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způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

oblastech, v nichž chybí infrastruktura 
veřejné dopravy, či je nedostatečná – a 
současně využívat všechny druhy dopravy 
tím nejúčinnějším způsobem a s 
přihlédnutím k nejnovějším vědeckým 
poznatkům; vyzývá Komisi, aby byla 
členským státům nápomocna při 
provádění pravidelných kontrol kvality 
dopravní infrastruktury s cílem určit 
oblasti, v nichž je třeba snížit přetížení a 
optimalizovat infrastrukturu, a aby v 
těchto oblastech přijala vhodná opatření, 
mimo jiné s využitím možností 
financování ze strany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem, včetně kombinování sdílení 
vozidel a systému veřejné dopravy, a s 
přihlédnutím k nejnovějším vědeckým 
výzkumům týkajících se výhod přístupu 
mobility jako služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastecpodpora technologické 
inovace při vývoji fyzických a nefyzických 
infrastruktur – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – založeném na 
aktivní mobilitě a veřejné dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější dopravní 
systém s nulovými emisemi – obzvláště v 
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městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

2. je přesvědčen, že abychom zlepšili 
kvalitu ovzduší v těchto oblastech, je 
zásadní přejít na udržitelnější a méně 
znečišťující dopravní systém – obzvláště v 
městských oblastech – a současně využívat 
všechny druhy dopravy tím nejúčinnějším 
způsobem a s přihlédnutím k nejnovějším 
vědeckým poznatkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že nejúčinnějším 
způsobem, jak snížit znečištění ovzduší ze 
silniční dopravy, je odklon od vozidel na 
fosilní paliva a urychlení elektromobility; 
vyzývá k úplnému ukončení provozu 
vozidel na fosilní paliva v EU do roku 
2030;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že stávající právní 
předpisy v oblasti čistého ovzduší jsou 
založeny na zastaralých vědeckých 
poznatcích v oblasti zdraví a je třeba je 
přezkoumat; vyzývá Unii, aby 
zharmonizovala své normy s normami 
Světové zdravotnické organizace (WHO);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Georg Mayer, Roman Haider

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. v této souvislosti zdůrazňuje, že 
nesmí být kladen důraz na zákaz 
soukromé dopravy a že je třeba zohlednit 
potřeby všech účastníků silničního 
provozu;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že vznětové 
automobily, a zejména automobily na 
zážehové motory, mají největší negativní 
dopad na kvalitu ovzduší, zejména v 
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městských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. Vyzývá k přijetí konečného data 
pro prodej nových benzinových a 
dieselových automobilů, například v 
rámci nadcházející revize nařízení, kterým 
se stanoví výkonnostní emisní normy pro 
nové osobní automobily a pro nová lehká 
užitková vozidla1a; zdůrazňuje, že toto 
konečné datum pro motory s vnitřním 
spalováním by mělo vstoupit v platnost 
nejpozději do roku 2030;
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 
2019, kterým se stanoví výkonnostní 
normy pro emise CO2 pro nové osobní 
automobily a pro nová lehká užitková 
vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) 
č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je třeba revidovat 
emisní normy CO2 pro osobní automobily 
a dodávky, aby se výrazně urychlilo 
zavádění elektromobility; zdůrazňuje, že 
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tento přezkum by mohl být využit k 
úplnému vyřazení vozidel na fosilní paliva 
z provozu v roce 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby využila 
připravované emisní normy následujících 
po normách Euro 6/VI pro osobní 
automobily, dodávky, nákladní 
automobily a autobusy s cílem výrazně 
zvýšit normy týkající se znečištění ovzduší 
pro všechna vozidla a definovat, jak 
směřovat k mobilitě s nulovými emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. poukazuje na to, že vývoj norem 
Euro a používání filtrů na suspendované 
částice stále nestačí k tomu, aby se snížilo 
vystavení městského obyvatelstva látkám 
znečišťujícím ovzduší; zdůrazňuje, že je 
třeba omezit dopravu založenou na 
fosilních palivech ve vnitřních městských 
oblastech posílením zón s nulovými a 
nízkými emisemi, zavedením systémů 
zpoplatnění vozidel a podporou přechodu 
k veřejným a aktivním formám dopravy 
prostřednictvím investic do infrastruktury;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 
pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky;

