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Rezolūcijas priekšlikums 
 
 

Grozījumu iesniedzis Adamos Adamou 

Grozījums Nr. 1 
A apsvērums 

A. (Neietekmē variantu angļu valodā) 

 Or. el 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 2 
A a) apsvērums (jauns) 

A a) tā kā vide un daba Eiropas Savienībā var dot vērtīgu ieguldījumu sabiedrības 
veselības stiprināšanā, 

 Or. en 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 3 
A a) apsvērums (jauns) 

A a) tā kā Komisijas ieteiktajā Eiropas Vides un veselības rīcības plānā bija paredzēts 
īstenot Eiropas vides un veselības stratēģiju, ko pazīst arī kā SCALE (uz zinātni 
(Science) balstītu, bērniem (Children) domātu, ar mērķi palielināt izpratni 
(Awareness), kurā tiek izmantoti juridiski akti (Legal instruments) un ietverta 
nepārtraukta izvērtēšana (Evaluation)) (KOM(2003)0338); 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 4 
B apsvērums 

B. tā kā Rīcības plānā nav veltīta pietiekama uzmanība bērniem, jo tajā nav pietiekami 
apskatīts riska novērtējums attiecībā uz vides piesārņojuma apdraudētu iedzīvotāju 
grupu, it īpaši bērnu, neaizsargātību, pretēji tam, kas tika nolemts SCALE (tās “C” 
burts) 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Adamos Adamou 

Grozījums Nr. 5 
B apsvērums 

B. tā kā Rīcības plānā nav pietiekami apskatīts riska novērtējums attiecībā uz vides 
piesārņojuma apdraudētu iedzīvotāju grupu, it īpaši bērnu, neaizsargātību, pretēji tam, 
kas tika nolemts Vides un veselības stratēģijā (SCALE iniciatīva (KOM(2003)0338); 
tā kā tajā turklāt nav minēti tie strādājošie, kuri darba specifisko apstākļu dēļ ir 
īpaši pakļauti riskiem, kas rodas galvenokārt, bet ne tikai, smago metālu 
izmantošanas rezultātā; 

 Or. el 
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Grozījumu iesniegusi Bairbre de Brún 

Grozījums Nr. 6 
D a) apsvērums (jauns) 

D a) tā kā citu sabiedrības grupu, tostarp ģimeņu ar zemiem ienākumiem, vientuļo 
vecāku un minoritāšu kopienu veselība ir pakļauta arī nesamērīgi augstam riskam 
šo cilvēku sociālā un ekonomiskā stāvokļa dēļ un tā kā arī šīm grupām ir jāveltī 
īpaša uzmanība;  

 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Adamos Adamou 

Grozījums Nr. 7 
I apsvērums 

I  tā kā šī pieeja ir patiesi neatbilstoša, jo tajā netiek ņemti vērā daudzie publicētie 
autoritatīvie zinātniskie pētījumi, kuros parādīta vides faktoru saistība ar paziņojumā 
minētajām četrām galvenajām slimībām: astmu un alerģijām bērnībā, neiroloģiskās 
attīstības traucējumiem, vēzi un endokrīno traucējumu atstātajām sekām; 

  

 Or. el 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 8 
I a) apsvērums (jauns) 

I a) tā kā rīcība plānā nav minēta juridisku aktu izmantošana, pretēji tam, kā tas ir 
paredzēts SCALE (tās burts “L”); 

 Or. en 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 9 
I b) apsvērums (jauns) 

I b) tā kā divi no trim SCALE galīgajiem mērķiem — samazināt vides izraisīto slimību 
slogu, kā arī noteikt un novērst jaunus vides faktoru izraisītus draudus veselībai — 
nav ietverti rīcības plānā; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 10 
I c) apsvērums (jauns) 

I c) tā kā viena no trim SCALE pirmā cikla jomām — samazināt iedarbību — rīcības 
plānā nav atrodama, 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Holger Krahmer 

Grozījums Nr. 11 
K apsvērums  

K tā kā Konkurētspējas padome nesen spēra cerības rosinošu soli un, pamatojoties uz 
piesardzības principu, nolēma aizliegt sešu ftalātu grupas ķīmisko vielu izmantošanu 
bērnu plastmasas rotaļlietu, jo īpaši rotaļlietu, kas domātas bērniem līdz trīs gadu 
vecumam, ražošanā; 

