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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
 
 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou 

Pakeitimas 1 
<Article>A konstatuojamoji dalis</Article> 

 

A a. (Lietuvių kalba šios versijos nėra) 

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 2 
A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

A a. kadangi aplinka ir gamta gali turėti svarų indėlį į Europos Sąjungos visuomenės 
sveikatą, 
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 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer, 

Pakeitimas 3 
A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

A a. kadangi Komisijos pasiūlytas Europos aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos veiksmų 
planas buvo numatytas siekiant įgyvendinti Europos aplinkosaugos ir sveikatos 
apsaugos strategiją (vadinama SCALE, remiasi mokslu, joje pabrėžiama vaikų 
apsaugos svarba ji skirta visuomenės informuotumui didinti, naudojanti teisės 
priemones, įskaitant nuolatinį vertinimą) (KOM(2003)0338), 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer, 

Pakeitimas 4 
B konstatuojamoji dalis 

B. kadangi Veiksmų plane vaikams nėra skiriama reikiamo dėmesio, nes jame, 
priešingai negu nuspręsta SCALE („C“ raidė), nėra tinkamai nagrinėjamas labiausiai 
pažeidžiamų gyventojų grupių, ypač vaikų, su aplinkos tarša susijęs rizikos 
įvertinimas, 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou,  

Pakeitimas 5 
B konstatuojamoji dalis 

B. kadangi labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių, ypač vaikų, su aplinkos tarša susijęs 
rizikos įvertinimas nėra tinkamai pateikiamas Veiksmų plane, priešingai nei buvo 
nuspręsta Aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos strategijoje (SCALE iniciatyva 
(KOM(2003)0338)), be to, kadangi nėra atsižvelgiama į darbuotojus, kurie dėl savo 
darbo pobūdžio patiria ypatingą riziką, ir ne tik dėl to, kad naudojami sunkieji 
metalai, 
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 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brun 

Pakeitimas 6 
D a konstatuojamoji dalis 

D a.  kadangi kitos gyventojų grupės, įskaitant mažas pajamas gaunančias šeimas, 
vienišus tėvus ir mažumų bendruomenes, taip pat kenčia nuo neproporcingo 
pavojaus sveikatai dėl jų užimamos ekonominės ar socialinės padėties, ir kadangi 
būtina šioms grupės skirti ypatingą  dėmesį, 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou,  

Pakeitimas 7 
I konstatuojamoji dalis 

I. kadangi šis metodas iš esmės turi trūkumų, nes ignoruojama daugelis svarbių 
paskelbtų mokslinių studijų, kurie įrodo aplinkos veiksnių ir keturių svarbiausių 
tyrimuose minimų ligų tarpusavio ryšį: astmos ir vaikų alerginių susirgimų, neuro-
vystymosi sutrikimų, vėžio ir endokrininei sistemai kenkiančio poveikio,  

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer,  

Pakeitimas 8 
I a konstatuojamoji dalis 

I a. kadangi į Veiksmų planą visiškai nėra įtraukta teisinių priemonių, priešingai, negu 
buvo numatyta SCALE („L“ raidė), 

 

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer,  

Pakeitimas 9 
I b konstatuojamoji dalis (nauja) 

I b. kadangi  du iš trijų pagrindinių SCALE tikslų, t. y. ligų, kurias sukelia aplinkos 
veiksniai, mažinimas ir naujos grėsmės, kurią kelia aplinkos veiksniai, nustatymas bei 
prevencija, nebuvo atspindėti Veiksmų plane, 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer,  

Pakeitimas 10 
I c konstatuojamoji dalis (nauja) 

I c. kadangi vienas iš trijų pagrindinių SCALE ciklo ramsčių, t. y. poveikio mažinimas 
nebuvo įtrauktas į Veiksmų planą, 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer 

Pakeitimas 11 
K konstatuojamoji dalis  

K. kadangi neseniai Konkurencijos taryba parodė padrąsinančius ženklus, nes ji, 
panaudodama atsargumo principą, nusprendė uždrausti šešias phthalate grupės 
chemines medžiagas, kurios naudojamos vaikų žaislams gaminti, ypač žaislams, 
skirtiems vaikams iki trejų metų,  

 

 Or. de 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 12 
L a. konstatuojamoji dalis (nauja) 