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 
pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky, systém metra, 
cyklistické stezky a technologie vztahující 
se k čistým způsobům dopravy, jako např. 
elektrické koloběžky či elektrická kola; 
podporuje přístup založený na přechodu 
od soukromého vlastnictví automobilů k 
udržitelnější mobilitě jakožto přístupu 
založenému na službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 

3. vybízí členské státy, aby aktivně 
zahrnuly místní a regionální orgány, aby 
vypracovaly a následně prováděly plány 
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mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 
pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky;

strategické a udržitelné městské mobility 
založené na důkazech, přičemž budou 
usilovat o koordinované plánování politik, 
pobídek a dotací, které se zaměřují na 
jednotlivá dopravní odvětví a různé druhy 
dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné a přístupné veřejné dopravy, 
infrastruktura pro aktivní a sdílené druhy 
dopravy a dopravní prostředky bez emisí a 
opatření na straně poptávky, jakož i 
opatření ke zvyšování veřejného povědomí 
a činností v oblasti komunikace v rámci 
úlohy EU při řešení znečištění ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 
pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky;

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření k 
nahrazení vozového parku, na podporu 
zavádění elektrického dobíjení a dalších 
alternativních paliv nebo pohonných 
systémů, jako např. zkapalněný zemní 
plyn (LNG), lithium-iontové baterie, 
vodík, palivové buňky a energie z 
elektrické sítě, investice do udržitelné 
veřejné dopravy, infrastruktura pro aktivní 
a sdílené druhy dopravy a dopravní 
prostředky bez emisí a opatření na straně 
poptávky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 33
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření 
na podporu zavádění elektrického 
dobíjení a dalších alternativních paliv, 
investice do udržitelné veřejné dopravy, 
infrastruktura pro aktivní a sdílené druhy 
dopravy a dopravní prostředky bez emisí a 
opatření na straně poptávky;

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, zón nízkých emisí, 
investice do udržitelné veřejné dopravy, 
infrastruktura pro aktivní a sdílené druhy 
dopravy a dopravní prostředky bez emisí a 
opatření na straně poptávky, přičemž 
zohlední jejich sociální dopady; domnívá 
se, že současně by Unie měla stanovit 
celounijní cíl pro postupné vyřazování 
vozidel na fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá udržitelná dopravní odvětví a 
různé druhy dopravy, jako jsou např. 
opatření na podporu zavádění elektrického 
dobíjení a dalších alternativních paliv plně 
založených na dodatečných obnovitelných 
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pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky;

zdrojích, opatření, která podporují 
používání veřejné dopravy a odrazování 
od používání automobilů, zvýšené 
investice do udržitelné veřejné dopravy, 
infrastruktura pro aktivní a sdílené druhy 
dopravy a dopravní prostředky bez emisí a 
opatření na straně poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 
pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky;

