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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou 

Módosítás: 1 
A preambulumbekezdés 

A. (A magyar nyelvi változatot nem érinti) 

 mivel a környezetszennyezés különböző tényezőiből fakadó egészségügyi kockázatok 
az európai polgárok legfőbb aggodalmainak forrását jelentik, és ebből adódóan az 
Európai Unió nem halogathatja egy hatékony környezetbiztonsági és egészségvédelmi 
politika bevezetését,  

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 2 
A a preambulumbekezdés (új) 

Aa. mivel a környezet és a természet értékes lehet az Európai Unió közegészségügyéhez 
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való hozzájárulásban, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 3 
Aa. preambulumbekezdés (új) 

Aa. mivel a Bizottság által javasolt európai környezeti és egészségügyi cselekvési 
programot az európai környezetvédelmi és egészségügyi stratégia (vagyis a SCALE) 
megvalósítására alakították ki, ami a tudományon (Science) alapszik, a gyerekekre 
(Children) összpontosít, célja a figyelemfelkeltés (Awareness) jogi eszközök (Legal 
instruments) használatával és folyamatos értékeléssel (Evaluation). 
(COM(2003)0338), 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 4 
B preambulumbekezdés  

B. mivel a környezetszennyezés által veszélyeztetett lakosságcsoportokkal, különösen a 
gyerekekre való összpontosítás hiányos a cselekvési programban, és ez ellentétes a 
környezetvédelmi és közegészségügyi stratégiában foglaltakkal (A SCALE-
kezdeményezés része) 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou 

Módosítás: 5 
 B preambulumbekezdés  

B. mivel a környezetszennyezés által veszélyeztetett lakosságcsoportokkal, különösen a 
gyerekekkel kapcsolatos kockázatok felmérése nem a kellő súllyal szerepel a 
cselekvési tervben, és ez ellentétes a környezetvédelmi és közegészségügyi 
stratégiában foglaltakkal (SCALE-kezdeményezés (COM(2003)0338)); mivel 
ezenfelül nincs utalás azokra a dolgozókra, akik munkájuk természeténél fogva 
különösen ki vannak téve kockázatoknak, főként de nem csupán a nehézfémek 
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használata miatt, 

 Or. el 

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún 

Módosítás: 6 
 D a preambulumbekezdés (új)  

Da. mivel a társadalom más csoportjai – így az alacsony jövedelemmel rendelkező 
családok is – társadalmi és gazdasági helyzetüknél fogva aránytalanul magas 
egészségügyi kockázatnak vannak kitéve, és mivel e csoportokkal speciális módon 
kell foglalkozni, 

 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou 

Módosítás: 7 
I. preambulumbekezdés  

I. mivel egy efféle megközelítés alapjában véve elégtelennek bizonyul, ha fittyet hány 
azon számos irányadó tudományos kiadványra, amelyek egyértelművé teszik az 
összefüggést a környezeti tényezők és a jelen tervezetben hivatkozott legfőbb négy 
betegség – az asztma és a gyermekkori allergiák, az idegrendszeri fejlődés zavarai, a 
rákos megbetegedések és az anyagcsere rendszer egyensúlyának megbomlása – 
között, 

 
  

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 8 
Ia preambulumbekezdés (új) 

Ia. mivel a jogi eszközök használatát a cselekvési terv teljes mértékben nélkülözi, 
szemben a SCALE-ben tervezettekkel, 
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 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 9 
I b preambulumbekezdés (új) 

Ib. mivel a SCALE három alapvető célkitűzése – a betegségek terhének 
környezetvédelmi tényezők általi könnyítése és az egészségre ártalmas 
környezetvédelmi tényezők – nem került bele a cselekvési tervbe, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 10 
I c preambulumbekezdés (új) 

Ic. mivel a SCALE első ciklusának három fő pillére közül az egyik – a sugárzás 
csökkentése – nem található a cselekvési tervben, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer 