L a. kadangi į Veiksmų planą, priešingai, negu numatyta SCALE („E“ raidė), visai nėra 
įtraukta nuolatinio vertinimo, t. y. „įvertinti veiklos veiksmingumą ir rentabilumą,  
mažinant sveikatos problemas, kurias sukelia aplinka“, 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou 

Pakeitimas 13 
M konstatuojamoji dalis  

M. kadangi Aarhus konvencijos ir Direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės prieigos prie 
informacijos apie aplinkos apsaugą nuostatose išdėstyta puiki ES aplinkosaugos ir 
sveikatos stebėjimo sistemos schemą, ir kadangi dabar trūksta tik praktinių veiksmų, 

 

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

Pakeitimas 14 
N a konstatuojamoji dalis (nauja) 

N a. kadangi Komisija į 2004–2010 m. Europos aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos 
veiksmų planą neįtraukė jokių specifinių pasiūlymų dėl finansinių išteklių, būtinų 
numatytoms priemonėms įgyvendinti;  

 

 Or. el 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 15 
<Article>-1 pastraipa (nauja)</Article> 

 

-1. Smerkia supaprastintą požiūrį ir siekius, susijusius Komisijos Aplinkosaugos 
sveikatos ir aplinkosaugos strategija bei jos įgyvendinimu, t. y. veiksmų planu; 
mano, kad Veiksmų planas geriausiu atveju gali būti laikomas Mokslinių tyrimų 
veiksmų planu, nes neįtikėtina, kad jis galėtų sumažinti aplinkos veiksnių kuriuos 
sukeliamų ligų skaičių; 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 16 
1 dalis 

1. Mano, kad yra nepriimtina, kad iš trylikos Komisijos 2004–2010 m. aplinkos 
apsaugos ir sveikatos apsaugos strategijoje išdėstytų veiksmų tik vienas numato 
specialias priemones (t. y., 12 punktas, kuris yra susijęs su pasyviu rūkymu), tačiau 
ir minėta priemonė tėra tik skatinanti taikyti apribojimus; 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines</Members> 

 

Pakeitimas 17 
1 a dalis (nauja) 

1 a. Pabrėžia, kad į veiksmų planą būtina įtraukti atskirą pasiūlymą dėl pagyvenusių ir 
(arba) išlaikytinių asmenų priežiūros ir sveikatos apsaugos paslaugų teikimo; 

 

 Or. es 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 18 
<Article>2 dalis</Article> 

 

2. Griežtai kritikuoja faktą, kad neketinama Sąjungoje tuoj pat įgyvendinti vienodą 
teisiškai įpareigojančią biomonitoringo sistemą, kuri remtųsi biologinių rodiklių 
nustatymu, siekiant koks yra aplinkos teršalų poveikis ir kuri būtų siejama su 
apinkosauginės medicinos specialistų pastabomis dėl stebimo poveikio;  

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer 

Pakeitimas 19 
3 dalis 

3. Mano, kad biomonitoringas turėtų prisidėti prie rizikos vertinimo politikos ir visų 
pirma turėtų būti naudojamas tiriant užkrečiamas ligas (pavyzdžiui, legionierių ligą 
(ūminė pneumonija) ir vėžį, kurį sukelia tam tikri teršalai ir todėl naudojant minėtą 
sistemą būtų galima lengviau nustatyti „priežastis ir poveikį“: ryšį tarp asbesto ir 
plaučių vėžio, aršeniko ir kepenų vėžio, tam tikrų pesticidų ir leukemijos, limfinių 
mazgų vėžio ir prostatos vėžio, 

 

 Or. de 

 

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

Pakeitimas 20 
4 dalis 

4. Mano, kad tais atvejais, kai buvo nustatytas didelis pavojus vaikams ir suaugusiems, 
tačiau nėra neabejotinų mokslinių duomenų ir reikia tolesnių tyrimų, turėtų būti 
taikomas Komisijos pranešime (KOM(2000)001) nustatytas atsargumo principas; 



 

AM\550030LT.doc  PE 350.132v03-00 8/25 AM\

LT 

 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė  Françoise Grossetête 

Pakeitimas 21 
4 dalis 

4. Primena, kad tais atvejais, kai buvo nustatytas didelis pavojus vaikams ir 
suaugusiems, tačiau trūksta visiškai neabejotinų mokslinių duomenų ir reikia 
papildomų tyrimų, Komisijos pranešime (KOM(2000)0001) nustatytas atsargumo 
principas turėtų būti taikomas kaip rizikos valdymo proceso dalis. 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
Holger Krahmer</Members> 