3. vybízí místní a regionální orgány, 
aby vypracovaly a následně prováděly 
plány strategické a udržitelné městské 
mobility založené na důkazech, které 
respektují zásadu „neškodit“, přičemž 
budou usilovat o koordinované plánování 
politik, pobídek a dotací, které se zaměřují 
na jednotlivá dopravní odvětví a různé 
druhy dopravy, jako jsou např. opatření na 
podporu zavádění elektrického dobíjení a 
dalších alternativních paliv, investice do 
udržitelné veřejné dopravy, infrastruktura 
pro aktivní a sdílené druhy dopravy a 
dopravní prostředky bez emisí a opatření 
na straně poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že je třeba vzít v 
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úvahu strukturální omezení, která mohou 
mít dopad na zavádění alternativních 
druhů dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a na ostrovech; vyzývá Komisi 
a vlády nejvzdálenějších regionů, aby 
vypracovaly akční plán s cílem poskytnout 
pobídky a zvláštní financování pro 
dopravu v těchto regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 37
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam dostatečných 
odborných znalostí a zdrojů dostupných 
na místní a regionální úrovni pro 
vypracování plánů kvality ovzduší a pro 
vypracování volby, provádění a hodnocení 
opatření ke zlepšení kvality ovzduší; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
povědomí o dostupných finančních 
prostředcích, technických zdrojích a 
flexibilních způsobech, které lze 
přizpůsobit místním a regionálním 
podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že nedávná 
strategie Komise pro udržitelnou a 
inteligentní mobilitu se zasazuje o zvýšení 
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podílu hromadné dopravy, chůze a 
cyklistiky, jakož i automatizované, 
propojené a multimodální mobility, s 
cílem výrazně snížit znečištění a dopravní 
zácpy, zejména ve městech, a zlepšit zdraví 
a dobré životní podmínky občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje v této souvislosti na to, 
že služby veřejné dopravy, zejména ve 
venkovských oblastech, jsou často 
neuspokojivé, nepravidelné a nákladné;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na význam financování 
EU a znalost správných postupů a kritérií 
způsobilosti; považuje proces získávání 
finančních prostředků na projekty v 
oblasti čistého ovzduší z fondů EU za 
příliš obtížný; poukazuje na to, že v 
operačních programech pro velké 
mechanismy financování (např. EFRR a 
Fond soudržnosti) je kvalita ovzduší 
většinou považována za integrované 
opatření v rámci jiných prioritních oblastí 
(např. energetika, odpad, příroda), spíše 
než je zaměřena sama o sobě a výhradně 
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prostřednictvím priorit v oblasti 
zlepšování kvality ovzduší a dosahování 
souladu s požadavky na kvalitu ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. požaduje zejména náležité 
investice do rozsáhlé cyklistické 
infrastruktury, zejména v městských 
oblastech, s cílem zajistit bezpečnost všech 
zranitelných účastníků silničního provozu 
a zvýšit její atraktivitu jakožto účinného a 
zdravého způsobu dojíždění; zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit bezproblémovou 
intermodalitu mezi železniční dopravou a 
cyklistikou s cílem nabídnout udržitelné 
dojíždění mezi venkovem a městy; vybízí v 
tomto smyslu také k rozšíření sítě 
EuroVélo;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. Poukazuje na to, že požadavky 
směrnice o čistých vozidlech1a mají být 
provedeny nejpozději do 2. srpna 2021; 
domnívá se, že požadavky na zadávání 
veřejných zakázek na nákup vozidel s 
nulovými emisemi, které jsou zapotřebí až 
po roce 2025, by měly být dále předvídány 
s cílem zajistit nejpozději do roku 2030 
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100 % vozového parku s nulovými 
emisemi;
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 
2019, kterou se mění směrnice 
2009/33/ES o podpoře čistých a 
energeticky účinných silničních vozidel

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vítá místní iniciativy, jako jsou 
nízkoemisní zóny, které by měly být 
rozšířeny na všechny oblasti s určitou 
hustotou obyvatelstva a následně 
rozvinuty do bezemisních zón; 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. připomíná nicméně, že emise z 
automobilů se kromě CO2 neomezují 
pouze na emise oxidů dusíku (NOx) a 
částic (PM) z výfuku, ale zahrnují také 
částice z opotřebení pneumatik a brzd a 
také z opotřebení silnic; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3f. poukazuje na to, že jemné částice 
(PM2,5) jsou znečišťující látky 
způsobující nejvyšší úmrtnost a primárně 
jsou příčinou cévní mozkové příhody, 
přičemž částice obecně způsobují také 
kardiovaskulární onemocnění, rakovinu 
plic a další plicní a respirační 
onemocnění, zatímco NO2 
způsobuje kromě nemocí dýchacích 
cest zejména onemocnění jater a krve; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3g. zdůrazňuje, že během omezení 
volného pohybu osob v souvislosti s 
pandemií COVID-19 se kvalita ovzduší v 
nejvíce znečištěných městech významně 
zlepšila, a to v důsledku omezeného 
silničního provozu, což má také významný 
dopad z hlediska znečištění hlukem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 h (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3h. připomíná, že se Komise ve svém 
sdělení o Zelené dohodě pro Evropu 
zavázala k akčnímu plánu nulového 
znečištění;  domnívá se, že aktualizace a 
zajištění včasného provádění stávajících 
právních předpisů EU o kvalitě ovzduší 
má zásadní význam pro úspěšné řešení 
znečištění ovzduší;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3i. vyzývá Komisi, aby přijala denní 
limit pro částice platný v celé Unii; 
zdůrazňuje, že tento denní limit, stejně 
jako všechny ostatní limitní hodnoty, by 
měl být v souladu s pokyny Světové 
zdravotnické organizace pro kvalitu 
ovzduší; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3j. zdůrazňuje v této souvislosti 
zvláštní význam přijetí denního limitu pro 
PM2,5, protože podle WHO mají tyto 
částice nejzávažnější účinky na zdraví; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Carlo Fidanza

