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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
PM2,5 osas viivitamata meetmeid ja teeks 
ettepaneku kehtestada ELi õhukvaliteedi 
õigusaktides nende osakeste kohta 
rangemad piirväärtused, nagu WHO on 
soovitanud;

2. nõuab tungivalt, et komisjon 
hindaks, kas PM2,5 praegused 
piirväärtused on sobivad või tuleks neid 
kohandada, et järgida WHO soovitusi;
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3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
seaksid prioriteediks linnade ja 
linnapiirkondade õhukvaliteedi 
parandamise kooskõlastatud meetmete ja 
poliitika rakendamise kõikidel tasanditel ja 
kõikides sektorites, et saavutada 
lõppeesmärk peatada õhusaastega 
kokkupuutest tulenevad enneaegsed 
surmajuhtumid ja haigused, ning võtaksid 
arvesse saasteainete mõju kliimale ja 
ökosüsteemidele; tuletab meelde, et 
õhusaaste ning sellega seotud haigused ja 
surmajuhtumid põhjustavad 
märkimisväärseid sotsiaalseid ja tervisega 
seotud kulusid ning panevad kogu liidu 
eelarvele suure koormuse; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid tagaksid, et õhukvaliteedi 
parandamise meetmed linnapiirkondades ei 
kahjustaks õhukvaliteeti ümbritsevatel 
aladel, nagu linnalähedased alad ja laiemad 
linnastud;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
seaksid prioriteediks linnade ja 
linnapiirkondade õhukvaliteedi 
parandamise kooskõlastatud meetmete ja 
poliitika rakendamise kõikidel tasanditel ja 
kõikides sektorites, et saavutada ELi 
eesmärgid õhukvaliteedi osas, ning 
võtaksid arvesse saasteainete mõju kliimale 
ja ökosüsteemidele; tuletab meelde, et 
õhusaaste ning sellega seotud haigused ja 
surmajuhtumid põhjustavad 
märkimisväärseid sotsiaalseid ja tervisega 
seotud kulusid ning panevad kogu liidu 
eelarvele suure koormuse; nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid tagaksid, et õhukvaliteedi 
parandamise meetmed linnapiirkondades ei 
kahjustaks õhukvaliteeti ümbritsevatel 
aladel, nagu linnalähedased alad ja laiemad 
linnastud;
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8. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa linnade õhusaastele tuleb 
läheneda terviklikult, arvestades õhusaaste 
eri allikaid; palub, et komisjon uuendaks 
välisõhu kvaliteedi direktiivi ja muudaks 
seda rangemaks, arvestades WHO 
viimaseid piir- ja sihttasemeid PM, SO2 ja 
O3 osas ning kehtestaks PM2,5 lühiajalise 
väärtuse, pakuks välja tõhusaid meetmeid, 
mis võimaldaksid liikmesriikidel järgida 
direktiivi 2008/50/EÜ, peaks esmatähtsaks 
hinnata liikmesriikide vastuvõetud 
meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks 
rikkumismenetluste kontekstis ning teeks 
suuremaid jõupingutusi, et kontrollida 
liikmesriikide tasandil nõuete täitmist, sh 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste 
testimise normide järgimist vastavalt 
komisjoni määrusele (EL) 2017/1151 
mootorsõidukite tüübikinnituste kohta1;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa linnade õhusaastele tuleb 
läheneda terviklikult, arvestades õhusaaste 
eri allikaid; palub, et komisjon hindaks, 
kas kehtiv välisõhu kvaliteedi direktiiv on 
eesmärgi saavutamiseks jätkuvalt sobiv, 
soodustaks tulemuslikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, mis 
võimaldavad liikmesriikidel järgida 
direktiivi 2008/50/EÜ, peaks esmatähtsaks 
hinnata liikmesriikide vastuvõetud 
meetmeid õhukvaliteedi parandamiseks 
rikkumismenetluste kontekstis ning teeks 
suuremaid jõupingutusi, et kontrollida 
liikmesriikide tasandil nõuete täitmist, sh 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste 
testimise normide järgimist vastavalt 
komisjoni määrusele (EL) 2017/1151 
mootorsõidukite tüübikinnituste kohta1;

_________________
1 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) nr 2017/1151, millega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses 
väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust, ELT L 175, 7.7.2017, lk 1.

_________________
1 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) nr 2017/1151, millega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses 
väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust, ELT L 175, 7.7.2017, lk 1.



AM\1179335ET.docx PE635.410v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Or. en



AM\1179335ET.docx PE635.410v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

11.3.2019 B8-0156/4

Muudatusettepanek 4
Julie Girling
fraktsiooni PPE nimel

Resolutsiooni ettepanek B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja 
komisjon edendaksid sellist tehnoloogiat, 
mis aitab ELi kodanike jaoks vahetult 
vähendada saaste üldmahtu (nt sõidukite 
moderniseerimine) ning hoiduksid 
keelustamast diiselmootoriga autosid; on 
seisukohal, et selline keelustamine ei ole 
paljudel juhtudel proportsionaalne ja toob 
vahel kaasa heitkoguste suurenemise 
mujal, näiteks siis, kui vanad 
diiselmootoriga autod müüakse edasi 
madalama sissetulekuga 
liikmesriikidesse;
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