 

Pakeitimas 22 
5 dalis 

5. Mano, kad iš Europos rinkos reikia skubiai pašalinti toliau nurodytas pagal ES 
rizikos įvertinimą kenksmingas medžiagas, su kuriomis susiduria naujagimiai, 
vaikai ir nėščiosios, kai tik atsiranda galimybė jas pakeisti alternatyviais produktais:  

 
- šeši ftalio grupės produktai, pirma, visų formų DEHP, DBP ir BBP, ribojami 

naudoti žaisluose, antra, visų formų DINP, DIDP ir DNOP, ribojami naudoti 
žaisluose mažesniems kaip trejų metų vaikams (Konkurencingumo tarybos 
sprendimas); 

 
Ragina Komisiją: 
 
- nedelsiant užbaigti Direktyvoje 91/414/EEB dėl augalų apsaugos priemonių 

pateikimo į rinką išvardytų medžiagų peržiūrą; 
  
- laikytis esamų Bendrijos teisės nuostatų dėl prekybos dažų, dangos ir polimerų 

gamyboje naudojamais chloro turinčiais tirpikliais; 
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 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi  

Pakeitimas 23 
5 dalis 

5. 5. Mano, kad reikia siekti tikslo iš Europos rinkos pašalinti kenksmingiausias 
medžiagas, dėl kurių ypač pažeidžiami naujagimiai, vaikai, nėščiosios bei kitos rizikos 
grupės, ir jas pakeisti saugesnėmis medžiagomis; šiuo požiūriu išskiriami tokie 
produktai: 
 

 - - šeši ftalio grupės produktai (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visomis 
formomis, 

 - dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloro turintys tirpikliai, 
 - suvirinimo metu ir elektroninėje įrangoje naudojamas švinas, 
 - trys organinių fosforo pesticidų grupės produktai (chloropirifosas, diazinonas 

ir malationas), endosulfanas, organinis chloro pesticidas visomis naudojamomis 
formomis; 

 Or. it 

 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou 

Pakeitimas 24 
5 dalis 

5. Mano, kad skubiai reikia iš Europos rinkos pašalinti toliau nurodytas kenksmingas 
medžiagas, su kuriomis susiduria naujagimiai, vaikai, nėščiosios, kenksmingomis 
sąlygomis dirbantys darbininkai ir kiti gyventojai, kuriems gresia šis pavojus, kai tik 
atsiranda galimybė jas pakeisti alternatyviais produktais:  

 
 - šeši ftalio grupės produktai (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visomis 

formomis, 
 - dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloro turintys tirpikliai, 
 - suvirinimo metu ir elektroninėje įrangoje naudojamas švinas, 
 - trys organinių fosforo pesticidų grupės produktai (chloropirifosas, diazinonas ir 

malationas), endosulfanas, organinis chloro pesticidas visomis naudojamomis 
formomis; 

 

 

 Or. el 
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Pakeitimą pateikė  <Members>Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis</Members> 

 

Pakeitimas 25 
5 dalis 

5. Mano, kad nepažeidžiant galiojančių teisės aktų ir atsižvelgiant į Sveikatos ir 
aplinkos rizikų mokslinio komiteto nuomonę skubiai reikia apriboti prekybą arba 
naudojimą Europos rinkoje toliau nurodytų kenksmingų medžiagų, su kuriomis 
susiduria naujagimiai, vaikai, nėščiosios ir kiti gyventojai, kuriems gresia šis pavojus, 
kai tik atsiranda galimybė jas pakeisti alternatyviais produktais: 

 
– šeši ftalio grupės produktai (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) uždarose 

patalpose naudojamuose buities produktuose, medicinos prietaisuose, išskyrus tuos 
atvejus, kai toks apribojimas turės įtakos medicininiam gydymui, 

– dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloro turintys tirpikliai, 
– (išbraukta) 
– trys organinių fosforo pesticidų grupės produktai (chloropirifosas, diazinonas ir 

malationas), endosulfanas, organinis chloro pesticidas visomis naudojamomis 
formomis; 