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zdokonalit železniční infrastrukturu, 
zejména v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zlepšit železniční infrastrukturu, zejména v 
rámci transevropské dopravní sítě, a dále 
usnadnit a podporovat intermodalitu a 
multimodalitu; je však třeba mít na 
paměti, že silniční nákladní doprava 
zůstává nepostradatelná a nezastupitelná, 
zejména na krátké (poslední kilometry) a 
střední vzdálenosti;  konstatuje, že 
skutečná udržitelná intermodalita musí 
být odpovídajícím způsobem kombinována 
s opatřeními na podporu účinnější, a tedy 
ekologičtější silniční nákladní dopravy; 

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zdokonalit železniční infrastrukturu, 
zejména v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy, jako jsou 
aktivní druhy dopravy, veřejná doprava a 
železnice; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 
naléhavě třeba zlepšit železniční 
infrastrukturu, zejména v městských 
oblastech v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu; zdůrazňuje, že je třeba 
zrušit faktor shody, aby emise měřené při 
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zkouškách schválení typu lépe odrážely 
skutečné jízdní podmínky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zdokonalit železniční infrastrukturu, 
zejména v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zlepšit železniční infrastrukturu, zejména v 
rámci transevropské dopravní sítě, a dále 
usnadnit a podporovat intermodalitu; 
zdůrazňuje potřebu zlepšit pracovní 
podmínky pracovníků veřejné dopravy, 
včetně investic do jejich rekvalifikace, 
zvyšování kvalifikace a odborné přípravy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zdokonalit železniční infrastrukturu, 
zejména v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
formy dopravy s nulovými emisemi, 
zejména železnici, s využitím skutečnosti, 
že rok 2021 je Evropským rokem 
železnice; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 
naléhavě třeba zlepšit železniční 
infrastrukturu, plně zavést evropský systém 
řízení železničního provozu (ERTMS), 
odstranit úzká místa a dokončit chybějící 
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spojení, zejména v rámci transevropské 
dopravní sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
zdokonalit železniční infrastrukturu, 
zejména v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy na 
méně znečišťující druhy dopravy, jako je 
kombinovaná a železniční doprava; v 
tomto ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě 
třeba zlepšit a zmodernizovat železniční 
infrastrukturu, zejména v rámci 
transevropské dopravní sítě, a dále 
usnadnit a podporovat intermodalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Roman Haider, Georg Mayer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opět poukazuje na význam 
rozsáhlého přechodu ze silniční dopravy 
na méně znečišťující druhy dopravy; v 
tomto ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě 
třeba zdokonalit železniční infrastrukturu, 
zejména v rámci transevropské dopravní 
sítě, a dále usnadnit a podporovat 
intermodalitu;

4. zdůrazňuje v této souvislosti 
význam železniční dopravy; poukazuje na 
naléhavou potřebu zlepšit a rozšířit 
železniční infrastrukturu, zejména v rámci 
transevropské dopravní sítě, a dále 
usnadnit a podporovat intermodalitu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že Evropský parlament 
nedávno navrhl vyhlásit rok 2022 
Evropským rokem zelenějších měst, aby 
vytvořil kulturu ocenění zelených ploch a 
čistého ovzduší jako důležitého, ale často 
podceňovaného aspektu kvality života 
evropských občanů, zejména osob trpících 
astmatem nebo jinými chorobami 
dýchacích cest, mimo jiné také s cílem 
podpořit rozvoj měst v tomto směru, 
zejména přednostní podporou iniciativ 
zaměřených na omezení městské silniční 
dopravy a podporou veřejné dopravy a 
investic do ní;  připomíná, že v průměru 
60 % veřejného prostoru zabírají pouze 
osobní automobily, i když 95 % času 
pouze nečinně stojí, a proto by většina 
tohoto nevyužitého prostoru mohla být 
ozeleněna a sloužit jiným společenským 
účelům; 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité chránit 
pracovníky v odvětví dopravy, kteří jsou 
denně vystaveni vysoké úrovni znečištění 
ovzduší, jako jsou pracovníci letišť a 
stavební dělníci pracující v toxických 
výparech; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Vlad Gheorghe, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, 
Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zabývaly prosazováním ekologických 
norem pro ojetá auta a také nedostatky v 
provádění právních předpisů Unie o 
schvalování typu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marianne Vind, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Kathleen Van 
Brempt

