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Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία 
((2002/2132(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 
 
 

Τροπολογία: Αδάµος Αδάµου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη Α 

Α. εκτιµώντας ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι επιβαρύνουν τους διάφορους παράγοντες 
περιβαλλοντικής ρύπανσης όσον αφορά την υγεία κατέχουν υψηλή θέση στις 
ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και ότι, εποµένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα 
µπορούσε να καθυστερήσει την εφαρµογή µιας πραγµατικής πολιτικής 
περιβαλλοντικής υγειονοµικής ασφάλειας, 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα) 

Aa. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµβολή του περιβάλλοντος και της φύσης στον τοµέα 
της δηµόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να είναι αξιόλογη, 
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Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα) 

Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για το Περιβάλλον και την 
Υγεία που πρότεινε η Επιτροπή σχεδιάστηκε για την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για το Περιβάλλον και την Υγεία, επίσης γνωστής ως SCALE 
(βασιζόµενη στην επιστήµη, εστιαζόµενη στα παιδιά, στοχεύοντας στην αύξηση 
της ευαισθητοποίησης, χρησιµοποιώντας νοµικά µέσα και συµπεριλαµβάνοντας 
συνεχή αξιολόγηση) (COM(2003)0338), 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη Β 

Β. εκτιµώντας ότι η εστίαση στα παιδιά στο σχέδιο δράσης είναι ανεπαρκής ως 
(διαγραφή) αξιολόγηση κινδύνων για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού σε σχέση µε τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα την ευπάθεια των παιδιών, έχει 
αντιµετωπιστεί ανεπαρκώς στο σχέδιο δράσης, αντίθετα µε ό,τι είχε αποφασιστεί στη 
(διαγραφή) SCALE (διαγραφή) (όσον αφορά το γράµµα ""C"), 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Αδάµος Αδάµου 

Τροπολογία 5 
Αιτιολογική σκέψη Β 

B. εκτιµώντας ότι η αξιολόγηση κινδύνων για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού σε σχέση µε 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα την ευπάθεια των παιδιών, έχει 
αντιµετωπιστεί ανεπαρκώς στο σχέδιο δράσης, αντίθετα µε ό,τι είχε αποφασιστεί στη 
Στρατηγική για το Περιβάλλον και την υγεία (Πρωτοβουλία SCALE 
(COM(2003)0338), ενώ ταυτόχρονα δεν γίνεται καµία αναφορά στους 
εργαζόµενους που είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι λόγω της φύσης της δουλειάς τους 
σε κινδύνους, κυρίως αλλά όχι µόνο από την χρήση βαρέων µετάλλων, 
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Τροπολογία: Bairbre de Brún 

Τροπολογία 6 
Αιτιολογική σκέψη ∆α (νέα) 

∆α. εκτιµώντας ότι άλλες κοινωνικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων χαµηλο-
εισοδηµατιών οικογενειών, µονογονεϊκών οικογενειών και µειονοτικών κοινοτήτων, 
εκτίθενται επίσης σε δυσανάλογα επίπεδα κινδύνων για την υγεία λόγω της 
κοινωνικής ή οικονοµικής τους θέσης, και ότι πρέπει επίσης να ληφθεί ειδική 
µέριµνα για τις οµάδες αυτές, 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Αδάµος Αδάµου 

Τροπολογία 7 
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Θ. εκτιµώντας ότι µια τέτοια προσέγγιση είναι εξαιρετικά ανεπαρκής εφόσον αγνοεί 
πολλές έγκυρες δηµοσιευµένες επιστηµονικές µελέτες οι οποίες αποδεικνύουν τη 
σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και 
στις τέσσερις σοβαρές ασθένειες οι οποίες έχουν επιλεγεί στην παρούσα ανακοίνωση: 
το άσθµα και τις παιδικές αλλεργίες, τις διαταραχές της ανάπτυξης του νευρικού 
συστήµατος, τους καρκίνους και τους παράγοντες διαταραχής του ενδοκρινικού 
συστήµατος, 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 8 
Αιτιολογική σκέψη Θα (νέα) 

Θα. εκτιµώντας ότι στο σχέδιο δράσης δεν χρησιµοποιούνται καθόλου νοµικά µέσα, 
αντίθετα από ό,τι προβλεπόταν στο πλαίσιο της SCALE (όσον αφορά το γράµµα 
"L"),  

 Or. en 
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Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 9 
Αιτιολογική σκέψη Θβ (νέα) 