 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Dorette Corbey</Members> 

 

Pakeitimas 26 
5 dalis 

5. Mano, kad skubiai reikia pasinaudoti galiojančiais Bendrijos teisės aktais ir 
priemonėmis ir uždrausti ar iš Europos rinkos pašalinti toliau nurodytas kenksmingas 
medžiagas, su kuriomis susiduria naujagimiai, vaikai, nėščiosios ir kiti gyventojai, 
kuriems gresia šis pavojus, kai tik atsiranda galimybė rinkoje jas pakeisti alternatyviais 
produktais: 

  
 - šeši ftalio grupės produktai (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visomis 

formomis, 
 - dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloro turintys tirpikliai, 
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 - suvirinimo metu ir elektroninėje įrangoje naudojamas švinas, 
- švinas, naudojamas dantų amalgamoje ir ne elektriniuose bei ne elektroniniuose 

matavimo ir priežiūros prietaisuose, 
- įvairiai naudojamas kadmis, 

 - trys organinių fosforo pesticidų grupės produktai (chloropirifosas, diazinonas ir 
malationas), endosulfanas, organinis chloro pesticidas visomis naudojamomis 
formomis; 

 

 

 Or. fr 

 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines 

 

Pakeitimas 27 
5 dalis 

5. Mano, kad skubiai reikia iš Europos rinkos pašalinti toliau nurodytas kenksmingas 
medžiagas, su kuriomis susiduria naujagimiai, vaikai, nėščiosios, pagyvenę asmenys ir 
kiti gyventojai, kuriems gresia šis pavojus, kai tik atsiranda galimybė jas pakeisti 
alternatyviais produktais:  

 - šeši ftalio grupės produktai (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visomis 
formomis, 

 - dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloro turintys tirpikliai, 
 - suvirinimo metu ir elektroninėje įrangoje naudojamas švinas, 
 - trys organinių fosforo pesticidų grupės produktai (chloropirifosas, diazinonas ir 

malationas), endosulfanas, organinis chloro pesticidas visomis naudojamomis 
formomis; 

 

 

 Or. es 
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

 

Pakeitimas 28 
<Article>5 a dalis (nauja)</Article> 

 

5 a. Prašo Komisiją pirmenybę teikti kasdienio naudojimo prekių kategorijų, pvz., 
plaukų džiovintuvų ir t. t., kuriuose yra žmogui alergiją ir vėžį sukeliančių 
chemikalų, naudojimo ir gamybos tyrimų skatinimui. 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Chris Davies  

Pakeitimas 29 
<Article>6 a dalis (nauja)</Article> 

 

6 a. Pabrėžia, kad reikia vengti bent kiek didinti bandymų su gyvūnais skaičių pagal 
Veiksmų planą ir visą dėmesį sutelkti alternatyvių bandymų metodų vystymui ir 
taikymui; 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Pakeitimas 30 

<Article>6 a dalis (nauja)</Article> 

 

6 b. Ragina Komisiją užtikrinti, kad atliekant visus rizikos įvertinimus, kurių bus imtasi, 
turi būti ypač atsižvelgta į pavojų embrionams, kūdikiams ir vaikams, jei šios ypač 
pažeidžiamos grupės yra su tuo potencialiai susijusios; 
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 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 31 
<Article>6 b dalis (nauja)</Article> 

 

6 b. Pažymi, kad PSO atlieka naudingą su aplinka ir sveikata susijusį darbą ir pabrėžia 
tarptautinio bendradarbiavimo svarbą siekiant, kad būtų geriau tiriamas aplinkos ir 
sveikatos santykis bei būtų įdiegta veiksmingų priemonių; 

 

 Or. nl 

 

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund 

Pakeitimas 32 
<Article>7 a dalis (nauja)</Article> 

 

7 a. Pabrėžia, kad statistikos duomenis reikia kaupti tokiu būdu, kad būtų galima ištirti, 
kaip skirtingos visuomenės grupės yra susijusios su įvairiais teršalais ir jų 
veikiamos; mano, kad, pavyzdžiui, geresnės žinios apie tai, kaip moterys ir vyrai yra 
susiję su įvairiais aplinkos teršalais ir jų veikiami, visiškai priklauso nuo lyčiai 
būdingų statistikos duomenų; 

 

 

 Or. sv 
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Pakeitimą pateikė John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, Antonios 
Trakatellis 