Módosítás: 11 
K preambulumbekezdés  

K. mivel a Tanács által a közelmúltban adott ösztönző jelszó a „versenyképesség”, és 
mivel a Tanács a megelőzés szellemében határozatot hozott a műanyaglágyító 
ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméknek a műanyag 
gyermekjátékok, különösen a 3 éven aluli gyermekek számára készülő játékok 
gyártása során történő felhasználása betiltásáról, 

 Or. de 
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Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 12 
L a preambulumbekezdés (új) 

La. mivel „a tevékenységek hatékonyságának és költséghatékonyságának értékelésére” 
folytatott vizsgálatok „a környezetvédelemmel kapcsolatos egészségügyi problémák 
csökkentésére” teljes mértékben hiányzik a cselekvési tervből, szemben a SCALE-
ben tervezettekkel, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou 

Módosítás: 13 
M preambulumbekezdés 

M. mivel az Aarhusi Megállapodás és a környezetre vonatkozó információk nyilvános 
hozzáférhetőségére vonatkozó 2003/4/EK irányelv ideális keretet biztosít az Európai 
Unió környezetvédelmi és közegészségügyi ellenőrzési rendszere számára, mivel ezért 
most valódi cselekvésre van szükség, 

 Or. el 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 14 
Na preambulumbekezdés (új) 

Na. mivel a Bizottság semmiféle külön javaslatot nem foglalt bele a 2004-2010 közötti 
időszakra szóló európai környezetvédelmi cselekvési tervbe a szóban forgó 
intézkedések megvalósításával kapcsolatos anyagi forrásokról, 

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 15 
1 bekezdés (új) 

- 1. kifogásolja a Bizottság környezet-egészségügyi és környezetvédelmi stratégiája 
közötti óriási szakadékot mind megközelítés, mind ambíció szempontjából, aminek a 
megvalósításnak kellene lennie; úgy véli, hogy a cselekvési programot legfőképp 
kutatási cselekvési programnak lehet tekinteni, ami önmagában nem valószínű, 
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hogy csökkentené a környezeti tényezők által okozott betegségi terhet, 

 

 Or. en 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 16 
1 bekezdés 

1. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizottság által a környezetvédelem és a 
közegészségügy terén a 2004 és 2010 közé eső időszakra meghatározott tizenhárom 
cselekvés közül mindössze egy tartalmaz különleges intézkedéseket (a 12. sz. akció 
annyiban, hogy a környezeti dohányfüstről van szó benne), és még ez a 
védekezőakció is csak a korlátozásra vonatkozó bátorításokat tartalmaz, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Módosítás: 17 
1 a bekezdés (új) 

1a. hangsúlyozza, hogy a cselekvési programnak egy, az idősek és/vagy rászorulók 
ápolásával és a számukra biztosítandó egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
külön javaslatot is magában kellene foglalnia, 

 Or. es 

 

Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 18 
(2) bekezdés 

2. súlyos kritikával illeti egy európai szintű, biológiai árujelzések alapján működtetett, a 
környezetben jelen levő mérgező anyagok hatásának felmérésére irányuló jogilag 
kötelező biofelügyelet haladéktalan létrehozására irányuló szándék hiányát, amelyet a 
környezetvédelmi orvostudományban jártas szakértők általi hatásmegfigyeléssel 
kellene összekötni, 

 Or. en 
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer 

Módosítás: 19 
(3) bekezdés  

3. Úgy ítéli meg, hogy a biofelügyeletnek minden kockázatelemző politikához hozzá kell 
járulnia, és középpontjába elsősorban a fertőzéses megbetegedéseket kell állítani, 
például az atípusos pneunómiákat, valamint bizonyos környezetszennyező anyagok 
által okozott rákos megbetegedéseket, amelyek esetében az ok-okozati összefüggések 
könnyebben megállapíthatók: például az azbeszt és a mellhártyarák, az arzén és az 
emlőrák, egyes növényvédő szerek és a fehérvérűség, az idegdúcok és a prosztata 
rákos megbetegedései között,  

Or. de 

 

