
 

AM\550030SL.doc  PE 350.132v03-00 

SL SL 

EVROPSKI PARLAMENT 
2004 2009 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano 

2.12.2004 PE 350.132v03-00 

PREDLOGI SPREMEMB 1-61 

Osnutek poročila (PE 349.889v01-00) 
Frédérique Ries 
Evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–2010 
(2004/2132(INI)) 

Predlog resolucije 
 
 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava A 

A. (Ne vpliva na angleško različico) 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava A a (novo) 

Aa. ker lahko okolje in narava precej prispevata k javnemu zdravju v Evropski uniji, 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 3 
Uvodna izjava A a (novo) 

Aa. ker je bil evropski akcijski načrt za okolje in zdravje, ki ga je predložila Komisija, 
oblikovan za izvajanje evropske Strategije za okolje in zdravje, znane tudi kot 
SCALE (temelji na znanosti, osredotoča se na otroke, prizadeva si dvigniti 
ozaveščenost, uporablja pravne instrumente, vključno s stalnim ocenjevanjem) 
(KOM(2003)0338), 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 4 
Uvodna izjava B 

B. ker je v akcijskem načrtu osredotočanje na otroke nezadostno, kot v akcijskem 
načrtu ni namenjeno dovolj pozornosti oceni tveganja ranljivih skupin prebivalcev v 
zvezi z onesnaženjem okolja, še zlasti pa tveganja ranljivosti otrok, kar je v nasprotju 
z odločitvami, sprejetimi v SCALE ( črka „C“ (children – otroci)), 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou 

Predlog spremembe 5 
Uvodna izjava B 

B. ker v akcijskem načrtu oceni tveganja ranljivih skupin prebivalcev v zvezi z 
onesnaženjem okolja, še zlasti pa tveganja ranljivosti otrok, ni namenjeno dovolj 
pozornosti, kar je v nasprotju z odločitvami, sprejetimi v Strategiji za okolje in zdravje 
(pobuda SCALE (KOM(2003)0338)), ker tudi niso omenjeni delavci, ki so zaradi 
narave svojega dela posebno izpostavljeni tveganju, predvsem, ampak ne samo, 
zaradi uporabe težkih kovin, 

 Or. el 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bairbre de Brún 

Predlog spremembe 6 
Uvodna izjava D a (novo) 

Da. ker so tudi druge družbene skupine, vključno z družinami z nizkimi dohodki, starši 
samohranilci in manjšinskimi skupnostmi, izpostavljene nesorazmernim stopnjam 
zdravstvenega tveganja zaradi socialnega in finančnega položaja in ker tudi te 
skupine potrebujejo posebno obravnavanje, 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou 

Predlog spremembe 7 
Uvodna izjava I 

I. ker je ta pristop resnično nezadosten, saj ne upošteva številnih objavljenih strokovno 
utemeljenih znanstvenih študij, ki prikazujejo povezavo med okoljskimi dejavniki in 
štirimi prednostnimi boleznimi: astma in otroške alergije, motnje v nevrološkem 
razvoju, rak in učinki endokrinih motenj, 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 8 
Uvodna izjava I a (novo) 

Ia. ker je uporaba pravnih instrumentov v akcijskem načrtu popolnoma odsotna, kar je 
v nasprotju s predvidenim v SCALE (črka „L“ (legal instruments – pravni 
instrumenti)), 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 9 
Uvodna izjava I b (novo) 

Ib. ker dva od treh temeljnih ciljev SCALE – zmanjšanje zdravstvenega bremena zaradi 
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okoljskih dejavnikov ter ugotavljanje in preprečevanje novih zdravstvenih groženj, 
ki jih povzročajo okoljski dejavniki – nista vključena v akcijski načrt, 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 10 
Uvodna izjava I c (novo) 

Ic. ker eden od treh glavnih stebrov prvega cikla SCALE – zmanjšanje izpostavljenosti 
– ni vsebovan v akcijskem načrtu, 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer 

Predlog spremembe 11 
Uvodna izjava K 

K. ker je Svet za konkurenčnost nedavno dal spodbuden znak, saj se je po načelu 
previdnosti odločil, da bo prepovedal uporabo šestih kemikalij iz ftalatov v 
proizvodnji plastičnih igrač za otroke, zlasti igrač za otroke, mlajše od treh let, 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 12 
Uvodna izjava L a (novo) 