 Or. de 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 12 
L a) apsvērums (jauns) 

L a) tā kā rīcības plānā nav nekas minēts par nepārtrauktu novērošanu, lai 
“pārliecinātos, cik iedarbīgi un rentabli ir vides faktoru izraisīto veselības problēmu 
samazināšanas pasākumi”, pretēji tam, kā tas bija paredzēts SCALE (tās burts 
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“E”); 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Adamos Adamou 

Grozījums Nr. 13 
M apsvērums 

M tā kā Orhūsas Konvencijas un Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai noteikumi nodrošina ideālu satvaru ES vides un veselības 
uzraudzības sistēmai; tā kā tagad ir nepieciešama tieši praktiska rīcība; 

 Or. el 

 

Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 14 
N a) apsvērums (jauns) 

N a)  tā kā Komisija Eiropas vides un veselības plānā 2004.–2010. gadam nav iekļāvusi 
nevienu konkrētu priekšlikumu attiecībā uz šo pasākumu īstenošanai vajadzīgajiem 
finanšu resursiem;  

 Or. el 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 15 
1. punkts (jauns) 

 1. nosoda pieejas plašuma un nosprausto mērķu ievērojamo samazināšanu, kas 
vērojama, salīdzinot Komisijas vides veselības un vides stratēģiju ar to, kam 
vajadzētu kļūt par tās īstenošanu — rīcības plānu —; uzskata, ka rīcības plānu 
labākajā gadījumā var uzskatīt par zinātniskās izpētes rīcības plānu, kas, kā rādās, 
pats par sevi nesamazinās vides faktoru izraisīto slimību slogu; 

 Or. en 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 16 
1. punkts 

1. uzskata par nepieņemamu, ka no trīspadsmit darbībām, kas paredzētas Komisijas 
vides un veselības stratēģijā 2004.—2010. gadam, tikai viena ir veltīta īpašiem 
pasākumiem (12. darbība tiktāl, cik tā ir saistīta ar tabakas dūmu nokļūšanu vidē) 
un ka pat šī uz aizsardzību vērstā darbība aprobežojas vienīgi ar iedrošinājumu 
noteikt ierobežojumus; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Cristina Gutiérrez-Cortines 

Grozījums Nr. 17 
1. a) punkts (jauns) 

1. a) uzsver, ka rīcības plānā ir jāiekļauj atsevišķs priekšlikums par vecākiem cilvēkiem 
un/vai apgādājamiem paredzētu aprūpi un veselības pakalpojumu sniegšanu; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 18 
2. punkts 

2. asi kritizē to, ka nav nodoma visā Eiropas Savienības teritorijā nekavējoties ieviest 
juridiski saistošu vienotu bioloģiskās uzraudzības sistēmu, kas balstītos uz bioloģisko 
marķieru izsekošanu ar mērķi izmērīt vides piesārņotāju iedarbības līmeni, lai saistītu 
to ar seku novērošanu, ko veic vides medicīnas speciālisti; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Holger Krahmer 

Grozījums Nr. 19 
3. punkts 

3. uzskata, ka bioloģiskā uzraudzībai ir jāpapildina risku novērtēšanas politika, un tā 
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vispirms un galvenokārt jāizmanto attiecībā uz infekcijas slimībām, piemēram, 
leģionāru slimību un noteiktu piesārņotāju izraisītām saslimšanām ar vēzi, kurām 
vieglāk var noteikt cēloni un sekas — saikni starp azbestu un plaušu vēzi, arsēnu un 
nieru vēzi, kā arī starp dažiem pesticīdiem un leikēmiju, limfmezglu vēzi un prostatas 
vēzi; 

 Or. de 

 

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

Grozījums Nr. 20 
4. punkts 

4. uzskata, ka gadījumos, kad ir apzināts ievērojams riska līmenis bērniem un 
pieaugušajiem, bet nav zinātniski pamatotas pārliecības par to, un ir nepieciešami 
papildu pētījumi, jāpielieto Komisijas ziņojumā (KOM(2000) 001) ietvertais 
piesardzības princips; 

 Or.de 

 

Grozījumu iesniegusi Françoise Grossetête 

Grozījums Nr. 21 
4. punkts 

4. atgādina, ka gadījumos, kad ir apzināts ievērojams riska līmenis bērniem un 
pieaugušajiem, bet trūkst pilnīgas zinātniski pamatotas pārliecības, un ir 
nepieciešami papildu pētījumi, jāpielieto Komisijas ziņojumā (KOM(2000) 001) 
ietvertais piesardzības princips kā daļa no riska pārvaldības procesa. 