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

Módosítás: 20 
(4) bekezdés 

4. úgy ítéli meg, hogy  az olyan esetekben, amelyekben a gyermekek és felnőttek 
számára jelentős kockázatot állapítottak meg és amelyekben nincs tudományos 
bizonyosság és különböző kutatási tevékenységekre van szükség, az 
elővigyázatossági elvet kell alkalmazni, ahogy az a Bizottság közleményében 
(COM(2000)0001) szerepel, 

 Or. de 

 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête 

Módosítás: 21 
(4) bekezdés 

4. Felhívja a figyelmet arra, hogy az olyan esetekben, amelyekben a gyermekek és 
felnőttek számára jelentős kockázatot állapítottak meg és amelyekben nincs teljes 
tudományos bizonyosság és további kutatásra van szükség, a kockázatkezelési 
folyamat részeként az elővigyázatossági elvet kell alkalmazni, ahogy az a Bizottság 
közleményében (COM(2000)0001) szerepel, 

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

Módosítás: 22 
(5) bekezdés 

5. úgy ítéli meg, hogy, hogy azonnal ki kell vonni az európai piacról az újszülöttekre, a 
gyermekekre és a terhes nőkre nézve veszélyes anyagokat, mihelyt azok 
biztonságosabb anyagokkal történő kiváltására mód nyílik: 

 
– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket: egyrészt a 

DEHP, DBP és a BBP, amelyek minden játékszerben történő felhasználásban 
korlátozva vannak, másrészt pedig a DINP, a DIDP és a DnOP, amelyek minden, 
három éven aluli gyermek számára készülő játékszerben történő felhasználásban 
korlátozva vannak (A Tanács határozata: „Versenyképesség”), 

 
felszólítja a Bizottságot, hogy 

 
– készítse el amilyen gyorsan csak lehet az anyagok felülvizsgálatát a növényvédő-szerek 

forgalomba hozatalával kapcsolatos, 91/414/EGK irányelvvel összhangban, 
– ültesse át a gyakorlatba a lakkok, burkolatok és polimerek előállításához használt 

klórtartalmú oldószerek piacra helyezésével kapcsolatos, már létező közösségi 
jogszabályokat, 

 Or. de 

 

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi 

Módosítás: 23 
(5) bekezdés 

5. úgy ítéli meg, hogy a cél a legveszélyesebb anyagoknak az európai piacról történő 
visszavonása kell hogy legyen, amely anyagok a csecsemőket, gyermekeket, terhes 
asszonyokat és más kockázati csoportokat különösen veszélyeztetnek, és új, 
biztonságosabb anyagokkal kell azokat helyettesíteni; ezen összefüggésben a következő 
termékeket kell kiválasztani: 
 
– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket (DEHP, 

DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), minden alkalmazásban,  
– a klórtartalmú oldószereket a festékgyártásban, a ruházati cikkek gyártásában és a 

polimerek előállításában, 
– az ólom alkalmazását a forrasztásban és az elektronikai eszközök gyártásában,  
– a szerves foszfort tartalmazó idegméreg rovarölőszerek családjába tartozó három 

terméket (a chlorpyriphos-t, a diazinont és a malathiont), valamint szerves foszfort 
tartalmazó endoszulfán növényvédőszert, minden alkalmazásban,  
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 Or. it 

 

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou 

(5) bekezdés 

1. 5. Sürgős feladatnak tekinti, hogy kivonják az európai piacról az újszülöttekre, a 
gyermekekre, a terhes nőkre, az egészségtelen munkákat végző dolgozókra és a lakosság 
nagyobb kockázatoknak kitett egyéb rétegeire nézve különösen veszélyes következő 
veszélyes anyagokat, mihelyt azok biztonságosabb anyagokkal történő kiváltására mód 
nyílik: 