Θβ. εκτιµώντας ότι δύο από τους απώτερους στόχους της SCALE - η µείωση των 
επιβαρύνσεων από ασθένειες που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και ο 
εντοπισµός και η πρόληψη νέων απειλών για την υγεία που προκαλούνται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες - δεν έχουν υιοθετηθεί από το σχέδιο δράσης, 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 10 
Αιτιολογική σκέψη Θγ (νέα) 

Θγ. εκτιµώντας ότι στο σχέδιο δράσης δεν υπάρχει ένας από τους τρεις κύριους άξονες 
του πρώτου κύκλου της SCALE - περιορισµός της έκθεσης -, 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Holger Krahmer 

Τροπολογία 11 
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ 

ΙΑ. εκτιµώντας το ενθαρρυντικό µήνυµα το οποίο δόθηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο 
«ανταγωνισµού» το οποίο, σε εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης, αποφάσισε να 
απαγορεύσει έξι χηµικά προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων, που 
εισέρχονται στην κατασκευή πλαστικών παιδικών παιχνιδιών, ιδίως για παιδιά κάτω 
των 3 χρόνων, 

 Or. de 
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Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 12 
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ (νέα) 

ΙΒ. εκτιµώντας ότι στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται καθόλου η συνεχής αξιολόγηση 
προκειµένου "να εξακριβωθεί η αποτελεσµατικότητα και η οικονοµική 
αποδοτικότητα των δράσεων σε σχέση µε τη µείωση των προβληµάτων υγείας που 
συνδέονται µε το περιβάλλον", αντίθετα από ό,τι προβλεπόταν στη SCALE (όσον 
αφορά το γράµµα "Ε"), 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Αδάµος Αδάµου 

Τροπολογία 13 
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

ΙΓ. εκτιµώντας ότι οι διατάξεις της Σύµβασης Aarhus και η οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά µε 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες παρέχουν ένα ιδανικό 
πλαίσιο για το σύστηµα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της υγείας στην ΕΕ, 
και ότι, εποµένως, εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι πρακτική δράση. 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 14 
Αιτιολογική σκέψη Ι∆ (νέα) 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συµπεριέλαβε στο κείµενο του ευρωπαϊκού  
σχεδίου δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και υγεία συγκεκριµένες προτάσεις 
για τα δηµοσιονοµικά µέσα που απαιτούνται για τη θέση σε εφαρµογή των εν λόγω 
δράσεων·  

 Or. el 
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Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 15 
Παράγραφος -1 (νέα) 

-1. καταδικάζει τη µεγάλη οπισθοδρόµηση από πλευράς προσέγγισης και φιλοδοξιών 
µεταξύ της στρατηγικής της Επιτροπής για το περιβάλλον και την υγεία και του 
εγγράφου που θα έπρεπε να την εφαρµόζει, του σχεδίου δράσης· πιστεύει ότι το 
σχέδιο δράσης µπορεί, µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, να θεωρηθεί ως ερευνητικό 
σχέδιο δράσης, το οποίο αυτό καθεαυτό είναι αδύνατο να συµβάλλει στη µείωση 
της επιβάρυνσης της υγείας από ασθένειες που προκαλούνται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 16 
Παράγραφος 1 

1. (διαγραφή) θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι από τις δεκατρείς δράσεις που 
ορίζονται στην στρατηγική της Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία για την 
περίοδο 2004-2010, µόνον (διαγραφή) µία αφορά συγκεκριµένα µέτρα (η ∆ράση 12 
εφόσον αφορά την έκθεση στον καπνό του περιβάλλοντος), και ότι ακόµη και αυτή 
η προστατευτική δράση περιορίζεται απλώς και µόνο στην ενθάρρυνση 
περιορισµών (διαγραφή)· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Τροπολογία 17 
Παράγραφος 1α (νέα) 

1α τονίζει ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να προσθέσει µια ειδική πρόταση 
αφιερωµένη στη στήριξη και την παροχή υγειονοµικών υπηρεσιών στους 
ηλικιωµένους και/ή  τους εξαρτώµενους· 

 Or. es 
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Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 18 
Παράγραφος 2 

2. (διαγραφή) επικρίνει έντονα το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόθεση για την άµεση 
εφαρµογή ενός νοµικά δεσµευτικού ενιαίου συστήµατος βιοπαρακολούθησης σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,  επικεντρωµένο στον έλεγχο των βιολογικών  δεικτών, 
ώστε να µετράται  η έκθεση στους ρύπους οι οποίοι είναι παρόντες στο περιβάλλον, 
που θα συνδέεται µε την παρακολούθηση αποτελεσµάτων από ειδικούς 
επιστήµονες στον τοµέα της περιβαλλοντικής ιατρικής· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Holger Krahmer 

