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Alteração 279
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

41. A fim de transformar a UE numa 
economia hipocarbónica, eficiente na 
utilização dos recursos, verde e 
competitiva, o programa assegurará que, 
até 2020:

41. A fim de tornar competitiva uma 
economia circular hipocarbónica, eficiente 
na utilização dos recursos e que respeite o 
ambiente e os ecossistemas, o programa 
deverá assegurar que, até 2020:

Or. it

(Vide alteração ao artigo 2.º, n.º 1, alínea b).)

Alteração 280
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

41. A fim de transformar a UE numa 
economia hipocarbónica, eficiente na 
utilização dos recursos, verde e 
competitiva, o programa assegurará que, 
até 2020:

41. A fim de transformar a UE numa 
economia hipocarbónica, eficiente na 
utilização dos recursos, amiga do ambiente
e competitiva, o programa assegurará que, 
até 2020:

Or. fr

Alteração 281
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A UE cumpriu as suas metas relativas 
ao clima e à energia e está a trabalhar 

(a) A UE cumpriu metas relativas ao clima 
e à energia, consentâneas com a 
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numa redução de 80 a 95% das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2050, 
tomando como comparação o nível de 
1990, no contexto de um esforço mundial 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C.

conjuntura económica e com o contexto
internacional da CQNUAC.

Or. it

Alteração 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A UE cumpriu as suas metas relativas 
ao clima e à energia e está a trabalhar numa 
redução de 80 a 95 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2050, 
tomando como comparação o nível de 
1990, no contexto de um esforço mundial 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC.

(a) A UE cumpriu as suas metas relativas 
ao clima e à energia, estabeleceu um 
quadro para a política energética e 
climática para 2030, baseado em objetivos 
vinculativos para emissões de gases com 
efeito de estufa, energias renováveis e
eficiência energética, e está a trabalhar 
numa redução de 80 a 95 % das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2050, 
tomando como comparação o nível de 
1990, no contexto de um esforço mundial 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 ºC.

Or. de

Alteração 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A UE cumpriu as suas metas relativas 
ao clima e à energia e está a trabalhar numa 

(a) A UE cumpriu as suas metas relativas 
ao clima e à energia e está a trabalhar numa 
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redução de 80 a 95 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2050, 
tomando como comparação o nível de 
1990, no contexto de um esforço mundial 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C.

redução de 80 a 95 % das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2050, 
tomando como comparação o nível de 
1990, no contexto de um esforço mundial 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C. Foram 
acordadas as metas relativas ao clima e à 
energia para 2030, bem como outros 
marcos relativos à eficiência energética e 
às energias renováveis.

Or. en

Alteração 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O impacto ambiental global da 
indústria da UE é significativamente 
reduzido em todos os grandes setores 
industriais e a eficiência na utilização dos 
recursos é aumentada.

(b) O impacto ambiental global da 
indústria da UE é significativamente 
reduzido em todos os grandes setores 
industriais, a eficiência na utilização dos 
recursos aumentou devido a incentivos de 
mercado e políticas que recompensam as 
boas práticas por parte das empresas. A 
eficiência na utilização dos recursos ao 
longo da cadeia de produção e do ciclo de 
vida de um produto pode ser medida e 
aferida face a indicadores comparativos.

Or. en

Alteração 285
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O impacto ambiental global da (b) O impacto ambiental global da 
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indústria da UE é significativamente 
reduzido em todos os grandes setores 
industriais e a eficiência na utilização dos 
recursos é aumentada.

indústria da UE é significativamente 
reduzido em todos os grandes setores 
industriais e a eficiência na utilização dos 
recursos é aumentada através dos 
princípios da utilização em cascata das 
matérias-primas.

Or. en

Justificação

O objetivo de aumentar a eficiência dos recursos deve basear-se nos princípios da utilização 
em cascata das matérias-primas que garantem o valor acrescentado mais elevado.

Alteração 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O impacto ambiental global da 
produção e do consumo é reduzido, em 
especial nos setores da alimentação, da 
habitação e da mobilidade.

(c) As alterações estruturais na produção, 
na tecnologia e na inovação, bem como 
nos padrões de consumo e nos estilos de 
vida reduziram o impacto ambiental global 
da produção e do consumo, em especial
nos setores da alimentação, da habitação e 
da mobilidade.

