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29.3.2017 B8-0177/33 

Alteração  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 59-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  59-A. Salienta a importância de fornecer 

informações realistas, precisas e fiáveis 

aos consumidores sobre o consumo de 

combustível e as emissões de poluentes 

atmosféricos dos seus automóveis, a fim 

de sensibilizar os consumidores e de os 

ajudar a tomar uma decisão informada 

sobre a compra de automóveis; apela a 

uma revisão da Diretiva «Rotulagem dos 

veículos» (1999/94/CE), que inclua uma 

análise da eventualidade de tornar 

obrigatória a apresentação de 

informações sobre outras emissões de 

poluentes atmosféricos, como os NOx e as 

partículas, para além das informações 

sobre o consumo de combustível e as 

emissões de CO2; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Alteração  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 59-B (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  59-B. Lamenta que os consumidores 

europeus estejam a receber um 

tratamento inferior ao reservado aos 

consumidores americanos; constata 

igualmente que, muitas vezes, os 

consumidores afetados estão a receber 

informações vagas e incompletas sobre os 

veículos afetados e as obrigações de 

reparação do veículo e respetivas 

consequências; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Alteração  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 59-C (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  59-C. Considera que os consumidores da 

UE afetados pelo escândalo da 

Volkswagen devem ser adequada e 

financeiramente compensados e que os 

programas de recolha que foram apenas 

parcialmente executados não devem ser 

considerados como uma forma de 

compensação suficiente ou como uma 

penalidade pelo não cumprimento das 

normas relativas às emissões; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Alteração  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 59-D (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  59-D. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a tomarem todas as 

medidas necessárias para garantir que os 

consumidores sejam adequadamente 

compensados, incluindo através de 

mecanismos de ação coletiva; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Alteração  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 59-E (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  59-E. Lamenta o facto de a UE não dispor 

de um sistema harmonizado, uniforme, ao 

abrigo do qual os consumidores possam 

desenvolver ações conjuntas para fazerem 

valer os seus direitos, e reconhece que, 

hoje em dia, em muitos Estados-Membros 

não existe qualquer alternativa para que 

os consumidores participem nestas ações; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Alteração  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 61-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  61-A. Insta a Comissão a avaliar a 

aplicação da recomendação da Comissão, 

de 11 de junho de 2013, sobre princípios 

comuns para a ação coletiva, e, com 

caráter de urgência, a apresentar uma 

proposta legislativa para a criação de um 

sistema de ação coletiva a nível da UE 

para os consumidores da UE; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Alteração  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

Considerando G-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  G-A. Considerando que os veículos a 

gasóleo altamente poluentes são 

suscetíveis de ser utilizados nos 

Estados-Membros durante ainda muitos 

anos, o que afeta os esforços para 

melhorar a qualidade do ar nas cidades 

da UE; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/40 

Alteração  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Projeto de recomendação B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome da Comissão de Inquérito sobre a Medição das Emissões no Sector Automóvel 

na sequência do inquérito sobre a medição das emissões no sector automóvel 

Projeto de recomendação 

N.º 68-A (novo) 

 

Projeto de recomendação Alteração 

  68-A. Insta os Estados-Membros a 

explorarem a utilização das tecnologias de 

adaptação disponíveis, a fim de combater 

a poluição atmosférica mortal nas 

cidades, provocada por veículos a 

gasóleo; 

Or. en 

 

 


