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

PT Unida na diversidade PT

11.3.2019 B8-0156/1

Alteração 1
Julie Girling
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Uma Europa que protege: ar limpo para todos

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Exorta a Comissão a agir sem 
demora relativamente às PM2.5, propondo 
a introdução de valores-limite mais 
rigorosos para este tipo de partículas na 
legislação da UE relativa à qualidade do 
ar, como recomendado pela OMS;

2. Exorta a Comissão a avaliar se os 
atuais limites das PM2.5 são adequados ou 
se necessitam de ser adaptados, a fim de 
cumprirem as recomendações formuladas 
pela OMS;
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Alteração 2
Julie Girling
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Uma Europa que protege: ar limpo para todos

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Insta os Estados-Membros a darem 
prioridade à implementação de ações e 
políticas coordenadas a todos os níveis e 
em todos os setores para melhorar a 
qualidade do ar nas cidades e nas zonas 
urbanas, a fim de alcançar o objetivo 
último de travar as mortes prematuras e 
as doenças causadas pela exposição a 
poluentes atmosféricos, tendo em conta o 
impacto dos poluentes no clima e nos 
ecossistemas; recorda que a poluição 
atmosférica e as doenças que lhe estão 
associadas acarretam consideráveis custos 
sociais e para a saúde e impõem um pesado 
encargo aos orçamentos públicos em toda a 
União; insta os Estados-Membros a 
zelarem por que as medidas destinadas a 
melhorar a qualidade do ar nas zonas 
urbanas não influam negativamente na 
qualidade do ar das zonas circundantes, 
como os espaços suburbanos e as 
aglomerações de maior dimensão;

3. Insta os Estados-Membros a darem 
prioridade à implementação de ações e 
políticas coordenadas a todos os níveis e 
em todos os setores para melhorar a 
qualidade do ar nas cidades e nas zonas 
urbanas, a fim de alcançar as metas de 
qualidade do ar na UE, tendo em conta o 
impacto dos poluentes no clima e nos 
ecossistemas; recorda que a poluição 
atmosférica e as doenças que lhe estão 
associadas acarretam consideráveis custos 
sociais e para a saúde e impõem um pesado 
encargo aos orçamentos públicos em toda a 
União; insta os Estados-Membros a 
zelarem por que as medidas destinadas a 
melhorar a qualidade do ar nas zonas 
urbanas não influam negativamente na 
qualidade do ar das zonas circundantes, 
como os espaços suburbanos e as 
aglomerações de maior dimensão;

Or. en
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Alteração 3
Julie Girling
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Uma Europa que protege: ar limpo para todos

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem holística à poluição atmosférica 
nos municípios europeus que tenha em 
conta as várias fontes de poluição 
atmosférica; solicita à Comissão que 
proceda a uma atualização ambiciosa da 
Diretiva Qualidade do Ar Ambiente 
fazendo corresponder os valores-limite e 
valores-alvo mais recentes da OMS para 
as PM, SO2 e O3 e fixando um valor a 
curto prazo para as PM2.5, proponha 
medidas eficazes que permitam aos 
Estados-Membros cumprir a Diretiva 
2008/50/CE, dê prioridade à avaliação das 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
para melhorar a qualidade do ar no 
contexto de processos de infração, e 
intensifique os seus esforços para verificar 
o cumprimento a nível dos Estados-
Membros, nomeadamente em relação às 
normas do procedimento de ensaio de 
emissões em condições reais de condução 
(RDE) nos termos do Regulamento (UE) 
2017/1151 da Comissão relativo à 
homologação dos veículos a motor1;

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem holística à poluição atmosférica 
nos municípios europeus que tenha em 
conta as várias fontes de poluição 
atmosférica; solicita à Comissão que avalie 
se a atual Diretiva Qualidade do Ar 
Ambiente ainda é adequada aos objetivos, 
promova medidas eficazes e 
proporcionadas que permitam aos 
Estados-Membros cumprir a Diretiva 
2008/50/CE, dê prioridade à avaliação das 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
para melhorar a qualidade do ar no 
contexto de processos de infração, e 
intensifique os seus esforços para verificar 
o cumprimento a nível dos 
Estados-Membros, nomeadamente em 
relação às normas do procedimento de 
ensaio de emissões em condições reais de 
condução (RDE) nos termos do 
Regulamento (UE) 2017/1151 da 
Comissão relativo à homologação dos 
veículos a motor1;

_________________
1 Regulamento (CE) n.º 2017/2008 da 
Comissão, de 1 de junho de 2017, que 
executa e altera o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 

_________________
1 Regulamento (CE) n.º 2017/2008 da 
Comissão, de 1 de junho de 2017, que 
executa e altera o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho relativo à homologação dos 
veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) 
e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos (JO 
L 175 de 7.7.2008, p. 1).

Conselho relativo à homologação dos 
veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) 
e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos (JO 
L 175 de 7.7.2008, p. 1).

Or. en
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Alteração 4
Julie Girling
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Uma Europa que protege: ar limpo para todos

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Insta os Estados-Membros e a 
Comissão a promoverem tecnologias, 
como o recondicionamento de veículos, 
que tenham um efeito imediato na 
redução do nível global de poluição para 
os cidadãos da UE, bem como a evitarem 
recorrer à proibição de automóveis a 
gasóleo; considera que, em muitos casos, 
estas proibições não são adequadas, 
conduzindo, por vezes, a um aumento das 
emissões noutros locais, por exemplo, 
quando os veículos antigos a gasóleo são 
vendidos a Estados-Membros de baixo 
rendimento;

Or. en