Or. en

Alteração 287
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 - alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c A) O impacto ambiental dos setores de 
alimentação, habitação e mobilidade é 
reduzido em simultâneo com a redução de 
custos para a população, através de 
medidas de ordenamento do território, 
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transportes públicos de qualidade e baixo 
custo, de redução dos transportes nos 
ciclos de vida dos produtos, normativos e 
incentivos económicos positivos à 
produção alimentar de proximidade e à 
proximidade entre residência e local de 
trabalho. 

Or. pt

Alteração 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A degradação florestal é evitada e os 
bens e produtos associados à 
desflorestação são eliminados do mercado 
da UE.

Or. en

Alteração 289
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e 
compostáveis é efetivamente erradicada.

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
em relação ao PIB estão em declínio e, em 
particular, os resíduos recicláveis e 
compostáveis pós-consumo estão a ser 
progressivamente desviados da eliminação 
para a reciclagem e a valorização.

Or. en
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Alteração 290
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e 
compostáveis é efetivamente erradicada.

(d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
em relação ao PIB estão em declínio, os 
resíduos recicláveis e compostáveis são 
efetivamente reciclados e valorizados.

Or. it

Alteração 291
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e 
compostáveis é efetivamente erradicada.

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio, a valorização 
energética é limitada aos materiais não 
recicláveis e a deposição em aterros de 
materiais recicláveis e compostáveis é 
minimizada, tendo em conta os 
adiamentos previstos no artigo 5.º, n.º 2, 
da Diretiva 1999/31/CE relativa à 
deposição de resíduos em aterros.

Or. en

Alteração 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e
compostáveis é efetivamente erradicada.

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis, 
compostáveis e combustíveis é 
efetivamente erradicada.

Or. en

Alteração 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e 
compostáveis é efetivamente erradicada.

(d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e 
compostáveis é efetivamente erradicada de 
forma gradual, de acordo com a 
capacidade efetiva de cada 
Estado-Membro para alcançar este 
objetivo.

Or. lt

Alteração 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Os resíduos são geridos em segurança 
como um recurso, os resíduos produzidos 
per capita estão em declínio absoluto, a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis e a deposição em 
aterros de materiais recicláveis e 
compostáveis é efetivamente erradicada.

d) Os resíduos são evitados e geridos em 
segurança como um recurso, os resíduos 
produzidos per capita estão em declínio 
absoluto, a valorização energética é 
limitada aos materiais não compostáveis e 
não recicláveis e a deposição em aterros de 
materiais recicláveis e compostáveis é 
efetivamente erradicada.

Or. en

Alteração 295
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicar integralmente o pacote relativo 
ao clima e à energia e chegar a acordo 
sobre o quadro de políticas da UE relativo 
ao clima e à energia para o período pós-
2020;

(a) Interromper a aplicação do pacote 
relativo ao clima e à energia, à exceção das 
normas de eficiência energética, até à 
conclusão de um acordo internacional 
juridicamente vinculativo a nível mundial, 
destinado a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa entre 80 % e 95 % até 
2050, tomando como comparação o nível 
de 1990, no contexto de um esforço global 
para limitar o aumento médio da 
temperatura a menos de 2 °C.

Or. it

Alteração 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Aplicar integralmente o pacote relativo 
ao clima e à energia e chegar a acordo
sobre o quadro de políticas da UE relativo 
ao clima e à energia para o período pós-
2020;

a) Aplicar integralmente o pacote relativo 
ao clima e à energia e disponibilidade para 
trabalhar no quadro de políticas da UE 
relativo ao clima e à energia para o período 
pós-2020;

Or. en

Alteração 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aplicar integralmente o pacote relativo 
ao clima e à energia e chegar a acordo 
sobre o quadro de políticas da UE relativo 
ao clima e à energia para o período pós-
2020;

a) Aplicar integralmente o pacote relativo 
ao clima e à energia e chegar a acordo 
sobre o quadro de políticas da UE relativo 
ao clima e à energia para o período pós-
2020 definindo três metas juridicamente 
vinculativas para o ano 2030 em 
conformidade com os marcos 
estabelecidos no Roteiro para uma 
economia hipocarbónica e competitiva em 
2050, incluindo uma avaliação para 
aumentar a meta climática de 2020 para 
os 30 %;

Or. en

Alteração 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Generalizar a aplicação das «melhores 
técnicas disponíveis» e intensificar 

b) Generalizar a aplicação das «melhores 
técnicas disponíveis» no contexto da 
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esforços para promover a assimilação de 
tecnologias, processos e serviços 
inovadores e emergentes;

Diretiva relativa às emissões industriais e 
intensificar esforços para promover a 
assimilação de tecnologias, processos e 
serviços inovadores e emergentes;

Or. en

Alteração 299
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Reduzir a utilização de embalagens 
e os transportes durante o ciclo de vida 
dos produtos.