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

Grozījums Nr. 22 
5. punkts  

5. uzskata, ka vielas, kas ES risku novērtēšanā ir atzītas par iespējami kaitīgām 
zīdaiņiem, bērniem un grūtniecēm, ir nekavējoties jāizņem no Eiropas tirgus, ja ir 
pieejamas drošākas alternatīvas:   

 
– seši ftalātu grupas izstrādājumi: no vienas puses, di(2–ethilheksil)ftalāti (DEHP), 

dibutilftalāti (DBP) un butilbenzilftalāti (BBP), kuru izmantošana rotaļlietu 
ražošanā ir aizliegta, un, no otras puses, diizononilftalāti (DINP), 
diizodecilftalāti (DIDP) un di–n–oktilftalāti (DNOP), ko aizliegts izmantot, 
ražojot rotaļlietas, kas domātas bērniem vecumā līdz trīs gadiem 
(Konkurētspējas padomes lēmums); 

 
aicina Komisiju: 
 
– pabeigt pārskatu par vielām, uz ko attiecas Direktīva 91/414/EEK par augu 

aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū pēc iespējas ātrāk; 
  
– likt ievērot pastāvošos Kopienas likumus par krāsu, pārklājumu un polimēru 

ražošanā izmantoto hlorēto šķīdinātāju laišanu tirgū; 
 

 Or.  de 

 

Grozījumu iesniedzis Guido Sacconi 

Grozījums Nr. 23 
5. punkts 

5. uzskata, ka mērķim ir jābūt izņemt no Eiropas tirgus visbīstamākās vielas, kuru 
iedarbībai jo īpaši ir pakļauti zīdaiņi, bērni, grūtnieces un citas riska grupas, un aizstāt 
tās ar drošākām vielām, šajā sakarā ir jāizdala šādi izstrādājumi: 
 

 - seši ftalātu grupas izstrādājumi (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visos to 
izmantošanas veidos; 

 - krāsu, pārklājumu un polimēru ražošanā izmantotie hlorētie šķīdinātāji; 
 - svins lodējumos un elektroniskos materiālos 
 - trīs organofosfātu pesticīdu grupas izstrādājumi (hlorpirifoss, diazinons un malations) 

un hlororganiskais pesticīds endosulfāns, visos to izmantošanas veidos; 

 Or. it 
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Grozījumu iesniedzis Adamos Adamou 

Grozījums Nr. 24 
5. punkts  

5. uzskata, ka Eiropas tirgū nekavējoties ir jāaizliedz šādas bīstamas vielas, kuru iedarbībai 
lielā mērā ir pakļauti zīdaiņi, bērni, grūtnieces, kaitīgā vidē strādājošie un citi augstam 
riskam pakļauti sabiedrības slāņi, ja tirgū tiek piedāvātas drošākas alternatīvas:  

 
 – seši ftalātu grupas izstrādājumi (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visos to 

izmantošanas veidos; 
 – krāsu, pārklājumu un polimēru ražošanā izmantotie hlorētie šķīdinātāji; 
 – svins lodējumos un elektroniskos materiālos 
 – trīs organofosfātu pesticīdu grupas izstrādājumi (hlorpirifoss, diazinons un 

malations) un hlororganiskais pesticīds endosulfāns, visos to izmantošanas veidos; 
 

 Or. el 

 

Grozījumu iesnieguši Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis 

Grozījums Nr. 25 
5. punkts  

5. uzskata, ka, neierobežojot pastāvošos tiesību aktus un atbilstīgi Veselības un vides 
risku zinātniskās komitejas viedoklim, nekavējoties ir jāapsver iespēja ierobežot 
Eiropas tirgū šādu bīstamu vielu, kuru iedarbībai lielā mērā ir pakļauti zīdaiņi, bērni, 
grūtnieces, kaitīgā vidē strādājošie un citi augstam riskam pakļauti sabiedrības slāņi, 
realizāciju un/vai lietošanu, tiklīdz ir pieejamas drošākas alternatīvas: 

 
– seši ftalātu grupas izstrādājumi (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) vietējos 

produktos, kas paredzēti izmantošanai telpās un medicīniskās ierīcēs, izņemot 
gadījumus, kad šādam ierobežojumam būtu negatīva ietekme uz ārstniecību; 