Pakeitimas 33 
<Article>7  dalis </Article> 

 

7. Pabrėžia visuomenės švietimo ir informavimo apie aplinkos apsaugos bei sveikatos 
klausimus svarbą, ypač turtingos ir įvairios, natūralios ir sukurtos aplinkos 
privalumus žmonių fizinei ir psichinei sveikatai bei savijautai; pabrėžia, kad 
neužteršta aplinka ir sveikas gyvenimo būdas yra ne tik atskirų individų pasirinkto 
gyvenimo būdo rezultatas, tai kas dažnai pasakytina apie socialiai remtinas asmenų 
grupes; mano, kad reikia remti vietos informavimo projektus, pasinaudojant sveikatos 
priežiūros centrų ir ligoninių bei socialinių darbuotojų turimomis žiniomis apie vietos 
problemas, kad skatinant sąmoningumą šiais klausimais, būtų išvengta pernelyg 
sudėtingo požiūrio; 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė  Antonios Trakatellis 

Pakeitimas 34 
<Article>7 a  dalis (nauja)</Article> 

 

7 a. Apgailestauja, kad neminimas taršos poveikis psichinei ir neurologinei sveikatai; 
 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, Antonios 
Trakatellis 

Pakeitimas 35 
<Article>7 a  dalis (nauja)</Article> 

 

7 a. Ragina, kad veiksmų plane pirmiausia būtų apibrėžtos priimtinos aplinkos sąlygas 
tų vietų, kur vaikai dažnai praleidžia daug laiko, pvz., lopšeliuose, žaidimų aikštelėse 
ir mokyklose;   
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 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 36 
<Article>7 b  dalis (nauja)</Article> 

 

7 b. Ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį atkreipti į mažas pajamas 
gaunančių gyventojų grupių aplinkos ir sveikatos problemas; 

 

 Or. nl 

 

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund 

Pakeitimas 37 
<Article>8 a  dalis (nauja)</Article> 

 

8 a. Pabrėžia, kad šioje srityje daugiau pastangų reikia dėti kovojant su sveikatai 
žalingais gyvenimo būdo įpročiais: rūkymu, alkoholio vartojimu, bloga mityba ar 
judėjimo trūkumu; 

 

 Or. sv 

 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines 

Pakeitimas 38 
<Article>8 a  dalis (nauja)</Article> 

 

8 a. Ragina ištirti naujų statybinių medžiagų poveikį sveikatai; 

 Or. es 
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brun 

Pakeitimas 39 
<Article>9  dalis </Article> 

 

9. Mano, kad norint akivaizdžiai paveikti atskirų asmenų ir kolektyvinę elgseną, 
nepaprastai svarbu, kad Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis 
(išbraukta) įdiegtų statybos gaminių ir medžiagų žymėjimą su pateikta informacija 
apie jų poveikį aplinkai ir sveikatai;  

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt 

Pakeitimas 40 
<Article>10  dalis </Article> 

 

Išbraukta. 

 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 41 
<Article>10  dalis </Article> 

 

10. Palankiai vertina Komisijos norą toliau siekti uždrausti rūkyti uždarose patalpose ir 
ragina ją tabako dūmams aplinkoje suteikti 1 kategorijos kancerogeno statusą; tačiau 
prašo Komisijos pirmenybę teikti tarpvalstybinėms problemoms ir akivaizdžiai su 
aplinka susijusioms sveikatos problemoms bei siūlo daugiau lėšų skirti su chemikalais 
susijusių ligų tyrimams, kurių rezultatai turėtų būti naudojami veiksmams sveikatai 
gerinti. 
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 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmery 

Pakeitimas 42 
<Article>10  dalis </Article> 

 

10. Palankiai vertina Komisijos norą toliau siekti uždrausti rūkyti uždarose patalpose arba 
leisti tai daryti tik tam skirtose vietose ir ragina ją tabako dūmams aplinkoje suteikti 1 
kategorijos kancerogeno statusą;  

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmery 

Pakeitimas 43 
<Article>10  dalis </Article> 

 

10. Palankiai vertina Komisijos norą toliau siekti uždrausti rūkyti uždarose patalpose arba 
leisti tai daryti tik tam skirtose vietose ir ragina ją įvertinti įrodymus, reikalingus 
tabako dūmams aplinkoje suteikti 1 kategorijos kancerogeno statusą; 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 44 
<Article>11 a  dalis (nauja) </Article> 