Or. pt

Alteração 300
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar ímpeto aos esforços de 
investigação e inovação públicos e 
privados necessários para disponibilizar 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que acelerarão a 
transição para uma economia 
hipocarbónica e eficiente na utilização dos 
recursos e reduzirão o custo dessa 
transição;

(c) Dar ímpeto aos esforços de 
investigação e inovação públicos e 
privados necessários para disponibilizar 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que tornem mais 
competitiva e rentável uma economia 
hipocarbónica e eficiente na utilização dos
recursos;

Or. it
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Alteração 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Dar ímpeto aos esforços de 
investigação e inovação públicos e 
privados necessários para disponibilizar 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que acelerarão a 
transição para uma economia 
hipocarbónica e eficiente na utilização dos 
recursos e reduzirão o custo dessa 
transição;

(c) Dar ímpeto aos esforços de 
investigação e inovação públicos e 
privados necessários para disponibilizar 
tecnologias, sistemas e modelos 
empresariais inovadores que acelerarão a 
transição para uma economia 
hipocarbónica e eficiente na utilização dos 
recursos, que contribuirão para reduzir 
consideravelmente os resíduos 
alimentares ao longo de toda a cadeia 
alimentar e reduzirão o custo dessa 
transição;

Or. de

Alteração 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Definir indicadores e metas para a 
utilização eficiente dos recursos até 2015 
com base no Roteiro para a Utilização 
Eficiente dos Recursos. Introduzir um 
indicador/meta principal no Semestre 
Europeu que seja complementado por 
uma panóplia de indicadores relativos à 
utilização da terra, carbono, água e 
materiais.

Or. en
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Alteração 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Estabelecer indicadores e definir 
metas para a utilização eficiente dos 
recursos até 2015.

Or. en

Alteração 304
Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos. 
Estabelecer metas para a redução do 
impacto geral do consumo;

(d) Estabelecer um quadro jurídico mais 
coerente para produção e consumo 
sustentáveis, abrangendo todo o ciclo 
produtivo, desde as fontes sustentáveis até 
à valorização no final do ciclo de vida. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos,
aumentando a coerência entre os 
instrumentos existentes e desenvolvendo 
uma abordagem de liderança. Estimular a 
procura dos consumidores por produtos e 
serviços ambientalmente sustentáveis, 
aumentando a disponibilidade, a 
acessibilidade, a funcionalidade e a 
atratividade dos mesmos. Estabelecer 
metas para a redução do impacto geral do 
consumo até 2015;

Or. en
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Alteração 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 41 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos. 
Estabelecer metas para a redução do 
impacto geral do consumo;

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis, 
incluindo sempre que necessário a 
consolidação dos instrumentos existentes 
num quadro jurídico coerente. Rever a 
legislação relativa aos produtos, com vista 
a melhorar, ao longo de todo o ciclo de 
vida dos produtos, o seu desempenho 
ambiental e a sua eficiência em termos de 
utilização de recursos. Estimular a 
procura dos consumidores por produtos e 
serviços ambientalmente sustentáveis. 
Desenvolver indicadores e estabelecer 
metas para a redução do impacto geral do 
consumo;

Or. en

Alteração 306
Margrete Auken

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos. 
Estabelecer metas para a redução do 
impacto geral do consumo;

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos. 
Estabelecer metas para a redução do 
impacto geral do consumo e restringir o 
acesso ao mercado de produtos 
comprovadamente prejudiciais para o 
ambiente;
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Or. en

Justificação

Só é possível conseguir um ambiente não tóxico, limpo e saudável, bem como inovação em 
termos de produtos seguros para o consumidor, se os produtos prejudiciais para o ambiente 
forem restringidos.