– krāsu, pārklājumu un polimēru ražošanā izmantotie hlorētie šķīdinātāji; 
– (svītrojums) 
– trīs organofosfātu pesticīdu grupas izstrādājumi (hlorpirifoss, diazinons un malations) 

un hlororganiskais pesticīds endosulfāns, visos to izmantošanas veidos; 
 

 Or. en 
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Grozījumu iesniegušas Anne Ferreira, Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 26 
5. punkts  

5. uzskata, ka nekavējoties ir jāizmanto Kopienas esošās tiesību normas un instrumenti, 
lai Eiropas tirgū ierobežotu vai aizliegtu šādas bīstamas vielas, kuru iedarbībai lielā 
mērā ir pakļauti zīdaiņi, bērni, grūtnieces, kaitīgā vidē strādājošie un citi augstam 
riskam pakļauti sabiedrības slāņi, ja tirgū ir pieejamas drošākas alternatīvas: 

  
 - seši ftalātu grupas izstrādājumi (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visos to 

izmantošanas veidos; 
 - krāsu, pārklājumu un polimēru ražošanā izmantotie hlorētie šķīdinātāji; 
 - svins lodējumos un elektroniskajos materiālos; 

- dzīvsudrabs, ko izmanto zobārstniecības amalgamās vai mērinstrumentos un 
kontroles ierīcēs, kas darbojas bez elektrības vai elektroniska aprīkojuma;  

- kadmijs dažādos tā izmantošanas veidos; 
 - trīs organofosfātu pesticīdu grupas izstrādājumi (hlorpirifoss, diazinons un 

malations) un hlororganiskais pesticīds endosulfāns, visos to izmantošanas veidos; 
 

 Or. fr 

 

Grozījumu iesniegusi Cristina Gutiérrez-Cortines 

Grozījums Nr. 27 
5. punkts  

5. uzskata, ka Eiropas tirgū nekavējoties ir jāaizliedz šādas bīstamas vielas, kuru 
iedarbībai lielā mērā ir pakļauti zīdaiņi, bērni, grūtnieces, pensionāri, kaitīgā vidē 
strādājošie un citi augstam riskam pakļauti sabiedrības slāņi, ja ir pieejamas drošākas 
alternatīvas:  

 - seši ftalātu grupas izstrādājumi (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visos to 
izmantošanas veidos; 

 - krāsu, pārklājumu un polimēru ražošanā izmantotie hlorētie šķīdinātāji; 
 - svins lodējumos un elektroniskajos materiālos 
 - trīs organofosfātu pesticīdu grupas izstrādājumi (hlorpirifoss, diazinons un 

malations) un hlororganiskais pesticīds endosulfāns, visos to izmantošanas veidos; 
 

 es 
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Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 28 
5. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

5. a) lūdz Komisiju dot priekšroku zinātniskās izpētes veicināšanai par tādu ikdienas 
patēriņa produktu lietošanu un ražošanu kā matu krāsa u.c., kuru sastāvā ir 
ķimikālijas, kas cilvēkiem var izraisīt alerģiju un saslimšanu ar vēzi; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Chris Davies 

Grozījums Nr. 29 
6. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

6. a) uzsver, ka rīcības plānā ir jāatturas plašāk izmantot dzīvniekus izmēģinājumos, un 
uzmanība jāpievērš alternatīvu izmēģinājuma metožu izstrādāšanai un lietošanai; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 30 
6. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

6. a) aicina Komisiju nodrošināt, lai visos turpmāk veiktajos riska novērtējumos būtu 
apskatīti arī riski embrijiem, zīdaiņiem un bērniem, ja pastāv iespēja, ka šīs 
neaizsargātās grupas varētu tikt pakļautas šo vielu iedarbībai; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 31 
6. punkta b) apakšpunkts (jauns) 

6. b) norāda, ka Pasaules Veselības organizācija veic vērtīgu darbu saistībā ar vidi un 
veselību un uzsver starptautiskās sadarbības nozīmi, lai nodrošinātu, ka pamatīgāk 
tiek izpētīta saikne starp vidi un veselību un ka tiek ieviestas efektīvas metodes;  
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 Or. nl 

 
 