Τροπολογία 19 
Παράγραφος 3 

3. θεωρεί ότι η  βιοπαρακολούθηση θα πρέπει να (διαγραφή) συµβάλλει σε µια πολιτική 
αξιολόγησης των κινδύνων και να αφορά πρωτίστως  τις λοιµώδεις ασθένειες, όπως η 
νόσος των λεγεωνάριων και οι καρκίνοι που προκαλούνται από ορισµένους ρύπους 
και για τις οποίες  η σχέση «αιτίας-αιτιατού» είναι ευκολότερο να προσδιοριστεί: 
σχέση µεταξύ αµιάντου και  καρκίνου του υπεζωκότα, µεταξύ αρσενικού και 
καρκίνου των νεφρών, σχέση µεταξύ ορισµένων φυτοφαρµάκων και λευχαιµίας, 
καρκίνων των λεµφικών γαγγλίων και του προστάτη· 

 Or. de 

 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer 

Τροπολογία 20 
Παράγραφος 4 

4. υπενθυµίζει ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εντοπισθεί αξιοσηµείωτος 
κίνδυνος για τα παιδιά και τους ενήλικες και στις οποίες δεν υπάρχει επιστηµονική 
βεβαιότητα και απαιτούνται συµπληρωµατικές ερευνητικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της προφύλαξης που αναφέρεται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής (COM(2000)0001)· 

 Or. de 
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Τροπολογία: Françoise Grossetête 

Τροπολογία 21 
Παράγραφος 4 

4. υπενθυµίζει ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν εντοπιστεί σηµαντικοί 
κίνδυνοι για τα παιδιά και τους ενήλικες αλλά δεν υπάρχει πλήρης επιστηµονική 
βεβαιότητα και απαιτούνται συµπληρωµατικές έρευνες, θα πρέπει να εφαρµόζεται 
η αρχή της προφύλαξης όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
(COM(2000)0001) ως µέρος της διαδικασίας για τη διαχείριση των κινδύνων·  

 Or. en 

 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
Holger Krahmer 

Τροπολογία 22 
Παράγραφος 5 

5. εκτιµά ότι οι ουσίες οι οποίες κατά την αξιολόγηση κινδύνων στην ΕΕ ενδέχεται να 
συνιστούν κίνδυνο για τα νεογνά, τα παιδιά και τις εγκύους πρέπει να αποσυρθούν 
επειγόντως (διαγραφή) από την ευρωπαϊκή αγορά (διαγραφή) εφόσον κυκλοφορούν 
στο εµπόριο ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις: 

 
– έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων αφενός, DEHP, DBP και 

BBP,των οποίων όλες οι χρήσεις στα παιχνίδια είναι περιορισµένες, και 
αφετέρου, DINP, DIDP ,DnOP, των οποίων όλες οι χρήσεις στα παιχνίδια 
περιορίζονται για παιδιά κάτω των 3 ετών (απόφαση του Συµβουλίου για την 
Ανταγωνιστικότητα)· 

 
καλεί την Επιτροπή 
 
– να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό την αναθεώρηση των ουσιών που 

περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά µε τη διάθεση 
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων· 

– να εξασφαλίσει την εφαρµογή των ήδη ισχυουσών κοινοτικών διατάξεων 
σχετικά µε την εµπορία χλωριωµένων διαλυτών για την παρασκευή χρωµάτων, 
επενδύσεων και πολυµερών υλών· 

 

 Or. de 
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Τροπολογία: Guido Sacconi 

Τροπολογία 23 
Παράγραφος 5 

5. θεωρεί απαραίτητο να επιδιωχθεί η απόσυρση από την ευρωπαϊκή αγορά των πλέον 
επικίνδυνων ουσιών, στις οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα τα νεογνά, τα 
παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και άλλες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, και να 
αντικατασταθούν µε ασφαλέστερες ουσίες. Υπό την έννοια αυτή στόχος είναι κατά 
προτεραιότητα τα εξής προϊόντα: 

 
– έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων  (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 

DNOP, BBP) και σε όλες τις εφαρµογές, 
– τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χρωµάτων, 