 
– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket (DEHP, 

DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), minden alkalmazásban,  
– a klórtartalmú oldószereket a festékgyártásban, a ruházati cikkek gyártásában és a 

polimerek előállításában, 
– az ólom alkalmazását a forrasztásban és az elektronikai eszközök gyártásában,  
– a szerves foszfort tartalmazó idegméreg rovarölőszerek családjába tartozó három 

terméket (a chlorpyriphos-t, a diazinont és a malathiont), valamint szerves foszfort 
tartalmazó endoszulfán növényvédőszert, minden alkalmazásban,  

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis 

Módosítás: 25 
(5) bekezdés 

5. Úgy ítéli meg, hogy a meglévő jogszabályok megsértése nélkül és az egészségügyi és 
környezeti kockázatok tudományos bizottságának véleményét követően sürgősen 
meg kell fontolni a következő, az újszülöttekre, a gyermekekre és a terhes nőkre 
nézve veszélyes anyagoknak az európai piacon történő forgalmazási és/vagy 
használati korlátozását, mihelyt biztonságosabb alternatívák elérhetővé válnak: 

 
– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket (DEHP, 

DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), a házon belüli használatú házi termékekben és 
orvosi műszerekben, kivéve, ha a megszorítás negatív hatást gyakorolna az orvosi 
kezelésre, 

– a klórtartalmú oldószereket a festékgyártásban, a ruházati cikkek gyártásában és a 
polimerek előállításában, 

– (törlés) 
– a szerves foszfort tartalmazó idegméreg rovarölőszerek családjába tartozó három 

terméket (a chlorpyriphos-t, a diazinont és a malathiont), valamint szerves foszfort 
tartalmazó endoszulfán növényvédőszert, minden alkalmazásban, 
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2. sürgős feladatnak tekinti, hogy kivonják az európai piacról az újszülöttekre, a 
gyermekekre, a terhes nőkre és a lakosság nagyobb kockázatoknak kitett egyéb rétegeire 
nézve különösen veszélyes következő veszélyes anyagokat, mihelyt azok biztonságosabb 
anyagokkal történő kiváltására mód nyílik: 

 
– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket (DEHP, 

DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), minden alkalmazásban,  
– a klórtartalmú oldószereket a festékgyártásban, a ruházati cikkek gyártásában és a 

polimerek előállításában, 
– az ólom alkalmazását a forrasztásban és az elektronikai eszközök gyártásában,  
– a szerves foszfort tartalmazó idegméreg rovarölőszerek családjába tartozó három 

terméket (a chlorpyriphos-t, a diazinont és a malathiont), valamint szerves foszfort 
tartalmazó endoszulfán növényvédőszert, minden alkalmazásban, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Dorette Corbey 

Módosítás: 26 
(5) bekezdés 

5. sürgős feladatnak tekinti, hogy kivonják az európai piacról az újszülöttekre, a 
gyermekekre, a terhes nőkre és a lakosság nagyobb kockázatoknak kitett egyéb 
rétegeire nézve különösen veszélyes következő veszélyes anyagokat, feltéve, hogy 
biztonságosabb anyagok jelennek meg a piacon, vagy felhasználják a létező közösségi 
jogszabályokat és eszközöket korlátozásukra: 

  
– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket (DEHP, 

DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), minden alkalmazásban,  
– a klórtartalmú oldószereket a festékgyártásban, a ruházati cikkek gyártásában és a 

polimerek előállításában, 
– az ólom alkalmazását a forrasztásban és az elektronikai eszközök gyártásában, 
– a fogorvosi amalgámokban és a nem villamos vagy nem elektronikus mérő- és 

ellenőrzőkészülékekben használt higany, 
– a kadmium, mindenféle alkalmazásában, 
– a szerves foszfort tartalmazó idegméreg rovarölőszerek családjába tartozó három 

terméket (a chlorpyriphos-t, a diazinont és a malathiont), valamint szerves foszfort 
tartalmazó endoszulfán növényvédőszert, minden alkalmazásban, 

 

 Or. fr 
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Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Módosítás: 27 
 (5) bekezdés 