Grozījumu iesniegusi Åsa Westlund 

Grozījums Nr. 32 
7. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

7. a) uzsver, ka statistikas dati ir jāvāc tā, lai varētu analizēt, kā dažādas sabiedrības 
grupas tiek pakļautas dažādu piesārņotāju iedarbībai un kāda ir to ietekme uz šīm 
grupām; uzskata, ka plašākas zināšanas , piemēram, par to, kā sievietes un vīrieši 
tiek pakļauti dažādu vides piesārņotāju iedarbībai un ka viņus ietekmē šīs vielas, ir 
pilnībā atkarīgas no statistikas datiem, kuros abi dzimumi aplūkoti atsevišķi; 

 

 Or. sv 

 

Grozījumu iesnieguši John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, 
Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 33 
7. punkts  

7. uzsver, cik svarīgi ir izglītot un informēt sabiedrību par vides un veselības 
jautājumiem, it īpaši par to, kādu labumu cilvēka fiziskajai un garīgajai veselībai un 
labklājībai var dot bagāta un dažāda dabiska un sakārtota vide, uzsver, ka veselīga 
vide un dzīves veids nav atkarīgi vienīgi no konkrēta indivīda izvēlētā dzīves veida, 
fakts, kas īpaši attiecas uz mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām; uzskata, ka jāatbalsta 
vietējie informēšanas projekti, izmantojot veselības aprūpes centru un slimnīcu 
speciālistu un sociālās aprūpes darbinieku zināšanas par vietējām problēmām, lai, 
veicinot izpratni par šiem jautājumiem, izvairītos no pieejas, ka darbība notiek 
virzienā no augšas uz leju; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesnieguši John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, 
Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 34 
7. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

7. a) izsaka nožēlu, ka nav  minēta piesārņojuma ietekme uz cilvēka psihisko un 



 

AM\550030LV.doc  PE 350.132v03-00 13/21 AM\

 LV 

neiroloģisko veselību; 
 

 en 

 

Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 35 
7. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

7. a) aicina rīcība plānā par prioritāti definēt pieņemamu vides apstākļu nodrošināšanu 
vietās, kur bērni bieži uzturas ilgu laiku, piemēram, mazbērnu novietnēs, rotaļu 
laukumos un skolās;  

 Or. el 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 36 
7. punkta b) apakšpunkts (jauns) 

7. b) mudina Komisiju un dalībvalstis īpašu uzmanību veltīt mazturīgo sabiedrības grupu 
vides un veselības problēmām; 

 Or. nl 

 

Grozījumu iesniegusi Åsa Westlund 

Grozījums Nr. 37 
8. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

8. a) uzsver, ka šajā kontekstā vairāk pūļu jāveltī cīņai pret slimībām, ko rada neveselīgs 
dzīvesveids, piemēram smēķēšana, alkohola lietošana, nepilnvērtīgs uzturs un 
fizisku aktivitāšu trūkums; 

 Or. sv 
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Grozījumu iesniegusi Cristina Gutiérrez-Cortines 

Grozījums Nr. 38 
8. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

8. a) aicina veikt pētījumus par jaunu celtniecības materiālu ietekmi uz veselību; 

 Or. es 

 

Grozījumu iesniegusi Bairbre de Brún 

Grozījums Nr. 39 
9. punkts  

9. uzskata, ka, lai lielā mērā ietekmētu gan individuālo gan kolektīvo uzvedību, 
Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm (svītrojums) ir jāievieš celtniecības izstrādājumu 
un materiālu marķēšanas sistēma, lai parādītu to ietekmi un vidi un veselību; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Horst Schnellhardt 

Grozījums Nr. 40 
10. punkts  

Svītrots 

 Or. de 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 41 
10. punkts  

10. apsveic Komisijas vēlmi turpināt darbu, lai izbeigtu smēķēšanu slēgtās telpās, un 
mudina to 1. grupas kancerogēno vielu sarakstā iekļaut vidē nokļuvušos tabakas 
dūmus; tomēr lūdz Komisijai par prioritārām uzskatīt pārrobežu un veselības 
problēmas, kas ir nepārprotami saistītas ar vidi, un iesaka vairāk līdzekļu piešķirt 
pētījumiem saistībā ar ķimikāliju izraisītām slimībām, un šo pētījumu rezultāti ir 
jāizmanto veselības uzlabošanas darbībām; 
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 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Holger Krahmer 