La. ker je stalno ocenjevanje za preverjanje učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti 
dejavnosti glede zmanjševanja zdravstvenih težav v povezavi z okoljem popolnoma 
izključeno iz akcijskega načrta, kar je v nasprotju s predvidenim v SCALE (črka 
„E“ (evaluation – ocenjevanje)), 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou 

Predlog spremembe 13 
Uvodna izjava M 

M. ker predstavljajo določbe Aarhuške konvencije in Direktiva 2003/4/ES o dostopu 
javnosti do podatkov o okolju idealen okvir za sistem spremljanja okolja in zdravja v 
EU, ker je zdaj potrebna konkretna akcija, 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 14 
Uvodna izjava Na (novo) 

Na. ker Komisija v evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–2010 ni vključila 
nobenih določenih predlogov v zvezi s finančnimi sredstvi, ki so potrebna za 
izvajanje zadevnih ukrepov, 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 15 
Odstavek – 1 (novo) 

– 1. napoveduje znatno zmanjšanje pristopanja in prizadevanja med evropsko Strategijo 
za okolje in zdravje Komisije in akcijskim načrtom, ki naj bi ga ta izvajala; meni, da 
je akcijski načrt v najboljšem primeru raziskovalni akcijski načrt, ki sam 
najverjetneje ne bo zmanjšal zdravstvenega bremena zaradi okoljskih dejavnikov; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 16 
Odstavek 1 

1. meni, da je nesprejemljivo, da se od trinajstih dejavnosti, določenih v Strategiji za 
okolje in zdravje 2004–2010 Komisije, samo ena ukvarja z določenimi ukrepi 
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(dejavnost 1, če se ukvarja z okoljskim cigaretnim dimom) in da so celo ti zaščitni 
ukrepi omejeni samo na spodbujanje omejitev; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines 

Predlog spremembe 17 
Odstavek 1 a (novo) 

1a. poudarja, da bi se moral v akcijski načrt vključiti poseben predlog zvezi z nego in 
določbami o zdravstvenih storitvah za ostarele in/ali vzdrževane osebe; 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 18 
Odstavek 2 

2. odločno kritizira dejstvo, da ne obstaja namera o takojšnji uporabi enotnega pravno 
zavezujočega sistema za biološko spremljanje v Uniji, ki bi temeljilo na zasledovanju 
bioloških oznak, da bi merili izpostavljenost okoljskim onesnaževalcem, kar bi se 
povezalo z opazovanjem učinkov s strani strokovnjakov v okoljski medicini; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer 

Predlog spremembe 19 
Odstavek 3 

3. meni, da bi biološko spremljanje prispevalo k politiki ocene tveganja in bi se moralo 
osredotočiti predvsem na nalezljive bolezni, kot so legionarske bolezni in raki, ki 
nastanejo zaradi nekaterih onesnaževalcev in pri katerih se lažje določi „vzrok in 
učinek“: povezava med azbestom in rakom poprsnice, arzenom in ledvičnim rakom ter 
med nekaterimi pesticidi in levkemijo, rakom na bezgavkah in rakom na prostati; 

 Or. de 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, 
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Marcello Vernola, Anja Weisgerber in Holger Krahmer 

Predlog spremembe 20 
Odstavek 4 

4. meni, da se v primeru, če se ugotovi veliko tveganje za otroke in odrasle, ni pa 
znanstvene zanesljivosti in je potrebno nadaljnje raziskovanje, uporabi načelo 
previdnosti, kot je določeno v sporočilu Komisije (KOM(2000) 001); 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 21 
Odstavek 4 

4. opozarja, da se v primeru, če se ugotovi veliko tveganje za otroke in odrasle, manjka 
pa popolna znanstvena zanesljivost in je potrebno nadaljnje raziskovanje, uporabi 
načelo previdnosti, kot je določeno v sporočilu Komisije (KOM(2000) 001), kot del 
procesa obvladovanja tveganja; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber in Holger Krahmer 

Predlog spremembe 22 
Odstavek 5 

5. meni, da se morajo snovi, za katere je ocena tveganja EU pokazala, da lahko 
predstavljajo tveganje za novorojenčke, otroke in nosečnice, nemudoma umakniti z 
evropskega trga, če so na razpolago varnejše alternative:  

 
– šest izdelkov iz ftalatov, na eni strani DEHP, DBP in BBP, katerih raba v 

igračah je omejena, in na drugi strani DINP, DIDP in DNOP, katerih raba je 
omejena v igračah za otroke, mlajše od treh let (sklep Sveta za konkurenčnost); 

 
poziva Komisijo:. 
 