επενδύσεων, πολυµερών, 
– ο µόλυβδος  ο οποίος χρησιµοποιείται στη συγκόλληση και στο ηλεκτρονικό υλικό,  
– τρία προϊόντα της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων 

(χλωροπυριφώς, diazinon και µαλαθείον) και το οργανοχλωριούχο ζιζανιοκτόνο 
endosulfan, σε όλες τις χρήσεις· 

 Or. it 

 

Τροπολογία: Αδάµος Αδάµου 

Τροπολογία 24 
Παράγραφος 5 

5. εκτιµά ότι είναι επείγον να καταλήξουµε σε απόσυρση από την ευρωπαϊκή αγορά των 
κατωτέρω επικίνδυνων ουσιών, στις οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα τα 
νεογνά, τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι εργαζόµενοι σε ανθυγιεινά επαγγέλµατα και 
άλλες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, εφόσον κυκλοφορούν στο εµπόριο ασφαλέστερες 
εναλλακτικές λύσεις: 

 
- έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων  (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 

DNOP, BBP) και σε όλες τις εφαρµογές,  
- τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χρωµάτων, 

επενδύσεων, πολυµερών, 
- ο µόλυβδος  ο οποίος χρησιµοποιείται στη συγκόλληση και στο ηλεκτρονικό 

υλικό,  
- τρία προϊόντα της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων 

(χλωροπυριφώς, diazinon και µαλαθείον) και το οργανοχλωριούχο ζιζανιοκτόνο 
endosulfan, σε όλες τις χρήσεις 
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Τροπολογία: Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis 

Τροπολογία 25 
Παράγραφος 5 

5. εκτιµά ότι, µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας και µετά από τη 
γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για τους κινδύνους για την Υγεία και 
το Περιβάλλον, πρέπει να εξετασθεί κατεπειγόντως το ενδεχόµενο περιορισµού της 
εµπορίας και/ή της χρήσης στην ευρωπαϊκή αγορά των κατωτέρω επικίνδυνων 
ουσιών, στις οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα τα νεογνά, τα παιδιά, οι 
έγκυες γυναίκες και άλλες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, µόλις διατεθούν 
ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις: 

 
– έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων  (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 

DNOP, BBP) σε εγχώρια προϊόντα για χρήσεις σε εσωτερικούς χώρους και σε 
ιατρικές συσκευές, εκτός περιπτώσεων κατά τις οποίες ο περιορισµός θα είχε 
δυσµενή επίπτωση σε ιατρική αγωγή,  

– τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χρωµάτων, 
επενδύσεων, πολυµερών, 

– (διαγραφή) 
– τρία προϊόντα της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων 

(χλωροπυριφώς, diazinon και µαλαθείον) και το οργανοχλωριούχο ζιζανιοκτόνο 
endosulfan, σε όλες τις χρήσεις· 

 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Anne Ferreira, Dorette Corbey 

Τροπολογία 26 
Παράγραφος 5 

5. εκτιµά ότι είναι επείγον να κάνουµε χρήση της υπάρχουσας κοινοτικής νοµοθεσίας 
και των υπαρχόντων κοινοτικών µηχανισµών για να καταλήξουµε σε έναν 
περιορισµό ή σε µια απόσυρση από την ευρωπαϊκή αγορά των κατωτέρω επικίνδυνων 
ουσιών, στις οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα τα νεογνά, τα παιδιά, οι 
έγκυες γυναίκες και άλλες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, εφόσον είναι διαθέσιµες στο 
εµπόριο ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις, όπως : 

 
- έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων  (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 

DNOP, BBP) και σε όλες τις εφαρµογές,  
- τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χρωµάτων, 
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επενδύσεων, πολυµερών, 
- ο µόλυβδος  ο οποίος χρησιµοποιείται στη συγκόλληση και στο ηλεκτρονικό 

υλικό,   
- ο µόλυβδος ο οποίος χρησιµοποιείται στα οδοντιατρικά αµαλγάµατα και στις 

µη ηλεκτρικές ή µη ηλεκτρονικές συσκευές µέτρησης και ελέγχου, 
- το κάδµιο, στις διάφορες εφαρµογές του,  
- τρία προϊόντα της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων 

(χλωροπυριφώς, diazinon και µαλαθείον) και το οργανοχλωριούχο ζιζανιοκτόνο 
endosulfan, σε όλες τις χρήσεις· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Τροπολογία 27 
Παράγραφος 5 