Grozījums Nr. 42 
10. punkts  

10. apsveic Komisijas vēlmi turpināt darbu, lai izbeigtu smēķēšanu slēgtās telpās vai 
atļautu to tikai īpaši norādītās vietās, un mudina to 1. grupas kancerogēno vielu 
sarakstā iekļaut vidē nokļuvušos tabakas dūmus; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Holger Krahmer 

Grozījums Nr. 43 
10. punkts  

10. apsveic Komisijas vēlmi turpināt darbu, lai izbeigtu smēķēšanu slēgtās telpās vai 
atļautu to tikai īpaši norādītās vietās, un mudina to izvērtēt pierādījumus, lai 
1. grupas kancerogēno vielu sarakstā iekļautu vidē nokļuvušos tabakas dūmus; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 44 
11. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

11. a) aicina Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei paziņojumu par 
veiktajām turpmākajām darbībām saistībā ar zinātniskajiem pētījumiem par gaisa 
piesārņojumu telpās un sniegt detalizētu zinātnisko pētījumu plānu un stratēģiju 
gaisa kvalitātes uzlabošanai telpās; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 45 
11. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

11. a) aicina Komisiju, lai aizsargātu veselību, rīcības plānā iekļaut bīstamo darba vietu 
sarakstu, ietekmes uz veselību uzraudzību un labākās prakses definīciju aizsargāt 
veselību; 

 Or. el 

 

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

Grozījums Nr. 46 
12. punkts  

12. aicina Komisiju veicināt dažās dalībvalstīs sākto jauno iniciatīvu, t.i., veidot mobilas 
grupas, tā sauktās “vides ātrās palīdzības automašīnas”, kuru uzdevums ir veikt 
vispārēju vides analīzi un noteikt tādu piesārņotāju esamību telpās, kuriem ir kaitīga 
ietekme uz cilvēka veselību, un šo vides analīzi balstīt uz tiesību normās noteiktajām 
riska novērtēšanas procedūrām; 

 Or. de 

 
 

Grozījumu iesniegusi Françoise Grossetête 

Grozījums Nr. 47 
12. punkts  

12. aicina Komisiju veicināt dažās dalībvalstīs sākto jauno iniciatīvu, t.i., veidot mobilas 
grupas, tā sauktās “vides ātrās palīdzības automašīnas”, kuru uzdevums ir veikt 
vispārēju vides analīzi, lai atbalstītu riska novērtēšanu atbilstīgi esošajām tiesību 
normām; 

 Or. en 
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Grozījumu iesniegusi Bairbre de Brún 

Grozījums Nr. 48 
12. punkts  

12. aicina Komisiju enerģiski veicināt dažās dalībvalstīs sākto jauno iniciatīvu, t.i., veidot 
mobilas grupas, tā sauktās “vides ātrās palīdzības automašīnas”, kuru uzdevums ir 
veikt vispārēju vides analīzi un noteikt tādu piesārņotāju esamību telpās, kuriem ir 
kaitīga ietekme uz cilvēka veselību; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 49 
12. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

12. a) uzskata par būtisku informēt un apmācīt skolotājus un visus tos cilvēkus, kuri 
nonāk kontaktā ar bērniem un zīdaiņiem jomās, kas ir saistītas ar veselībai 
kaitīgiem vides faktoriem;  

 Or. el 

 

Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 50 
12. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

12. a) uzsver, cik ļoti nozīmīga ir informācija par saules radiācijas kaitīgo ietekmi 
(apdegumi) un ar to saistīto risku saslimt ar ādas vēzi;  

 Or. el 

 

Grozījumu iesniegusi Cristina Gutiérrez-Cortines 

Grozījums Nr. 51 
12. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

12. a) aicina veikt sistemātiskus zinātniskus pētījumus par pilsētvides ietekmi uz veselību 
un labklājību, ņemot vērā to, ka lielākajā daļā valstu vairāk nekā 70% iedzīvotāju 
dzīvo pilsētās un lielpilsētās; 
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 Or. es 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 52 
12. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

12. a) uzsver, ka Komisijai ir jānodrošina, lai dalībvalstis īstenotu esošos Eiropas gaisa 
kvalitātes tiesību aktus; lūdz Komisijai sākt tiesvedību par pārkāpumiem pret tām 
dalībvalstīm, kuras nav nodrošinājušas saviem pilsoņiem augstu gaisa kvalitātes 
līmeni; 

 Or. en 

 