– da kar se da hitro dokonča svoj pregled snovi iz Direktive 91/414/EGS o dajanju 

fitofarmacevtskih sredstev v promet; 
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– da uveljavi obstoječe pravo Skupnosti o trženju kloriranih topil, ki se uporabljajo v 

proizvodnji barv, premazov in polimerov; 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi 

Predlog spremembe 23 
Odstavek 5 

5. meni, da je potrebno umakniti z evropskega trga najbolj nevarne snovi, katerim so 
novorojenčki, otroci, nosečnice in druge tvegane skupine posebno izpostavljene, in jih 
nadomestiti z varnejšimi snovmi; zato bi bilo treba izločiti naslednje izdelke: 
 

 – šest izdelkov iz ftalatov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) v vseh načinih 
rabe,  

 – klorirana topila, ki se uporabljajo v proizvodnji barv, premazov in polimerov,  
 – svinec v elektronskem materialu in materialu za varjenje,  
 – trije izdelki iz organofosfatnih pesticidov (klorpirifos, diazinon in malation) in 

endosulfana, organoklorov pesticid, v vseh načinih rabe; 

 Or. it 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou 

Predlog spremembe 24 
Odstavek 5 

5. meni, da je nujno potrebno na evropskem trgu prepovedati naslednje nevarne snovi, 
katerim so novorojenčki, otroci, nosečnice, delavci z zdravju škodljivimi zaposlitvami 
in drugi deli prebivalstva z visoko stopnjo tveganja močno izpostavljeni, če se tržijo 
varnejše alternative:  

 
 – šest izdelkov iz ftalatov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) v vseh načinih 

rabe,  
 – klorirana topila, ki se uporabljajo v proizvodnji barv, premazov in polimerov,  
 – svinec v elektronskem materialu in materialu za varjenje,  
 – trije izdelki iz organofosfatnih pesticidov (klorpirifos, diazinon in malation) in 

endosulfana, organoklorov pesticid, v vseh načinih rabe; 

 Or. el 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Holger Krahmer in John Bowis 

Predlog spremembe 25 
Odstavek 5 

5. meni, da je brez predsodkov do obstoječe zakonodaje in ob upoštevanju mnenja 
Znanstvenega odbora o tveganju za zdravje in okolje nujno razmisliti o omejitvi 
trženja in/ali uporabe na evropskem trgu naslednjih nevarnih snovi, katerim so 
novorojenčki, otroci, nosečnice in drugi deli prebivalstva z visoko stopnjo tveganja 
močno izpostavljeni, ko bodo dostopne varnejše alternative: 

 
– šest izdelkov iz ftalatov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) v domačih 

proizvodih za notranjo uporabo in v medicinskih pripomočkih, razen tam, kjer bi 
takšna omejitev negativno vplivala na zdravljenje, 

– klorirana topila, ki se uporabljajo v proizvodnji barv, premazov in polimerov, 
– (črtanje) 

trije izdelki iz organofosfatnih pesticidov (klorpirifos, diazinon in malation) in endosulfana, 
organoklorov pesticid, v vseh načinih rabe; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anne Ferreira in Dorette Corbey 

Predlog spremembe 26 
Odstavek 5 

5. meni, da je nujno potrebno uporabiti obstoječo zakonodajo in instrumente Skupnosti, 
da bi na evropskem trgu omejili ali prepovedali naslednje nevarne snovi, katerim so 
novorojenčki, otroci, nosečnice, in drugi deli prebivalstva z visoko stopnjo tveganja 
močno izpostavljeni, če so na trgu dostopne varnejše alternative: 

  
 – šest izdelkov iz ftalatov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) v vseh načinih 

rabe,  
 – klorirana topila, ki se uporabljajo v proizvodnji barv, premazov in polimerov,  
 – svinec v elektronskem materialu in materialu za varjenje,  

– živo srebro, ki se uporablja v zobnih amalgamih ter v neelektričnih ali 
neelektronskih merilnih napravah in napravah za spremljanje, 

– kadmij in njegove različne rabe, 
 – trije izdelki iz organofosfatnih pesticidov (klorpirifos, diazinon in malation) in 

endosulfana, organoklorov pesticid, v vseh načinih rabe; 