5. εκτιµά ότι είναι επείγον να καταλήξουµε σε µια απόσυρση από την ευρωπαϊκή αγορά 
των κατωτέρω επικίνδυνων ουσιών, στις οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα τα 
νεογνά, τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωµένοι και άλλες ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού, εφόσον κυκλοφορούν στο εµπόριο ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις: 

 
– έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων  (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 

DNOP, BBP) και σε όλες τις εφαρµογές, 
– τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χρωµάτων, 

επενδύσεων, πολυµερών, 
– ο µόλυβδος  ο οποίος χρησιµοποιείται στη συγκόλληση και στο ηλεκτρονικό 

υλικό,  
– τρία προϊόντα της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων 

(χλωροπυριφώς, diazinon και µαλαθείον) και το οργανοχλωριούχο ζιζανιοκτόνο 
endosulfan, σε όλες τις χρήσεις· 

 Or. es 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 28 
Παράγραφος 5α (νέα) 

5a. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει κατά προτεραιότητα τις έρευνες σχετικά µε 
τη χρήση και παραγωγή κατηγοριών προϊόντων καθηµερινής κατανάλωσης, όπως 
είναι οι βαφές µαλλιών, κ.ά., που περιέχουν χηµικές ουσίες οι οποίες µπορούν να 
προκαλέσουν αλλεργίες και καρκίνους στους ανθρώπους· 
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 Or. en 

 

Τροπολογία: Chris Davies 

Τροπολογία 29 
Παράγραφος 6α (νέα) 

6a. τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης οποιαδήποτε 
αύξηση των πειραµάτων µε ζώα και ότι θα πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη η 
ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών µεθόδων δοκιµών· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 30 
Παράγραφος 6α (νέα) 

6a. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι πραγµατοποιούµενες εκτιµήσεις 
κινδύνων θα εξετάζουν ειδικότερα τους κινδύνους για τα έµβρυα, τα νήπια και τα 
παιδιά σε περιπτώσεις πιθανής έκθεσης αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων οµάδων· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 31 
Παράγραφος 6β (νέα) 

6β. τονίζει ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας επιτελεί χρήσιµο έργο στο πεδίο του 
περιβάλλοντος και της υγείας και υπογραµµίζει τη σηµασία της παγκόσµιας 
συνεργασίας προκειµένου να διερευνηθεί καλύτερα η σχέση µεταξύ περιβάλλοντος 
και υγείας και να ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα· 

 Or. nl 
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Τροπολογία: Åsa Westlund 

Τροπολογία 32 
Παράγραφος 7α (νέα) 

7a. τονίζει ότι πρέπει να συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία κατά τρόπον ώστε να µπορεί 
να αναλυθεί ο βαθµός έκθεσης και προσβολής των διαφορετικών κοινωνικών 
κατηγοριών απέναντι σε διάφορους ρύπους· εκτιµά ότι η καλύτερη γνώση του 
τρόπου έκθεσης και προσβολής των γυναικών και των ανδρών απέναντι σε 
διάφορους π.χ. περιβαλλοντικούς ρύπους, εξαρτάται πλήρως από στατιστικές 
οργανωµένες ανά φύλο· 

 

 Or. sv 

 

Τροπολογία: John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, Αντώνιος 
Τρακατέλλης 

Τροπολογία 33 
Παράγραφος 7 

7. τονίζει τη σηµασία της κατάρτισης και της ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε το 
περιβάλλον και τα θέµατα υγείας, και ιδίως τα πλεονεκτήµατα ενός πλούσιου και 
ποικίλου φυσικού και κατασκευασµένου περιβάλλοντος για τη σωµατική και 
διανοητική υγεία και ευεξία των ανθρώπων· υπογραµµίζει ότι ένα υγιές περιβάλλον 
και ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν είναι απλώς αποτέλεσµα των επιλογών του τρόπου 
ζωής του ατόµου, γεγονός που ισχύει ιδιαίτερα  για τις µειονεκτούσες οµάδες 
πληθυσµού· τα τοπικά προγράµµατα ενηµέρωσης χρειάζεται να υποστηριχθούν, 
επωφελούµενα από τις γνώσεις που έχουν αποκοµίσει οι επαγγελµατίες στα κέντρα 
ιατρικής περίθαλψης και στα νοσοκοµεία και οι εργαζόµενοι κοινωνικών υπηρεσιών 
όσον αφορά τα τοπικά προβλήµατα, ώστε να αποφεύγεται µια προσέγγιση από τα 
πάνω προς τα κάτω  για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στα θέµατα αυτά· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, Αντώνιος 
Τρακατέλλης 