Grozījumu iesniegusi Åsa Westlund 

Grozījums Nr. 53 
13. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

13. a) uzsver, ka izšķirošais faktors cilvēku veselības uzlabošanā būs spēja ar gaidāmajiem 
ķimikālijas regulējošiem tiesību aktiem (Reach) noteikt un pakāpeniski izskaust 
kaitīgas ķimikālijas; 

 Or. sv 

 

Grozījumu iesniegusi Françoise Grossetête 

Grozījums Nr. 54 
13. punkts  

13. atkārtoti aicina īpašu uzmanību pievērst cilvēkiem, kas dzīvo blakām piesārņojuma 
avotiem un aicina Komisiju sākt jaunu iniciatīvu, lai līdz 2010. gadam samazinātu 
(svītrojums) emisijas atmosfērā, kā tas noteikts atbilstīgi riska novērtējumam un uz 
ko attiecas pašreizējie tiesību akti, piemēram, Direktīva 96/61/EK par integrētu 
piesārņojumu novēršanu un kontroli (IPPC), Direktīva 96/82/EK par tādu smagu 
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas 
(SEVESO II) un Komisijas paziņojums “Programma “Tīrs gaiss Eiropai” (CAFE)” 
(KOM(2001)0245); 

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

Grozījums Nr. 55 
13. punkts  

13. atkārtoti aicina īpašu uzmanību pievērst cilvēkiem, kas dzīvo blakām piesārņojuma 
avotiem, un aicina Komisiju atbilstīgos gadījumos uzraudzīt, kāda ietekme ir 
tirdzniecībai ar emisijas kvotām, sākt iniciatīvu līdz 2010. gadam samazināt 
rūpniecisko toksisko vielu emisijas atmosfērā (svītrojums); 

 Or. de 

 

Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 56 
13. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

13. a) izsaka nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātajā rīcība plānā trūkst provizoriska 
finanšu pārskata un nepilnīga ir norāde uz esošo (finanšu) līdzekļu izmantojumu ar 
vidi un veselību saistīto darbību īstenošanai laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam; 

 Or. el 

 

Grozījumu iesnidzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 57 
13. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

13. a) uzskata par būtisku pilnībā izmantot atbilstīgi Lēmumam 1786/2002/EK(1), ar ko 
pieņēma Kopienas rīcības programmu sabiedrības veselības jomā (2003–2008), 
vides un veselības pasākumiem paredzētos finanšu līdzekļus, lai attīstītu šīs 
programmas rezultātā gūtos rezultātus un pieredzi un lai izvairītos no pārklāšanās 
un saistītu darbību finansēšanas; 

 
(1) OV L 271, 09.10.2002., 1.–12. lpp.· 

 Or. el 
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Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 58 
13. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

13. a) uzskata, ka datu vākšana sakarā ar vides un veselības rīcības plānu ir jāsaista ar 
jomām, kas nav ietvertas Lēmumā 1786/2002/EK(1), ar kuru pieņēma Kopienas 
rīcības programmu sabiedrības veselības jomā (2003–2008); 

 
 (1) OV L 271, 09.10.2002., 1.-12. lpp. 

 Or. el 

 

Grozījumu iesniedzis Antonios Trakatellis 

Grozījums Nr. 59 
13. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

13. a) aicina Komisiju, ņemot vērā jaunā ES finanšu plāna sastādīšanu, iesniegt īpašu 
finanšu pārskatu par 2004.–2007. gadam paredzēto prioritāro darbību īstenošanu 
un prognozi par integrētu vides un veselības pasākumu īstenošanu; 

 

 Or. el 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 60 
14. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

14. a) lūdz Komisiju: 
– informēt Parlamentu par visām rīcības plāna izmaiņām un šo izmaiņu 

iemesliem; 
–  regulāri informēt Parlamentu par rīcības plāna īstenošanas gaitu; 
– regulāri sniegt ziņojumus Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 

nekaitīguma komitejai; 

 Or. en 
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Grozījumu iesnieguši Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Grozījums Nr. 61 
14. punkta a) apakšpunkts (jauns) 

14. a) aicina Komisiju — atbilstīgi pēdējai SCALE jomai — Eiropas Parlamentam un 
Padomei sniegt gada ziņojumu, kurā apliecinātu rīcības plāna darbību iedarbīgumu 
un rentabilitāti ar vidi saistīto veselības problēmu samazināšanā; 

 Or. en 
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