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Tarkistus 1
Julie Girling
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota toimimaan 
viipymättä PM2,5:n suhteen ehdottamalla, 
että näiden hiukkasten osalta EU:n 
ilmanlaatulainsäädännössä otetaan 
käyttöön WHO:n suosituksia tiukemmat 
päästörajat;

2. kehottaa komissiota arvioimaan, 
ovatko nykyiset PM2,5:n raja-arvot riittäviä 
vai onko niitä muokattava WHO:n 
suositusten mukaisiksi;
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Tarkistus 2
Julie Girling
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
kaupunkien ja kaupunkialueiden 
ilmanlaadun parantamista koskevien 
koordinoitujen toimien ja toimintalinjojen 
kaikilla tasoilla ja aloilla toteuttamisen 
etusijalle sen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi, joka koskee ilman 
epäpuhtauksista aiheutuvien 
ennenaikaisten kuolemantapausten ja 
sairauksien pysäyttämistä ja niihin 
liittyvien ilmasto- ja 
ekosysteemivaikutusten huomioimista; 
muistuttaa, että ilman epäpuhtaudet ja 
niihin liittyvät sairaudet ja 
kuolemantapaukset aiheuttavat 
huomattavia sosiaalisia kustannuksia ja 
rasittavat merkittävästi kansallisia 
talousarvioita koko unionissa; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
toimenpiteillä kaupunkialueiden 
ilmanlaadun parantamiseksi ei ole 
kielteisiä vaikutuksia niitä ympäröivien 
alueiden, kuten esikaupunkialueiden ja 
laajempien taajamien ilmanlaatuun;

3. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
kaupunkien ja kaupunkialueiden 
ilmanlaadun parantamista koskevien 
koordinoitujen toimien ja toimintalinjojen 
kaikilla tasoilla ja aloilla toteuttamisen 
etusijalle EU:n ilmanlaatutavoitteiden 
saavuttamisen ja niihin liittyvien ilmasto- 
ja ekosysteemivaikutusten huomioimisen; 
muistuttaa, että ilman epäpuhtaudet ja 
niihin liittyvät sairaudet ja 
kuolemantapaukset aiheuttavat 
huomattavia sosiaalisia kustannuksia ja 
rasittavat merkittävästi kansallisia 
talousarvioita koko unionissa; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
toimenpiteillä kaupunkialueiden 
ilmanlaadun parantamiseksi ei ole 
kielteisiä vaikutuksia niitä ympäröivien 
alueiden, kuten esikaupunkialueiden ja 
laajempien taajamien ilmanlaatuun;

Or. en
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Tarkistus 3
Julie Girling
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. huomauttaa, että Euroopan 
kaupunkien ilman pilaantumista on 
käsiteltävä kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon 
ilman epäpuhtauksien eri lähteet; kehottaa 
komissiota toteuttamaan 
ilmanlaatudirektiivin kunnianhimoisen 
päivityksen siten, että se vastaisi WHO:n 
viimeisimpiä raja- ja tavoitearvoja (PM, 
SO2 ja O3), ja vahvistamaan PM2,5-
hiukkasten osalta lyhyen aikavälin arvon 
sekä esittämään tehokkaita toimenpiteitä, 
joiden avulla jäsenvaltiot voivat noudattaa 
direktiiviä 2008/50/EY, asettamaan 
rikkomismenettelyn yhteydessä etusijalle 
jäsenvaltioiden ilmanlaadun 
parantamiseksi toteuttamien 
toimenpiteiden arvioinnin ja tehostamaan 
pyrkimyksiään sen tarkistamiseksi, että 
jäsenvaltiot noudattavat niitä, mukaan 
lukien moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä annettuun komission 
asetukseen (EU) 2017/1151 sisältyviä 
todellisia ajonaikaisia päästöjä mittaavan 
testimenettelyn mukaisia normeja1;

8. huomauttaa, että Euroopan 
kaupunkien ilman pilaantumista on 
käsiteltävä kokonaisvaltaisella 
lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon 
ilman epäpuhtauksien eri lähteet; kehottaa 
komissiota arvioimaan vastaako nykyinen 
ilmanlaatudirektiivi vielä tarkoitustaan 
sekä kannustamaan konkreettisiin ja 
oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat noudattaa 
direktiiviä 2008/50/EY, asettamaan 
rikkomismenettelyn yhteydessä etusijalle 
jäsenvaltioiden ilmanlaadun 
parantamiseksi toteuttamien 
toimenpiteiden arvioinnin ja tehostamaan 
pyrkimyksiään sen tarkistamiseksi, että 
jäsenvaltiot noudattavat niitä, mukaan 
lukien moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä annettuun komission 
asetukseen (EU) 2017/1151 sisältyviä 
todellisia ajonaikaisia päästöjä mittaavan 
testimenettelyn mukaisia normeja1;

_________________
1 Komission asetus (EU) 2017/1151, 
annettu 1. kesäkuuta 2017, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 

_________________
1 Komission asetus (EU) 2017/1151, 
annettu 1. kesäkuuta 2017, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentämisestä, EUVL L 175, 7.7.2017, 
s. 1.

päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentämisestä, EUVL L 175, 7.7.2017, 
s. 1.
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Tarkistus 4
Julie Girling
PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
komissiota edistämään ajoneuvojen 
jälkiasennusten kaltaista teknologiaa, 
jolla on välitön vaikutus EU:n kansalaisia 
koskevan pilaantumisen kokonaismäärän 
vähentämiseen ja jolla vältetään 
dieselautojen kieltäminen; katsoo, että 
monissa tapauksissa nämä kiellot eivät ole 
oikeasuhteisia ja johtavat joskus 
suurempiin päästöihin muissa paikoissa, 
esimerkiksi kun vanhat dieselautot 
myydään alemman tulotason 
jäsenvaltioille;

Or. en