 Or. fr 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines 

Predlog spremembe 27 
Odstavek 5 

5. meni, da je nujno potrebno na evropskem trgu prepovedati naslednje nevarne snovi, 
katerim so novorojenčki, otroci, nosečnice, ostareli in drugi deli prebivalstva z visoko 
stopnjo tveganja močno izpostavljeni, če se tržijo varnejše alternative:  

 – šest izdelkov iz ftalatov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) v vseh načinih 
rabe,  

 – klorirana topila, ki se uporabljajo v proizvodnji barv, premazov in polimerov,  
 – svinec v elektronskem materialu in materialu za varjenje,  
 – trije izdelki iz organofosfatnih pesticidov (klorpirifos, diazinon in malation) in 

endosulfana, organoklorov pesticid, v vseh načinih rabe; 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 28 
Odstavek 5 a (novo) 

5a. prosi Komisijo, naj da prednost spodbujanju raziskav o uporabi in proizvodnji 
vsakodnevnih potrošniških kategorij izdelkov, kot je barva za lase itd., ki vsebujejo 
kemikalije, ki lahko povzročijo alergije in raka pri človeku; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies 

Predlog spremembe 29 
Odstavek 6 a (novo) 

6a. poudarja, da se je treba izogniti vsakršnemu povečanju poskusov na živalih v okviru 
akcijskega načrta in da je treba vso pozornost posvetiti razvoju in uporabi drugih 
testnih metod; 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 30 
Odstavek 6 a (novo) 

6a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo vse izvedene ocene tveganja posvetile zlasti 
tveganju zarodkov, dojenčkov in otrok, kjer je možna izpostavljenost teh posebno 
občutljivih skupin; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 31 
Odstavek 6 b (novo) 

6b. opozarja, da WHO opravlja koristno delo na področju okolja in zdravja, ter 
poudarja pomembnost mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju bolje 
raziskanega odnosa med okoljem in zdravjem ter uvajanja učinkovitih ukrepov; 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund 

Predlog spremembe 32 
Odstavek 7 a (novo) 

7a. poudarja, da je treba statistiko zbrati tako, da bo mogoče opraviti analize o tem, 
kako so različne družbene skupine izpostavljene raznim onesnaževalcem in kako ti 
vplivajo nanje; meni, da je boljše poznavanje na primer tega, kako so ženske in 
moški izpostavljeni raznim okoljskim onesnaževalcem in kako ti vplivajo nanje, v 
celoti odvisno od statistike glede na spol; 

 Or. sv 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello 
Vernola in Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 33 
Odstavek 7 

7. poudarja pomembnost izobraževanja in obveščanja ljudi o vprašanjih v zvezi z 
okoljem in zdravjem, zlasti o prednostih bogatega in raznolikega naravnega in 
grajenega okolja za fizično in duševno zdravje ter dobro počutje ljudi; poudarja, da 
zdravo okolje in zdrav način življenja nista le posledica posameznikovih izbir v zvezi 
z načinom življenja, kar še zlasti velja za ogrožene skupine prebivalstva; meni, da ja 
treba podpirati lokalne informacijske projekte, pri tem pa izkoristiti znanje o lokalnih 
težavah, ki ga imajo strokovnjaki v zdravstvenih zavodih in v bolnišnicah ter socialni 
delavci, s čimer bi se z dviganjem ozaveščenosti ljudi o teh vprašanjih izognili 
pristopu od zgoraj navzdol; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello 
Vernola in Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 34 
Odstavek 7 a (novo) 

7a. obžaluje, da ni omenjen vpliv onesnaženosti na duševno in nevrološko zdravje 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 35 
Odstavek 7 a (novo) 

7a. poziva k temu, da akcijski načrt kot prednostno nalogo opredeli sprejemljive 
okoljske pogoje za področja, kjer otroci pogosto preživljajo veliko časa, kot so vrtci, 
igrišča in šole; 

 Or. el 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 36 
Odstavek 7 b (novo) 

7b. od Komisije in držav članic zahteva, da se posvetijo zlasti okoljskim in zdravstvenim 
težavam skupin prebivalstva z nizkimi dohodki; 

 Or. nl 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund 

Predlog spremembe 37 
Odstavek 8 a (novo) 

8a. v tem kontekstu poudarja potrebo po večjem prizadevanju v boju proti slabemu 
zdravju v glede na način življenja, ki ga povzročajo tobak, alkohol, nezdrava 
prehrana in premalo gibanja; 

 Or. sv 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines 

Predlog spremembe 38 
Odstavek 8 a (novo) 

8a. poziva k raziskavam vpliva novih gradbenih materialov na zdravje; 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bairbre de Brún 