Τροπολογία 34 
Παράγραφος 7α (νέα) 

7a. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι δεν αναφέρεται καθόλου ο αντίκτυπος της ρύπανσης 
στη διανοητική υγεία και το νευρικό σύστηµα· 
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Τροπολογία: Aντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 35 
Παράγραφος 7α (νέα) 

7a. ζητεί στο παρόν σχέδιο δράσης τον προσδιορισµό ως προτεραιότητα των 
αποδεκτών συνθηκών περιβάλλοντος για τους χώρους στους οποίους η παραµονή 
των παιδιών είναι συχνή και µακράς διαρκείας, όπως, για παράδειγµα, οι 
βρεφονηπιακοί σταθµοί, οι παιχνιδότοποι και τα σχολεία·   

 Or. el 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 36 
Παράγραφος 7β (νέα) 

7β. καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προσέξουν τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και τα προβλήµατα υγείας των πληθυσµιακών 
οµάδων µε χαµηλό εισόδηµα· 

 Or. nl 

 

Τροπολογία: Åsa Westlund 

Τροπολογία 37 
Παράγραφος 8α (νέα) 

8a. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη µεγαλύτερων προσπαθειών για την 
καταπολέµηση ασθενειών συνδεόµενων µε τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισµα, τα 
οινοπνευµατώδη, η φτωχή διατροφή και η απουσία σωµατικής άσκησης· 

 Or. sv 
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Τροπολογία 38 
Παράγραφος 8α (νέα) 

8a. ζητεί να ερευνηθούν οι παρενέργειες των νέων οικοδοµικών υλών στην υγεία· 

 Or. es 

 

Τροπολογία: Bairbre de Brún 

Τροπολογία 39 
Παράγραφος 9 

9. θεωρεί ότι για να επηρεάσει σηµαντικά τις ατοµικές και συλλογικές συµπεριφορές, 
είναι ουσιώδες η Επιτροπή να εφαρµόσει (διαγραφή), σε συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη, τη χρήση ετικετών µε αναγραφή των υγειονοµικών και περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υλικών του τοµέα δοµικών έργων· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt 

Τροπολογία 40 
Παράγραφος 10 

∆ιαγράφεται 

 Or. de 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 41 
Παράγραφος 10 

10. εκφράζει ικανοποίησή για τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει να ενεργεί για την 
απαγόρευση του καπνίσµατος σε κλειστούς χώρους και την ενθαρρύνει ώστε να 
κατατάξει το συντοµότερο τον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον στους 
καρκινογόνους παράγοντες, κατηγορίας 1· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να δώσει 
προτεραιότητα σε διασυνοριακά προβλήµατα και προβλήµατα υγείας που 
συνδέονται σαφώς µε το περιβάλλον, και προτείνει να προορίζονται περισσότεροι 
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χρηµατοδοτικοί πόροι για έρευνες σχετικά µε ασθένειες που προκαλούνται από 
χηµικές ουσίες τα αποτελέσµατα των οποίων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
µέτρα µε στόχο τη βελτίωση της υγείας· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Holger Krahmer 

Τροπολογία 42 
Παράγραφος 10 

10. εκφράζει ικανοποίησή για τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει να ενεργεί για την 
απαγόρευση του καπνίσµατος σε κλειστούς χώρους, ή για τον περιορισµό του 
καπνίσµατος σε καθορισµένους χώρους, και την ενθαρρύνει ώστε να κατατάξει το 
συντοµότερο τον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον στους καρκινογόνους 
παράγοντες, κατηγορίας 1· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Holger Krahmer 

Τροπολογία 43 
Παράγραφος 10 

10. εκφράζει ικανοποίησή για τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει να ενεργεί για την 
απαγόρευση του καπνίσµατος σε κλειστούς χώρους, ή για τον περιορισµό του 
καπνίσµατος σε καθορισµένους χώρους, και την ενθαρρύνει να αξιολογήσει τα 
επιστηµονικά δεδοµένα που κατατάσσουν (διαγραφή) τον καπνό του τσιγάρου στο 
περιβάλλον στους καρκινογόνους παράγοντες, κατηγορίας 1· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 44 
Παράγραφος 11α (νέα) 