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že luxusní osobní 
výletní lodě nadále významně přispívají ke 
znečištění ovzduší kolem evropských 
pobřeží a měst;  vyzývá Komisi, aby 
využila revizi směrnice o infrastruktuře 
pro alternativní paliva k rozšíření 
požadavků na elektřinu z pevniny v 
přístavech a využití norem kotviště s 
nulovými emisemi s cílem podpořit 
zavádění technologie pro odebírání 
elektřiny z pevniny;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal
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Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. lituje, že v některých případech 
jsou hodnoty kvality ovzduší nespolehlivé 
nebo je nelze získat kvůli chybějící síti 
senzorů;  zdůrazňuje, že ve všech 
členských státech je třeba zavést 
přiměřené, harmonizované a 
standardizované metody a postupy hlášení 
a monitorování znečištění ovzduší, aby 
byla zaručena přesnost, nezkreslenost a 
srovnatelnost shromážděných údajů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. poukazuje na dopady letectví na 
životní prostředí, které přesahují vysoké 
emise CO2, a rovněž negativní působení 
hluku z letišť na zdraví evropských 
občanů;  požaduje, aby všechny 
plánované cesty pravidelnými linkami v 
Unii a kratší než 1 000 km byly do roku 
2030 uhlíkově neutrální; 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na dopad námořní 
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dopravy na životní prostředí, zejména na 
emise oxidu siřičitého, a dopad, který to 
má na pobřežní komunity, a to jak z 
hlediska ekosystémů, tak z hlediska 
veřejného zdraví;  kromě požadavků na 
nulové emise a přístavní 
infrastrukturu požaduje komplexní 
elektrifikaci pobřežní a městské námořní 
dopravy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vybízí Komisi, aby rozšířila normy 
pro oblast kontroly emisí NOx (NECA) a 
oblast kontroly emisí SOx (SECA) na 
všechna moře v EU a zpřísnila normu pro 
síru na 10 ppm, aby byla v souladu s 
normou, která je v současné době platná 
pro silniční dopravu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. konstatuje, že světelné znečištění, 
často pocházející z dopravní 
infrastruktury, má také nepříznivé účinky 
na lidské zdraví a narušuje ekosystémy;  
naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby 
tento problém lépe sledovaly a přijaly 
opatření ke snížení jeho účinků; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 65
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího 
ovzduší1představuje značnou výzvu; 
naléhavě proto vybízí k tomu, aby předtím, 
než budou navržena nová opatření, byly 
nejprve řádně provedeny a prosazovány 
směrnice 2008/50/ES a všechny ostatní 
platné právní předpisy upravující emise z 
dopravy;

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího 
ovzduší1 představuje značnou výzvu; 
naléhavě proto vybízí k tomu, aby byly 
včas řádně provedeny a prosazovány 
směrnice 2008/50/ES a všechny ostatní 
platné právní předpisy upravující emise z 
dopravy; vybízí Komisi a členské státy, aby 
dále spolupracovaly s WHO na 
aktualizaci globálních pokynů pro kvalitu 
ovzduší podle nejnovějších dostupných 
údajů, aby bylo možné v případě potřeby a 
po posouzení dopadů zahájit následnou 
revizi stávajících právních předpisů EU v 
oblasti kvality ovzduší; 

_________________ _________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 
152, 11.6.2008, s. 1).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu, Úř. věst. L 
152, 11.6.2008, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Kathleen Van 
Brempt, Maria Grapini
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího 
ovzduší1představuje značnou výzvu; 
naléhavě proto vybízí k tomu, aby předtím, 
než budou navržena nová opatření, byly 
nejprve řádně provedeny a prosazovány 
směrnice 2008/50/ES a všechny ostatní 
platné právní předpisy upravující emise z 
dopravy;

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší1 
představuje značnou výzvu; naléhavě proto 
vybízí k tomu, aby byly řádně provedeny a 
prosazovány směrnice 2008/50/ES a 
všechny ostatní platné právní předpisy 
upravující emise z dopravy; zdůrazňuje, že 
by zajištění souladu nemělo v případě 
nutnosti bránit novým opatřením a 
revizím;