Predlog spremembe 39 
Odstavek 9 

9. meni, da je za vplivanje na posameznikovo in splošno obnašanje za Komisijo v 
sodelovanju z državami članicami bistveno, da (črtanje) uvede sistem za označevanje 
vplivov gradbenih izdelkov in materialov na okolje in zdravje; 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt 

Predlog spremembe 40 
Odstavek 10 

črtano  

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 41 
Odstavek 10 

10. pozdravlja pripravljenost Komisije, da bo nadaljevala z ukrepi za ukinitev kajenja v 
zaprtih prostorih, in jo spodbuja, naj okoljski cigaretni dim imenuje za 
najpomembnejšega povzročitelja raka; Prosi Komisijo prosi, naj da prednost 
čezmejnim težavam in zdravstvenim težavam, ki so očitno povezane z okoljem, in 
predlaga dodelitev večje finančne podpore raziskavam bolezni, povezanih s 
kemičnimi snovmi, katerih rezultati se uporabijo pri ukrepih za izboljšanje zdravja; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer 

Predlog spremembe 42 
Odstavek 10 

10. pozdravlja pripravljenost Komisije, da bo nadaljevala z ukrepi za ukinitev kajenja v 
zaprtih prostorih ali za dovoljenje samo na določenih območjih, in jo spodbuja, naj 
okoljski cigaretni dim imenuje za najpomembnejšega povzročitelja raka; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer 

Predlog spremembe 43 
Odstavek 10 

10. pozdravlja pripravljenost Komisije, da bo nadaljevala z ukrepi za ukinitev kajenja v 
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zaprtih prostorih ali za dovoljenje samo na določenih območjih, in jo spodbuja, naj 
oceni dokaze za imenovanje okoljskega cigaretnega dima za najpomembnejšega 
povzročitelja raka; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 44 
Odstavek 11 a (novo) 

11a. prosi Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu predloži sporočilo o preteklih 
in prihodnjih ukrepih v zvezi z raziskavo o onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih 
ter podroben načrt raziskave in strategijo za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih 
prostorih; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 45 
Odstavek 11 a (novo) 

11a. poziva Komisijo, da v akcijski načrt vključi seznam nevarnih krajev dela in 
zaposlitve, spremljanje vplivov na zdravje in opredelitev najboljših praks za zaščito 
zdravja; 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten,  Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber in Holger Krahmer 

Predlog spremembe 46 
Odstavek 12 

12. poziva Komisijo, naj spodbuja novo pobudo, ki je bila uvedena v nekaterih državah 
članicah, npr. ustanovitev mobilnih enot, poimenovanih „okoljska reševalna vozila“, 
katerih cilj je izvajanje globalne okoljske analize in določanje onesnaževalcev v 
zaprtih prostorih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, okoljska analiza pa 
temelji na zakonskih postopkih ocenjevanja tveganja; 
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 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 47 
Odstavek 12 

12. poziva Komisijo k spodbujanju nove pobude, ki je bila uvedena v nekaterih državah 
članicah, npr. ustanovitev mobilnih enot, poimenovanih „okoljska reševalna vozila“, 
katerih cilj je izvajanje globalne okoljske analize, da bi podprli oceno tveganja v 
skladu z obstoječo zakonodajo; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bairbre de Brún 

Predlog spremembe 48 
Odstavek 12 

12. poziva Komisijo, naj vneto spodbuja novo pobudo, ki je bila uvedena v nekaterih 
državah članicah, npr. ustanovitev mobilnih enot, poimenovanih „okoljska reševalna 
vozila“, katerih cilj je izvajanje globalne okoljske analize in določiti onesnaževalce v 
zaprtih prostorih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 49 
Odstavek 12 a (novo) 

12a. meni, da je nujno obvestiti in poučiti učitelje in vse ostale, ki so v stiku z otroki in 
dojenčki, o stvareh v zvezi z okoljskimi dejavniki, škodljivimi zdravju; 

 Or. el 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 50 
Odstavek 12 a (novo) 

12a. poudarja veliko pomembnost obveščanja o izpostavljenosti sončnemu sevanju 
(opekline) in s tem povezanem tveganju nastanka kožnega raka; 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines 

Predlog spremembe 51 
Odstavek 12 a (novo) 

12a. poziva k sistematičnim znanstvenim raziskavam o vplivu mestnih območij na zdravje 
in dobro počutje, saj v večini držav več kot 70 % prebivalstva živi v mestih; 