11a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο σχετικά µε προηγούµενες και µελλοντικές δράσεις όσον αφορά την 
έρευνα για τη ρύπανση της ατµόσφαιρας στους εσωτερικούς χώρους και να 
προωθήσει λεπτοµερές ερευνητικό σχέδιο και στρατηγική για τη βελτίωση της 
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ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 45 
Παράγραφος 11α (νέα) 

11a. καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει στο παρόν σχέδιο δράσης την καταγραφή των 
επικίνδυνων χώρων εργασίας και επαγγελµάτων, την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων επί της υγείας καθώς και τον καθορισµό βέλτιστων πρακτικών για την 
προστασία της υγείας· 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten,  Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
Holger Krahmer 

Τροπολογία 46 
Παράγραφος 12 

12. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει µια νέα πρωτοβουλία η οποία έχει αρχίσει  σε 
ορισµένα  κράτη µέλη, δηλ. τη σύσταση κινητών µονάδων µε την ονοµασία 
«περιβαλλοντικό ασθενοφόρο», µε στόχο τη διενέργεια µιας σύνολης 
περιβαλλοντικής ανάλυσης και τον εντοπισµό ρύπων εσωτερικών χώρων οι οποίοι 
πιθανόν να έχουν δυσµενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, ενώ, στο πλαίσιο αυτό, 
η περιβαλλοντική ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται σε διαδικασίες αξιολόγησης των 
κινδύνων που προβλέπονται σε νοµοθετικές διατάξεις· 

 Or. de 

 

Τροπολογία: Françoise Grossetête 

Τροπολογία 47 
Παράγραφος 12 

12. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει µια νέα πρωτοβουλία η οποία έχει αρχίσει  σε 
ορισµένα  κράτη µέλη, δηλ. τη σύσταση κινητών µονάδων µε την ονοµασία 
«περιβαλλοντικό ασθενοφόρο», µε στόχο τη διενέργεια µιας σύνολης 
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περιβαλλοντικής ανάλυσης (διαγραφή) για την υποστήριξη της αξιολόγησης των 
κινδύνων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Bairbre de Brún 

Τροπολογία 48 
Παράγραφος 12 

12. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει σθεναρά µια νέα πρωτοβουλία η οποία έχει 
αρχίσει  σε ορισµένα  κράτη µέλη, δηλ. τη σύσταση κινητών µονάδων µε την 
ονοµασία «περιβαλλοντικό ασθενοφόρο», µε στόχο τη διενέργεια µιας σύνολης 
περιβαλλοντικής ανάλυσης και τον εντοπισµό ρύπων εσωτερικών χώρων οι οποίοι 
πιθανόν να έχουν δυσµενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 49 
Παράγραφος 12α (νέα) 

12a. θεωρεί απαραίτητη την ενηµέρωση καθώς και την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των άλλων ατόµων που έρχονται σε επαφή µε 
παιδιά και νήπια, όσον αφορά τους επιβλαβείς για την υγεία περιβαλλοντικούς 
παράγοντες· 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 50 
Παράγραφος 12α (νέα) 

12a. υπογραµµίζει τη µεγάλη σηµασία της ενηµέρωσης σχετικά µε την έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία  (εγκαύµατα) και τους εξ αυτής κινδύνους για την ανάπτυξη 
των καρκίνων του δέρµατος· 

 Or. el 
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Τροπολογία 51 
Παράγραφος 12α (νέα) 

12α. ζητεί να ερευνηθεί συστηµατικά και επιστηµονικά η επίδραση που έχουν οι 
πολεοδοµικές συγκεντρώσεις επί της υγείας και της ευηµερίας, δεδοµένου ότι στις 
περισσότερες χώρες πάνω από το 70% του πληθυσµού ζει σε πόλεις·  

 Or. es 

 

Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 52 
Παράγραφος 12α (νέα) 

12a. ζητεί επίµονα από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την κατάλληλη εφαρµογή της 
ισχύουσας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την ποιότητα του αέρα από τα κράτη µέλη· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών µελών 
που δεν εξασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο του αέρα για τους πολίτες τους· 

 Or. en 

 

Τροπολογία: Åsa Westlund 

Τροπολογία 53 
Παράγραφος 13a (νέα) 

13a. τονίζει ότι η δυνατότητα εντοπισµού και εξάλειψης επικίνδυνων χηµικών ουσιών 
µέσω της µελλοντικής νοµοθεσίας περί χηµικών ουσιών (Reach) θα αποτελέσει 
κρίσιµο παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων· 

 Or. sv 

 