_________________ _________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 
152, 11.6.2008, s. 1).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu, Úř. věst. L 
152, 11.6.2008, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího 
ovzduší1představuje značnou výzvu; 
naléhavě proto vybízí k tomu, aby předtím, 
než budou navržena nová opatření, byly 
nejprve řádně provedeny a prosazovány 
směrnice 2008/50/ES a všechny ostatní 
platné právní předpisy upravující emise z 

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší1 
představuje značnou výzvu; naléhavě proto 
vybízí k tomu, aby byly řádně provedeny a 
prosazovány směrnice 2008/50/ES a 
všechny ostatní platné právní předpisy 
upravující emise z dopravy; zdůrazňuje 
potřebu zkrátit řízení o nesplnění 
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dopravy; povinnosti, aby byly členské státy nuceny 
neprodleně jednat;

_________________ _________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 
152, 11.6.2008, s. 1).

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu, Úř. věst. L 
152, 11.6.2008, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího 
ovzduší1představuje značnou výzvu; 
naléhavě proto vybízí k tomu, aby předtím, 
než budou navržena nová opatření, byly 
nejprve řádně provedeny a prosazovány 
směrnice 2008/50/ES a všechny ostatní 
platné právní předpisy upravující emise z 
dopravy;

5. poukazuje na skutečnost, že se 
ukázalo, že řádné provedení a prosazování 
směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší1 
představuje značnou výzvu; naléhavě proto 
vybízí k tomu, aby byly řádně provedeny a 
urychleně prosazovány směrnice 
2008/50/ES a všechny ostatní platné právní 
předpisy upravující emise z dopravy, a to 
souběžně s dalším legislativním vývojem, 
který plně sladí mezní hodnoty znečištění 
ovzduší v EU s nejnovějšími normami 
WHO;

_________________ _________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků 
ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 023, 
26.1.2005, s. 3) a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 
května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu, Úř. věst. L 
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152, 11.6.2008, s. 1). 152, 11.6.2008, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá kontrolu účelnosti směrnic o 
kvalitě vnějšího ovzduší, kterou provedla 
Komise v loňském roce;  dále vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby rychlé 
a účinnější spolupráce s vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány s cílem 
posílit soulad s právními předpisy o 
kvalitě ovzduší, mj. s využitím financování 
EU v rámci městské agendy EU 
prostřednictvím dialogů o čistém ovzduší a 
v souladu s cíli Zelené dohody pro 
Evropu;  vyzývá Komisi, aby poskytla 
technickou pomoc a odborné znalosti 
vnitrostátním, regionálním a místním 
orgánům, které se potýkají s obtížemi při 
prosazování a provádění právních 
předpisů o kvalitě ovzduší; 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Massimiliano Salini, 
Barbara Thaler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že zatímco celkové 
emise částic ze silniční dopravy klesají, 
podíl částic z opotřebení pneumatik, brzd 
a spojek a opotřebení silnic roste;  vyzývá 



AM\1222480CS.docx 37/43 PE663.275v01-00

CS

Evropskou komisi, aby společně s 
odborníky na zdraví a kvalitu ovzduší 
specializovanými na tuto problematiku 
přezkoumala, do jaké míry by mohla 
být regulace zaměřená na tyto 
emise nezbytná a přiměřená, aby bylo 
možné dále snižovat jiné emise než emise z 
výfukových plynů a zvyšovat jejich 
příspěvek k celkovému snižování emisí 
částic ze silniční dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
opatření pozitivní diskriminace k řešení 
omezení, kterým mohou čelit 
nejvzdálenější, ostrovní a vzdálené 
regiony při uplatňování možné daně z 
uhlíku, spolu se zvláštními plány Komise 
na dekarbonizaci dopravy v 
nejvzdálenějších regionech, zejména 
vzhledem k jejich silné závislosti na 
letecké a námořní dopravě; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že podle zprávy 
EEA o kvalitě ovzduší v roce 2019 lze 
předčasná úmrtí každoročně snížit o 100 
000 až 120 000, neboli o jeden milion 
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zachráněných let života, a to pouhým 
stanovením limitu pro PM 2,5 na úrovni 
EU podle pokynů WHO pro kvalitu 
ovzduší; 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marianne Vind, Petar Vitanov, Sara Cerdas, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vybízí Komisi, aby pomocí 
prováděcích aktů v rámci stávajících 
směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší zlepšila 
monitorování a provádění a aby vedla 
členské státy při odstraňování nedostatků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že v posouzení dopadů 
z roku 2005, které předcházelo návrhu 
současné směrnice o kvalitě ovzduší, 
Komise odhadla přímé náklady na 
dodržení svého návrhu směrnice na 5 až 8 
miliard EUR a v roce 2020 odhadovala 
úspory na zdraví na 37 až 119 miliard 
EUR ročně, což vede k závěru, že přínosy 
politiky kvality ovzduší výrazně převažují 
nad náklady na provádění; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Vlad Gheorghe