5. Sürgős feladatnak tekinti, hogy kivonják az európai piacról az újszülöttekre, a 
gyermekekre, a terhes nőkre, idősekre és a lakosság nagyobb kockázatoknak kitett 
egyéb rétegeire nézve különösen veszélyes következő veszélyes anyagokat, mihelyt 
azok biztonságosabb anyagokkal történő kiváltására mód nyílik: 

– műanyaglágyító ftálsavszármazékok családjába tartozó hat kémiai terméket (DEHP, 
DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), minden alkalmazásban,  

– a klórtartalmú oldószereket a festékgyártásban, a ruházati cikkek gyártásában és a 
polimerek előállításában, 

– az ólom alkalmazását a forrasztásban és az elektronikai eszközök gyártásában, 
– a szerves foszfort tartalmazó idegméreg rovarölőszerek családjába tartozó három 

terméket (a chlorpyriphos-t, a diazinont és a malathiont), 

 Or. es 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 28 
 (5 a) bekezdés (új) 

5a. felkéri a Bizottságot, hogy kezelje elsőbbséggel az olyan mindennapi fogyasztási 
cikkek használatával és előállításával kapcsolatos kutatás előmozdítását, mint a 
hajfestékek, stb., amelyek olyan kémiai anyagokból állnak, amelyek allergiához és 
rákhoz vezethetnek, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies 

Módosítás: 29 
 (6 a) bekezdés (új) 

6a. hangsúlyozza, hogy a cselekvési terv keretein belüli állatkísérletek mennyiségének 
bármiféle növelését el kell kerülni, és teljes figyelmet kell szentelni alternatív 
kísérleti módszerek kialakítására, 

 Or. en 
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Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 30 
6a) bekezdés (új) 

6a. felkéri a Bizottságot arra, hogy a kockázatfelméréskor szenteljen különös figyelmet 
az embriók, a csecsemők és a gyermekek csoportjára azokban az esetekben, amikor 
ezek a különösen kiszolgáltatott csoportok potenciális kockázatnak vannak kitéve, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 31 
6b) bekezdés (új) 

6b. rámutat arra, hogy a WHO hasznos munkát végez a környezetvédelem és az 
egészségügy területén és kiemeli a nemzetközi együttműködés fontosságát a 
környezetvédelem és egészségügy közötti kapcsolat jobb megvizsgálása és hatékony 
intézkedések bevezetése érdekében, 

 Or. nl 

 
 

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund 

Módosítás: 32 
(7a) bekezdés (új) 

7a. hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatokat oly módon kell összegyűjteni, hogy 
elemzéseket lehessen készíteni arról, hogy a különböző csoportok milyen mértékben 
vannak kitéve a különféle szennyező anyagoknak és azok milyen hatással vannak 
rájuk; úgy véli, hogy mélyebb ismerete annak például, hogy a férfiak és nők milyen 
mértékben vannak kitéve a környezeti  szennyező anyagoknak és azok milyen 
hatással vannak rájuk, teljes mértékben a nem specifikus statisztikáktól függ, 

 

 Or. sv 
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, 
Antonios Trakatellis 

Módosítás: 33 
(7) bekezdés  

7. hangsúlyozza a oktatás és a lakosságnak a környezet és az egészségkárosodás 
összefüggéseiről történő tájékoztatása fontosságát, különös tekintettel a gazdag és 
változatos természetes és mesterséges környezetnek az emberek fizikai és szellemi 
egészségére és jólétére gyakorolt hatására, aláhúzza, hogy az egészséges környezet és 
életmód napjainkban már nem az egyének által önként megválasztott életmód 
függvénye, és ez a tény különösen érvényes a lakosság hátrányos helyzetben levő 
csoportjaira. Támogatni kell a helyi tájékoztató célzatú terveket, előnyt kovácsolva 
abból, hogy az egészségügyi központokban és a kórházakban dolgozó szakemberek, 
valamint a szociális dolgozók jól ismerik a helyi problémákat, elkerülve az ebből 
fakadó lelkiismereti problémák túlságosan alacsony szintű megközelítését, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, 
Antonios Trakatellis 