Τροπολογία: Françoise Grossetête 

Τροπολογία 54 
Παράγραφος 13 

13. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους παρόχθιους 



 

PE 350.132v03-00 20/22 AM\550030EL.doc 

EL 

πληθυσµούς των ρυπογόνων τοποθεσιών και εύχεται η Επιτροπή να ξεκινήσει µια 
πρωτοβουλία ώστε να µειωθούν στον χρονικό ορίζοντα του 2010 οι αέριες εκποµπές 
(διαγραφή), όπως καθορίζεται σύµφωνα µε την αξιολόγηση των κινδύνων και 
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως, λ.χ. την Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά 
µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, την Οδηγία 96/82/ΕΚ 
για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε 
επικίνδυνες ουσίες (SEVESO II) και την ανακοίνωση της Επιτροπής "Το 
πρόγραµµα Καθαρός Αέρας  για την Ευρώπη (CAFE)" (COM(2001)0245)·  

 Or. en 

 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer 

Τροπολογία 55 
Παράγραφος 13 

13. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους παρόχθιους 
πληθυσµούς των ρυπογόνων τοποθεσιών και εύχεται η Επιτροπή να ελέγχει την 
επίδραση του εµπορίου των εκποµπών και ενδεχοµένως να ξεκινήσει µια 
πρωτοβουλία ώστε να µειωθούν στον χρονικό ορίζοντα του 2010 οι αέριες εκποµπές 
τοξικών ουσιών βιοµηχανικής προέλευσης (διαγραφή)· 

 Or. de 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 56 
Παράγραφος 13α (νέα) 

13a. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ενδεικτικού δηµοσιονοµικού δελτίου του 
σχεδίου δράσης που πρότεινε η Επιτροπή, καθώς και για την αόριστη αναφορά 
χρήσης υπαρχόντων (δηµοσιονοµικών) µέσων για την υλοποίηση των δράσεων 
περιβάλλον και υγεία για την περίοδο 2004-2007· 

 Or. el 
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 57 
Παράγραφος 13α (νέα) 

13a. κρίνει απαραίτητη την πλήρη χρησιµοποίηση των προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών 
µέσων των δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο της απόφασης 
21786/2002/ΕΚ1 του Προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας (2003-2008), την αξιοποίηση των σχετικών προς αυτό αποτελεσµάτων και 
εµπειριών καθώς και την αποφυγή επικαλύψεων και χρηµατοδότησης συναφών 
δραστηριοτήτων·  

 
1 L 271, της 9.10.2002 σελ. 1-12· 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 58 
Παράγραφος 13α (νέα) 

13a. θεωρεί ότι η συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για το περιβάλλον 
και την υγεία πρέπει να αφορά τοµείς που δεν περιλαµβάνονται στην απόφαση 
21786/2002/ΕΚ1 του Προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας 
υγείας (2003-2008)· 

 
1 L 271, της 9.10.2002 σελ. 1-12 

 Or. el 

 

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία 59 
Παράγραφος 13α (νέα) 

13a. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριµένο δηµοσιονοµικό δελτίο για την 
εφαρµογή δράσεων προτεραιότητας 2004-2007 καθώς και τις προβλέψεις για την 
εφαρµογή ολοκληρωµένων δράσεων για το περιβάλλον και την υγεία στο πλαίσιο 
του ορισµού των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών της ΕΕ· 

 

 Or. el 
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Τροπολογία: Dorette Corbey 

Τροπολογία 60 
Παράγραφος 14α (νέα) 

14a. καλεί την Επιτροπή: 
– να ενηµερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά µε τροποποιήσεις του σχεδίου δράσης 

και τους λόγους στους οποίους οφείλονται·  
– να τηρεί ενήµερο το Κοινοβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα σχετικά µε την 

πρόοδο της εφαρµογής του σχεδίου δράσης· 
– να υποβάλει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων του 
Κοινοβουλίου· 

 Or. en 

Τροπολογία: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Τροπολογία 61 
Παράγραφος 14α (νέα) 

14a. καλεί την Επιτροπή - σύµφωνα µε τον τελευταίο άξονα του SCALE - να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ετήσια έκθεση για την εξακρίβωση 
της αποτελεσµατικότητας και της οικονοµικής απόδοσης των δράσεων του 
σχεδίου δράσης όσον αφορά τον περιορισµό των προβληµάτων υγείας που 
σχετίζονται µε το περιβάλλον· 

 Or. en 
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