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že organizace 
občanské společnosti, ekologičtí aktivisté 
a investigativní novináři, vzhledem ke své 
blízkosti a přímému přístupu k údajům v 
terénu, hrají zásadní roli při podpoře a 
kontrole provádění právních předpisů o 
kvalitě vnějšího ovzduší, a proto je třeba je 
plně zapojit do konzultačních postupů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že v současné době 
probíhá 31 řízení o nesplnění povinnosti 
proti 18 členským státům kvůli chybnému 
monitorování nebo překračování úrovní 
koncentrace PM10, PM2,5, NO2 nebo 
SO2;  zdůrazňuje, že je nutné urychlit 
právní kroky proti členským státům, které 
nedodržují zákony o znečištění ovzduší, 
protože tyto případy v současné době trvají 
6 až 8 let; 

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. požaduje další začlenění 
satelitních údajů získaných ze služby 
monitorování atmosféry programu 
Copernicus do hodnocení provádění 
evropských a celosvětových pravidel 
kvality ovzduší; 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná, že podle zvláštní zprávy 
EÚD č. 23/2018 o znečištění ovzduší 
dokládá velký počet řízení o nesplnění 
povinnosti v souvislosti s limity kvality 
ovzduší rozsáhlé nedostatky v provádění 
právních předpisů o kvalitě ovzduší v celé 
Unii;  bere na vědomí skutečnost, že se 
tyto nedostatky v provádění časem 
prohlubují, zejména kvůli dlouhým a 
opakujícím se zpožděním v různých fázích 
řízení o nesplnění povinnosti, která 
obvykle trvají 6 až 8 let;  domnívá se, že 
dvouleté období, než Komise oznámí 
překročení mezních hodnot, je příliš 
dlouhé na to, aby se zajistilo včasné 
vymáhání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že by se členské státy 
měly zaměřit na inovace a investice do 
lepší konektivity a škálovatelného 
monitorování kvality ovzduší 
prostřednictvím levných senzorů 
znečištění ovzduší, metod umělé 
inteligence a systematického zavádění 5G 
a gigabitové infrastruktury podél 
městských a venkovských velkých 
dopravních koridorů v souladu s cíli EU v 
oblasti 5G a gigabitového připojení do 
roku 2025; 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Vlad Gheorghe, Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, 
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vybízí Komisi a členské státy k 
zajištění toho, aby politiky v oblasti kvality 
ovzduší sledovaly ambice nulového 
znečištění v souladu s cíli Zelené dohody;  
dále zdůrazňuje význam plánů obnovy, 
které podporují konkurenceschopnost a 
inovace v souvisejících odvětvích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. se znepokojením bere na vědomí 
připomínky Evropského účetního dvora, 
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že plány kvality ovzduší zaměřené na 
nápravu překročení mezních hodnot jsou 
často neúčinné, zejména kvůli nedostatku 
dostatečně cílených opatření ke snížení 
emisí u zdroje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. očekává, že nadcházející nařízení 
EURO 7 pro nové schvalování typu 
vozidel stanoví ambiciózní cíle, konkrétně 
přísnější emisní limity založené na 
emisích v reálném provozu, jakož i normy 
pro zachycování emisí z pneumatik a 
brzd; 

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. opakuje svou výzvu z roku 2019 k 
povinnému dovybavení nejvíce 
znečišťujících vozidel, která jsou stále v 
provozu, zejména vozidel s dieselovými 
motory, a to s ohledem na rozsáhlé 
překračování vysoce znečišťujících 
hodnot emisí NO2, které se objevily 
během skandálu Dieselgate; 

Or. en
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