 

11 a.     Prašo Komisijos pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai komunikatą dėl buvusių 
ir būsimų veiksmų tiriant uždarų patalpų oro taršą bei pateikti detalų tyrimų planą 
ir uždarų patalpų oro kokybės gerinimo strategiją; 
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 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

Pakeitimas 45 
<Article>11  dalis (nauja) </Article> 

 

11 a. Ragina Komisiją siekiant apsaugoti sveikatą į veiksmų planą įtraukti pavojingų 
darbo vietų ir darbų sąrašą, padarinių sveikatai stebėseną ir geriausios praktikos 
apibrėžimą; 

 

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten,  Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer</Members> 

 

Pakeitimas 46 
<Article>12  dalis  </Article> 

 

12. Ragina Komisiją paremti kai kuriose valstybėse narėse pradėtą iniciatyvą įsteigti 
„aplinkos greitąja pagalba“ vadinamus mobilius vienetus, turinčius išsamiai tirti 
aplinką ir išskirti sveikatai kenksmingas medžiagas namų ūkiuose, aplinkos analizę 
atliekant pagal teisiškai nustatytą rizikos įvertinimo tvarką; 

 

 Or. de 
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Pakeitimą pateikė  Françoise Grossetête 

Pakeitimas 47 
<Article>12  dalis  </Article> 

 

12. Ragina Komisiją paremti kai kuriose valstybėse narėse pradėtą naują iniciatyvą įsteigti 
„aplinkos greitąja pagalba“ vadinamus mobilius vienetus, turinčius atlikti pasaulinį 
aplinkos tyrimą, kuris prisidėtų atliekant rizikos įvertinimą pagal galiojančius teisės 
aktus; 

 

 Or. fr 

 

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún 

Pakeitimas 48 
<Article>12  dalis  </Article> 

 

12. Ragina Komisiją aktyviai paremti kai kuriose valstybėse narėse pradėtą naują 
iniciatyvą įsteigti „aplinkos greitąja pagalba“ vadinamus mobilius vienetus, turinčius 
atlikti pasaulinį aplinkos tyrimą ir išskirti vidaus patalpose esančius teršalus, galinčius 
pakenkti žmonių sveikatai; 

 

 Or. en 

 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

Pakeitimas 49 
<Article>12 a  dalis (nauja)  </Article> 

 

12 a. Mano, kad yra būtina informuoti ir šviesti mokytojus ir visus kitus asmenis, kurie 
bendrauja su vaikais ir kūdikiais, klausimais, susijusiais su sveikatai kenksmingais 
aplinkos veiksniais; 
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 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

Pakeitimas 50 
<Article>12 a  dalis (nauja)  </Article> 

 

12 a. Pabrėžia informacijos apie saulės spindulių poveikį (nudegimus) ir su tuo susijusio 
odos vėžio išsivystymo pavojaus didelę svarbą; 

 

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines 

Pakeitimas 51 
<Article>12 a  dalis (nauja)  </Article> 

 

12 a. Ragina, kad būtų atlikti sistemingi miesto vietovių poveikio sveikatai ir gerovei 
moksliniai tyrimai, kadangi daugumoje šalių daugiau kaip 70 proc. gyventojų 
gyvena miestuose ir didmiesčiuose; 

 Or. es 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

Pakeitimas 52 
<Article>12 a  dalis (nauja)  </Article> 

 

12 a. Reikalauja, kad Komisija užtikrintų tinkamą galiojančių oro kokybę Europos 
lygmeniu reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse; ragina 
Komisiją pradėti pažeidimų nagrinėjimo procesą prieš tas valstybes nares, kurios 
neužtikrina savo piliečiams aukštos oro kokybės; 
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund 

Pakeitimas 53 
<Article>13 a  dalis (nauja)  </Article> 

 

13 a. Pabrėžia, kad gebėjimas nustatyti ir pašalinti kenksmingus chemikalus pasitelkiant 
būsimus chemikalams skirtus teisės aktus (Reach) bus lemiamas žmonių sveikatos 
gerinimo veiksnys; 

 

 Or. sv 

 

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête 

Pakeitimas 54 
<Article>13 dalis  </Article> 

 