Módosítás: 34 
(7 a) bekezdés (új) 

7a. sajnálatának ad hangot, amiért nem említik meg a szennyezésnek a szellemi 
egészségre és az idegállapotra gyakorolt hatását, 

 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 35 
(7 a) bekezdés (új) 

7a. indítványozza, hogy a cselekvési terv prioritásként jelölje meg, hogy elfogadható 
környezeti körülmények legyenek azokon a helyeken, ahol a gyermekek 
rendszeresen hosszabb időt töltenek mint például a bölcsődék, óvodák, játszóterek és 
iskolák, 

 Or. el 
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 36 
7b) bekezdés (új) 

7b. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az 
alacsony jövedelmű népességcsoportok környezeti és egészségügyi problémáinak,  

 Or. nl 

 

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund 

Módosítás: 37 
(8 a) bekezdés (új) 

8a. hangsúlyozza, hogy ezen összefüggésben több erőfeszítés kifejtésére van szükség 
annak érdekében, hogy a dohányzás, az alkohol, a nem megfelelő táplálkozás és a 
testmozgás hiánya által okozott, az életmódhoz köthető betegségeket leküzdjék, 

 Or. sv 

 

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Módosítás: 38 
(8a) bekezdés (új) 

8a. kéri, hogy folytassanak kutatásokat az új építési anyagok egészségre gyakorolt 
hatásáról, 

 Or. es 

 

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún 

Módosítás: 39 
(9) bekezdés 

9. megítélése szerint az egyéni és közösségi magatartásformák széleskörű befolyásolása 
érdekében fontos, hogy a Bizottság a tagállamokkal együttműködve (törlés) 
fokozatosan bevezesse a fogyasztási cikkek és építőanyagok közegészségügyi és 
környezetvédelmi tulajdonságait feltüntető címkézését,  
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 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt 

Módosítás: 40 
(10) bekezdés 

törölve 

 Or. de 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 41 
(10) bekezdés 

10. örömmel üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy folytatni kívánja a zárt helyeken 
történő dohányzás megszüntetésére irányuló eddigi cselekvéseit, és támogatja, hogy a 
dohányfüstöt mihamarabb a környezetben jelen levő 1. osztályú rákkeltő anyagok 
közé sorolják, ugyanakkor kéri a Bizottságot, hogy részesítse elonyben az olyan 
határokon átnyúló, valamint egészségügyi problémákat, amelyek nyilvánvalóan a 
környezethez kapcsolhatóak és javasolja, hogy nagyobb mértékben finanszírozzák a 
vegyszerekhez kötődő betegségékről folytatott kutatásokat, amelyek eredményeit az 
egészség javítását célzó intézkedéseknél fel lehetne használni, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer 

Módosítás: 42 
(10) bekezdés 

10. örömmel üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy folytatni kívánja a zárt helyeken 
történő dohányzás megszüntetésére vagy csak a kijelölt helyeken való 
engedélyezésére irányuló eddigi cselekvéseit és támogatja, hogy a dohányfüstöt 
mihamarabb a környezetben jelen levő 1. osztályú rákkeltő anyagok közé sorolják, 

 

 Or. en 
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer 

Módosítás: 43 
(10) bekezdés 

10. Örömmel üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy folytatni kívánja a zárt helyeken 
történő dohányzás megszüntetésére vagy csak a kijelölt helyeken való 
engedélyezésére irányuló eddigi cselekvéseit, és támogatja, annak mérlegelését, hogy 
a dohányfüstöt a környezetben jelen levő 1. osztályú rákkeltő anyagok közé sorolják, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 44 
(11 a) bekezdés (új) 

11a. Felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé a zárt 
terekben való levegőszennyezéssel kapcsolatos kutatásokhoz kapcsolódó múltbéli és 
jövőbeni intézkedésekről szóló közleményt és tegyen javaslatot a zárt terek 
levegőminőségének javítását célzó részletes tervre és stratégiára, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 45 
(11 a) bekezdés (új) 