Alteração 307
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos. 
Estabelecer metas para a redução do 
impacto geral do consumo;

(d) Estabelecer um quadro mais coerente 
para produção e consumo sustentáveis. 
Rever a legislação relativa aos produtos, 
com vista a melhorar, ao longo de todo o 
ciclo de vida dos produtos, o seu 
desempenho ambiental e a sua eficiência 
em termos de utilização de recursos tendo 
em conta os princípios da utilização em 
cascata dos materiais. Estabelecer metas 
para a redução do impacto geral do 
consumo;

Or. en

Alteração 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Redobrar os esforços para alcançar 
o objetivo de aplicação dos critérios de 
contratação pública verde para, no 
mínimo, 50 % dos concursos públicos e 
estabelecer uma rede voluntária de 
compradores verdes para as empresas da 
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UE.

Or. en

Alteração 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos e alcançar um 
nível quase nulo de resíduos até 2020. 
Inclui-se neste conceito a aplicação da 
hierarquia dos resíduos e a utilização 
efetiva de instrumentos e medidas de 
mercado para reduzir a produção de 
resíduos, para promover a reutilização, 
para assegurar uma reciclagem de 
elevada qualidade e o aproveitamento de 
materiais não tóxicos com vista a que os 
resíduos possam ser utilizados como uma 
fonte fundamental e fiável de matéria-
prima para a UE, que exista um sistema de 
segregação de resíduos na fonte, que a 
valorização energética esteja limitada a 
materiais não recicláveis e não 
compostáveis, que a deposição em aterros 
seja de facto gradualmente suprimida, 
exceto para determinados resíduos 
perigosos cujo método mais seguro de 
eliminação seja a deposição em aterros, e 
com vista a que a produção de resíduos 
perigosos seja significativamente reduzida 
e gerida em segurança de algum outro 
modo. As transferências ilícitas de resíduos 
são erradicadas e os entraves do mercado 
interno às atividades de reciclagem 
ambientalmente seguras na UE são 
removidos. Tudo isto exigirá a definição 
sistemática de objetivos ambiciosos a nível 
de reciclagem, reutilização e prevenção 
em todas as políticas da UE em matéria de 
resíduos.
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Or. en

Alteração 310
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima 
para a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que os resíduos recicláveis e 
compostáveis são efetivamente reciclados 
e valorizados, que os resíduos reciclados 
são utilizados como uma fonte 
complementar e fiável de matéria-prima 
para a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

Or. it

Alteração 311
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos em conformidade com a diretiva-
quadro relativa aos resíduos, com base 
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assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

numa abordagem centrada no ciclo de 
vida, e a utilização efetiva de medidas para 
assegurar que, em particular, os resíduos 
recicláveis e compostáveis pós-consumo 
sejam progressivamente desviados da
eliminação para a reciclagem e a 
valorização, que os resíduos reciclados são 
utilizados como uma fonte fundamental e 
fiável de matéria-prima para a UE, que os 
resíduos perigosos são geridos em 
segurança e a sua produção é reduzida, que 
as transferências ilícitas de resíduos são 
erradicadas e que os entraves do mercado 
interno às atividades de reciclagem 
ambientalmente seguras na UE são 
removidos;

Or. en

Alteração 312
Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos em cinco níveis e a utilização 
efetiva de instrumentos e medidas de 
mercado para assegurar que é introduzida 
gradualmente, a nível da UE, uma 
proibição generalizada da deposição em 
aterros de resíduos, que a valorização 
energética é limitada aos materiais não 
recicláveis e não biodegradáveis, que os 
resíduos reciclados são utilizados como 
uma fonte fundamental e fiável de 
matéria-prima para a UE, aumentando 
correspondentemente também a 
rentabilidade da reciclagem e a procura 
de matérias-primas secundárias, que os 
resíduos perigosos são geridos em 
segurança e a sua produção é reduzida, que 
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as transferências ilícitas de resíduos são 
erradicadas (entre outros, também através 
de controlos mais rigorosos) e que os 
entraves do mercado interno às atividades 
de reciclagem ambientalmente seguras na 
UE são removidos;

Or. de

Alteração 313
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética de materiais não 
recicláveis é minimizada, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

Or. en

Alteração 314
Kārlis Šadurskis

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente minimizada, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