13. Pakartotinai ragina ypatingą dėmesį kreipti į žmones, gyvenančius artitaršos šaltinių, ir 
ragina Komisiją imtis iniciatyvos sumažinti (išbraukta) į atmosferą išmetamų teršalų 
kiekį iki 2010 m., kaip nustatyta pagal rizikos įvertinimo tvarką ir apibrėžta 
galiojančiuose teisės aktuose, pvz., Direktyvoje 96/61/EC dėl integruotos taršos, 
prevencijos ir kontrolės (IPPC), Direktyvoje 96/82/EB dėl didelių su pavojingomis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (SEVESO II) ir Komisijos 
komunikatas „Švaraus oro Europai programa (CAFE)“ (KOM (2001) 0245); 

 

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer</Members> 

 

Pakeitimas 55 
<Article>13 dalis  </Article> 

 

13. Pakartotinai ragina ypatinga dėmesį kreipti į žmones, gyvenančius arti taršos šaltinių, 
ir ragina Komisiją kontroliuoti išmetamų teršalų kvotų prekybos poveikį ir prireikus 
imtis iniciatyvos sumažinti pramonės išmetamų teršalų kiekį (išbraukta) iki 2010 m.; 

 

 Or. de 

 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

 

Pakeitimas 56 
<Article>13 a dalis (nauja)  </Article> 

 

13 a. Apgailestauja, kad Komisijos pasiūlytame veiksmų plane nėra finansinės ataskaitos, 
bet pateikiama neaiški nuoroda į esamų (finansinių) išteklių panaudojimą 
įgyvendinti su aplinkos ir sveikatos apsauga 2004–2007 m. susijusiems veiksmams; 

 

 Or. el 
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

 

Pakeitimas 57 
<Article>13 a dalis (nauja)  </Article> 

 

13 a. Mano, kad yra ypač svarbu visokeriopai pasinaudoti pagal Sprendimą 
1786/2002/EB(1), kuriuo patvirtinama Bendrijos veiksmų programa visuomenės 
sveikatos srityje (2003–2008 m.), aplinkos ir sveikatos apsaugos priemonėms skirtais 
finansiniais ištekliais siekiant plėtoti šios programos rezultatus ir patirtį bei išvengti 
susijusios veiklos dubliavimosi ir pakartotinio finansavimo; 

 
(1) OJ L 271, 9.10.2002, pp. 1–12· 

 

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

 

Pakeitimas 58 
<Article>13 a dalis (nauja)  </Article> 

 

13 a.  Mano, kad pagal aplinkos ir sveikatos apsaugos veiksmų planą renkami 
duomenys turi būti susiję su sritimis, kurių nėra numatyta Sprendime 1786/2002/EB 
(1), kuriuo patvirtinama Bendrijos veiksmų programa visuomenės sveikatos srityje 
(2003–2008 m.);  

 
 (1) OL L 271, 2002 10 9, p. 1–12 

 

 Or. el 
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis 

 

Pakeitimas 59 
<Article>13 a dalis (nauja)  </Article> 

 

13 a. Ragina Komisiją pateikti specifinę finansinę prioritetinių veiksmų įgyvendinimo 
2004–2007 m. ataskaitą ir integruotų aplinkos ir sveikatos apsaugos veiksmų 
įgyvendinimo prognozes, kurių reikia rengiant naują ES finansinę perspektyvą; 

 

 

 Or. el 

 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey 

 

Pakeitimas 60 
<Article>14 a dalis (nauja)  </Article> 

 

14 a.  Ragina Komisiją: 
– pranešti Parlamentui apie veiksmų plano pakeitimus ir jų priežastis;  
–  nuolat informuoti Parlamentą apie pažangą įgyvendinant veiksmų planą;  
– nuolat pateikti pranešimus Parlamento Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir 

maisto saugos komitetui; 

 

 Or. en 
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Pakeitimą pateikė Bart Staes, Hiltrud Breyer 

 

Pakeitimas 61 
<Article>14 a dalis (nauja)  </Article> 

 

14 a. Calls on the Commission – in line with the last pillar of SCALE - to present to the 
European Parliament and the Council an annual report verifying the efficacy and 
cost-effectiveness of the actions of the Action Plan in terms of the reduction of 
environment-related health problems; 

 

 Or. en 
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