11a. Felkéri a Bizottságot, hogy foglalja bele a cselekvési programba a kockázatos 
munkahelyek és munkák listáját, az egészségre gyakorolt hatásuk figyelemmel 
követését és az egészség érdekében kialakított legjobb gyakorlat meghatározását, 

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

Módosítás: 46 
(12) bekezdés 

12. Felkéri a Bizottságot, hogy mozdítson elő a bizonyos tagállamokban már 
megvalósított új kezdeményezést, vagyis az úgynevezett „környezetvédelmi 
mentőszolgálat” mobil egységeinek felállítását, amelyek célja teljes körű 
környezetvédelmi elemzés végrehajtása és az épületeken belül jelen levő, az emberi 
egészségre feltételezhetően káros hatásokat kifejtő szennyezőanyagok azonosítása, 
amelynél a környezetvédelmi elemzés törvényileg előírt kockázatelemzési 
eljárásokon alapul, 

 Or. de 

 
 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête 

Módosítás: 47 
(12) bekezdés 

12. Felkéri a Bizottságot, hogy mozdítson elő a bizonyos tagállamokban már 
megvalósított új kezdeményezést, vagyis az úgynevezett „környezetvédelmi 
mentőszolgálat” mobil egységeinek felállítását, amelyek célja teljes körű 
környezetvédelmi elemzés végrehajtása és az épületeken belül jelen levő, az emberi 
egészségre feltételezhetően káros hatásokat kifejtő szennyezőanyagok azonosítása, a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő kockázatfelmérés támogatása érdekében 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Bairbre de Brún 

Módosítás: 48 
(12) bekezdés 

12. Felkéri a Bizottságot, hogy határozottan mozdítson elő a bizonyos tagállamokban már 
megvalósított új kezdeményezést, vagyis az úgynevezett „környezetvédelmi 
mentőszolgálat” mobil egységeinek felállítását, amelyek célja teljes körű 
környezetvédelmi elemzés végrehajtása és az épületeken belül jelen levő, az emberi 
egészségre feltételezhetően káros hatásokat kifejtő szennyezőanyagok azonosítása,  
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 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 49 
(12 a) bekezdés (új) 

12a. alapvető fontosságúnak tartja a tanárok, továbbá a gyermekekkel és csecsemőkkel 
kapcsolatban álló személyek tájékoztatását és képzését az egészségre káros 
környezeti tényezőkkel kapcsolatos kérdésekben, 

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 50 
(12 a) bekezdés (új) 

12a. hangsúlyozza, hogy kiemelten fontos a napsugárzás következményeiről (égés) és 
ennek következményeképp a bőrrák kialakulásáról nyújtott tájékoztatás, 

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines 

Módosítás: 51 
(12 a) bekezdés (új) 

12a. rendszerezett tudományos kutatást indítványoz a városi környezetnek az egészségre 
és a jó közérzetre gyakorolt hatásáról, mivel az országok döntő többségében a 
lakosság több mint 70%-a kis vagy nagy városokban lakik, 

 Or. es 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 52 
(12 a) bekezdés (új) 

12a. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság biztosítsa, hogy a levegő minőségével 
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kapcsolatos európai szabályozást a tagállamok megfelelően végrehajtsák; kéri a 
Bizottságot, hogy kezdeményezzen szabálysértési eljárást azokkal a tagállamokkal 
szemben, akik nem biztosítják állampolgáraik számára a kiváló levegő minőséget, 

 Or. en 

 

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund 

Módosítás: 53 
(13 a) bekezdés (új) 

13a. hangsúlyozza, hogy a kockázatos vegyszerek azonosítása és kivonása a jövőbeli 
vegyi anyagokról szóló jogszabály (Reach) révén döntő szerepet játszik az emberek 
egészségének javításában,  

