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A

Poročilo Francije
1. Izbor teme kakovosti zraka

Francija v okviru svojega predsedovanja Alpski konvenciji predlaga partnerjem, da za temo
8. Poročila o stanju Alp izberejo kakovost zraka v Alpah.
Kakovost zraka je del določb, ki jih izrecno navaja tudi Alpska konvencija v svojem 2.c.
členu, za katere morajo pogodbenice sprejeti ustrezne ukrepe.
Ta tema doslej ni bila obravnavana v zadostni meri, je pa bila vključena v prvo Poročilo o
stanju Alp (2006), ki se je posvetilo prometu in mobilnosti.
Današnji pristop za poglobljeno obravnavo te teme mora ob upoštevanju vseh virov
onesnaževanja preseči sektorski okvir, da bi tako prispevali k celostni javni politiki.
Pri obravnavi kakovosti zraka je bistveni vidik zdravje prebivalcev. Številni viri onesnaževanja
zmanjšujejo čistost zraka, pa naj si bodo naravnega izvora, kot so prašni delci ali cvetni prah,
ali – najbolj pogosto – antropogenega izvora zaradi izvajanja gospodarskih ali hišnih
dejavnosti. Tudi vplivi na favno in floro so lahko vir onesnaževanja, kot je povečanje
vsebnosti nitratov v onesnaženi vodi ali motnje v delovanju fotosinteze pri rastlinah.
Alpski prostor je ranljivejši in še posebej prizadet. Tako deluje onesnažen zrak, ki se v nizkih
legah v dolinah pogosto zadržuje zaradi toplotne inverzije, kot pravi pokrov, ki preprečuje, da
bi se ta onesnaževala lahko sprostila izven teh območij.

Cilj, ki naj bi mu sledila ta delovna skupina, je:
(i) izdelati objektiven in natančen posnetek stanja kakovosti zraka v Alpah in razumeti
večplastne fenomene, ki na to vplivajo,
(ii) pripraviti analizo obstoječih mednarodnih, nacionalnih in lokalnih zakonskih norm,
(iii) zbrati in dokumentirati primere dobre prakse na lokalni ravni, specifične za Alpe,
(iv) oblikovati priporočila za javne politike.

2. Oblikovanje ad hoc delovne skupine
Za pripravo poročila je predviden čas 18 mesecev, kar bo omogočilo izvedbo natančnih
analiz in vzpostavitev odprtega dialoga ter poglobljene razprave med partnerji Alpske
konvencije.
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Prvo srečanje ad hoc delovne skupine bo v Parizu, 4. in 5. junija 2019. Srečanje bo
priložnost, da se spoznajo vsi sodelujoči deležniki in da izrazijo svoje želje glede usmeritev
za pripravo poročila in obravnavane teme. Na srečanju bodo identificirali eksperte, ki jih je
treba povabiti k sodelovanju. Prav tako bo izdelan začasni načrt dela, sodelujoči pa bodo
razpravljali in potrdili bistvene mejnike za svoje delo. Sledilo bo več srečanj, konkretne
lokacije bodo določene kasneje, prav tako pa bo izmenjava tekla tudi po pisni poti, da bi tako
skupaj in transparentno pripravili to poročilo.
Tema kakovosti zraka je zelo kompleksna. Zahteva poznavanje virov onesnaževanja, ki so
lahko razpršeni in se nahajajo na večji ali manjši razdalji od raziskovanega območja.
Vremenske razmere igrajo izredno pomembno vlogo pri nastajanju in širjenju teh
onesnaževal, nasprotno pa tudi pri njihovem zmanjševanju in kemičnih procesih.
Poleg ugotovljenih fenomenov in razvoja znanja ter modeliranja kakovosti zraka in zdravja,
bodo raziskave glede ravnanja, gospodarstva in varstva okolja dodatno osvetlile javno
politiko in prispevale k oblikovanju instrumentov za ureditev aktivnosti v prid okolju in zdravju.
Skupina za pripravo poročila se bo oprla na znanstvene kroge držav članic, da bo tako lahko
dopolnila in povezala obstoječe raziskave, pridobila natančne podatke, identificirala dejstva,
ki pojasnjujejo poslabšanje kakovosti zraka in s tem povezano nastajanje bolezni in končno
predlagala instrumente za javno politiko.
Natančna priporočila na podlagi razprave z odločevalci
Ključna točka poročila bo skupaj z odločevalci oblikovati predloge ukrepov in aktivnosti, ki
bodo omogočile izvajanje usklajene politike s ciljem varovanja zdravja ljudi, dinamike
ekosistemov in trajnostnega gospodarskega razvoja v alpskem prostoru.
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Predlog sklepa

Alpska konferenca
1. sklene, da bo 8. Poročilo o stanju Alp (RSA 8) posvečeno temi "Kakovost zraka v
Alpah";
2. pozdravlja ključne cilje, ki jih je Francija predstavila v tem poročilu;
3. ustanovi Ad hoc delovno skupino za pripravo RSA8 in predsedovanje prenese na
Francijo;;
4. poziva Ad hoc delovno skupino, da pripravi RSA8 in ga pravočasno predloži XVI.
Alpski konferenci v sprejem;
5. poziva pogodbenice in opazovalke, da imenujejo strokovnjake/strokovnjakinje, ki
bodo sodelovali/-e v Ad hoc delovni skupini za pripravo RSA 8..
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