 Or. es 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 52 
Odstavek 12 a (novo) 

12a. vztraja, da Komisija zagotovi pravilno izvajanje obstoječe evropske zakonodaje o 
kakovosti zraka s strani držav članic; poziva Komisijo, da proti tistim državam 
članicam, ki svojim državljanom ne bodo uspele zagotoviti visoke ravni kakovosti 
zraka, sproži postopke za ugotavljanje kršitev; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund 

Predlog spremembe 53 
Odstavek 13 a (novo) 

13a. poudarja, da bo zmožnost ugotoviti in postopno izločiti nevarne kemikalije s 
pomočjo prihodnje zakonodaje o kemikalijah (Reach) ključni dejavnik za izboljšanje 
zdravja ljudi; 
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 Or. sv 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 54 
Odstavek 13 

13. ponovno poziva k posvečanju posebne pozornosti ljudem, ki živijo v bližini virov 
onesnaževanja in poziva Komisijo, naj da pobudo za zmanjšanje (črtanje) emisij v 
zrak do leta 2010, kot je v skladu z oceno tveganja določeno in obravnavano v 
obstoječi zakonodaji, na primer Direktivi 96/61/EC o celovitem preprečevanju in 
nadzoru onesnaženosti (IPPC), Direktivi 96/82/EC o obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč (SEVESO II) in sporočilu Komisije „program Čist zrak za Evropo (CAFE)“ 
(KOM(2001)0245); 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, 
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Marcello Vernola, Anja Weisgerber in Holger Krahmer 

Predlog spremembe 55 
Odstavek 13 

13. ponovno poziva k posvečanju posebne pozornosti ljudem, ki živijo v bližini virov 
onesnaževanja in poziva komisijo, naj spremlja vpliv trgovanja z emisijami in po 
potrebi da pobudo za zmanjšanje industrijskih emisij toksičnih snovi v zrak do leta 
2010 (črtanje); 

 Or. de 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 56 
Odstavek 13 a (novo) 

13a. obžaluje odsotnost okvirnega finančnega poročila v akcijskem načrtu, ki ga je 
predložila Komisija, in nejasno navajanje uporabe obstoječih (finančnih) sredstev za 
izvajanje ukrepov v zvezi z okoljem in zdravjem za obdobje od 2004 do 2007; 

 Or. el 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 57 
Odstavek 13 a (novo) 

13a. meni, da je nujno, da se v čim večji meri izkoristijo finančna sredstva, namenjena 
okoljskim in zdravstvenim ukrepom po Sklepu 1786/2002/ΕS(1), ki sprejema 
akcijski program Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008), da bi s tem 
programom pridobili rezultate in izkušnje ter da bi se izognili prekrivanju in 
financiranju podobnih dejavnosti; 

 
(1) UL L 271, 9.10.2002, str. 1–12 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 58 
Odstavek 13 a (novo) 

13a. meni, da bi se moralo zbiranje podatkov v zvezi z akcijskim načrtom o okolju in 
zdravju navezovati na področja, ki jih ne zajema Sklep 1786/2002/ΕS(1), ki 
sprejema akcijski program Skupnosti na področju javnega zdravja (2003–2008); 

 
 (1) UL L 271, 9.10.2002, str. 1–12 

 Or. el 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis 

Predlog spremembe 59 
Odstavek 13 a (novo) 

13a. poziva Komisijo, da predloži posebno finančno poročilo za izvajanje prednostnih 
nalog od leta 2004 do 2007 ter napovedi o izvajanju celostnega okolja in 
zdravstvenih ukrepov v smislu oblikovanja novega finančnega načrta za EU; 

 Or. el 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey 

Predlog spremembe 60 
Odstavek 14 a (novo) 

14a. Komisijo poziva, naj: 
– obvesti Parlament o spremembah akcijskega načrta in o razlogih zanje;  
–  redno poroča Parlamentu o napredku pri izvajanju akcijskega načrta; 

redno oddaja poročila parlamentarnemu Odboru za okolje, javno zdravje in varstvo hrane; 

 Or. en 

 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bart Staes in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 61 
Odstavek 14 a (novo) 

14a. poziva Komisijo, da – v skladu z zadnjim stebrom SCALE – Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži letno poročilo, ki preverja učinkovitost in stroškovno učinkovitost 
dejavnosti akcijskega načrta glede zmanjševanja zdravstvenih težav v zvezi z 
okoljem; 

 Or. en 
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