 Or. sv 

 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête 

Módosítás: 54 
(13) bekezdés 

13. Ismételten megfogalmazza azt az igényét, hogy különös figyelmet szenteljenek 
a szennyezéssel sújtott területen élő folyóparti lakosságcsoportoknak, valamint a 
Bizottság tegyen kezdeményezést a levegőbe való kibocsátás 2010-ig történő 
csökkentése érdekében, (törlés), amint azt a kockázetelemzésnek megfelelően 
megállapították és az érvényben lévő jogszabályok alapján, mint például a 
Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, a fenntartható termeléshez vezető 
útról – az integrált szennyezésmegelőzésről és -ellenőrzésről szóló 96/61/EK irányelv 
(IPPC), a fő baleseti kockázatok ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (SEVESO 
II), valamint a Bizottság „Tiszta levegőt Európának programja” (CAFE) című 
közleménye (COM(2001)0245); 

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

Módosítás: 55 
 (13) bekezdés 

13. ismételten megfogalmazza azt az igényét, hogy különös figyelmet szenteljenek a 
szennyezéssel sújtott területen élő folyóparti lakosságcsoportoknak, valamint 
felszólítja a Bizottságot, hogy ellenőrizze a kibocsátással kapcsolatos vita hatását és 
adott esetben tegyen kezdeményezést annak érdekében, hogy 2010 környékére 
csökkenjen az ipari eredetű mérgező anyagok mennyisége (törlés), 

 

 Or. de 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 56 
(13 a) bekezdés (új) 

13a. Sajnálatát fejezi ki, amiért a Bizottság által javasolt cselekvési tervben nem szerepel 
irányadó pénzügyi elszámolás, továbbá amiért az csak homályosan utal a jelenlegi 
(pénzügyi) források felhasználására 2004 és 2007 között a környezetvédelemhez és 
az egészségügyhöz kapcsolódó tevékenységek végrehajtásakor, 

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 57 
(13 a) bekezdés (új) 

13a. Elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a közegészségügyi közösségi cselekvési 
program (2003-2008) elfogadásáról szóló 1786/2002/EK(1) határozat által 
környezetvédelmi és egészségügyi célokra elkülönített forrásokat teljes mértékben 
felhasználják, hogy továbbfejlesszék a programból keletkező eredményeket és 
tapasztalatot, valamint, hogy kerüljék el a hasonló tevékenységek finanszírozásával 
való átfedéseket, 

 
(1) HL L 271, 2002.10.9, 1-12. o.· 
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Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 58 
 (13 a) bekezdés (új) 

13a. úgy véli, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv keretén belül az 
adatgyűjtésnek olyan területekhez kell kapcsolódnia, amelyekre nem terjed ki a 
közegészségügyi közösségi cselekvési program (2003-2008) elfogadásáról szóló 
1786/2002/EK(1) határozat; 

 
 (1) OJ L 271, 9.10.2002, pp. 1-12 

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis 

Módosítás: 59 
 (13 a) bekezdés (új) 

13a. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő külön pénzügyi jelentést a 2004-2007-re 
szóló elsőbbséget élvező intézkedések végrehajtására, valamint előrejelzéseket az 
integrált környezeti és egészségügyi intézkedések végrehajtására az EU új pénzügyi 
terve kidolgozásának fényében; 

 

 Or. el 

 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey 

Módosítás: 60 
 (14 a) bekezdés (új) 

14a. a következőkre kéri fel a Bizottságot 
– tájékoztassa a Parlamentet a cselekvési terv módosításairól, és azok indokairól; 
– rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet a cselekvési terv végrehajtásának 

alakulásáról; 
– rendszeresen nyújtson be jelentést a Parlament Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságához; 

 Or. en 
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Módosítás, előterjesztette: Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Módosítás: 61 
 (14 a) bekezdés (új) 

14a. felhívja a Bizottságot, a SCALE utolsó pillérével összhangban, hogy terjesszen az 
Európai Parlament és a Tanács elé éves jelentést, amely a környezettel kapcsolatos 
egészségügyi problémák csökkenése jegyében alátámasztja a cselekvési terv 
hatékonyságát és költséghatékonyságát; 

 Or. en 
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