Or. en

Alteração 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
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resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

resíduos são praticamente eliminadas e 
que os entraves do mercado interno às 
atividades de reciclagem ambientalmente 
seguras na UE são removidos;

Or. en

Alteração 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que o 
aproveitamento de materiais não tóxicos é 
estimulado com vista a que os resíduos 
reciclados possam ser utilizados como uma 
fonte fundamental e fiável de matéria-
prima para a UE, que os resíduos perigosos 
sejam geridos em segurança e a sua 
produção seja reduzida, que as 
transferências ilícitas de resíduos sejam
erradicadas e que os entraves do mercado 
interno às atividades de reciclagem 
ambientalmente seguras na UE sejam
removidos;

Or. en

Alteração 317
Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicar integralmente a legislação da 
UE relativa aos resíduos. Inclui-se neste 
conceito a aplicação da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que os resíduos 
reciclados são utilizados como uma fonte 
fundamental e fiável de matéria-prima para 
a UE, que os resíduos perigosos são 
geridos em segurança e a sua produção é 
reduzida, que as transferências ilícitas de 
resíduos são erradicadas e que os entraves 
do mercado interno às atividades de 
reciclagem ambientalmente seguras na UE 
são removidos;

(e) Aplicar integralmente e reforçar a 
legislação da UE relativa aos resíduos, bem 
como alcançar um nível quase nulo de 
resíduos. Inclui-se neste conceito a 
aplicação rigorosa da hierarquia dos 
resíduos e a utilização efetiva de 
instrumentos e medidas de mercado para 
assegurar que a deposição em aterros é de 
facto gradualmente suprimida, que a 
valorização energética é limitada aos 
materiais não recicláveis, que o 
aproveitamento de materiais não tóxicos é 
estimulado com vista a que os resíduos 
reciclados sejam utilizados como uma 
fonte fundamental e fiável de matéria-
prima para a UE, que exista um sistema de 
segregação de resíduos na fonte de 
elevada qualidade, que os resíduos 
perigosos sejam geridos em segurança e a 
sua produção seja reduzida, que as 
transferências ilícitas de resíduos sejam
erradicadas e que os entraves do mercado 
interno às atividades de reciclagem 
ambientalmente seguras na UE sejam
removidos; Tudo isto exigirá uma revisão 
sistemática das políticas da UE em 
matéria de resíduos em conformidade com 
a transição para uma economia circular, 
bem como com a definição de objetivos 
ambiciosos de reciclagem e prevenção.

Or. en

Alteração 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 41 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Desenvolver um novo instrumento 
jurídico que motive a utilização mais 
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eficiente dos recursos limitados da 
biomassa, com base numa avaliação das 
disponibilidades totais, definindo um 
princípio de utilização em cascata e 
medidas de apoio que possam assegurar 
que os montantes totais de biomassa 
utilizados em qualquer setor sejam 
limitados àquilo que pode ser fornecido de 
forma sustentável pelos ecossistemas.

Or. en

Alteração 319
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo e controlando as
metas nos planos de gestão de bacia 
hidrográfica, reforçando a administração 
pública dos recursos hídricos, 
aumentando o emprego qualificado e 
dotando os serviços dos orçamentos e 
capacidades de investimento adequadas.

Or. pt

Alteração 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica com base nos mecanismos de 
mercado mais eficientes em termos de 
custos, incluindo entre outros a tarifação 
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da água.

Or. en

Alteração 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água, bem 
como melhorando o conhecimento e a 
informação, a governação, o investimento 
e a integração das questões da água 
noutras políticas.

Or. en

Alteração 322
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 41 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água, como 
previsto no artigo 9.º da Diretiva-Quadro 
relativa à água.

Or. en

Alteração 323
Gilles Pargneaux
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e da reciclagem de águas 
residuais e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

Or. fr

Alteração 324
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica e utilizando mecanismos de 
mercado, como a tarifação da água.

(f) Melhorar a eficiência da utilização da 
água, estabelecendo metas a nível de bacia 
hidrográfica, impondo regras para a 
utilização das águas residuais tratadas e 
utilizando mecanismos de mercado, como 
a tarifação da água.

Or. fr

Justificação

É necessário conferir um estatuto específico à água captada e posteriormente restituída ao 
meio ambiente. Tal como refere o plano de ação destinado a preservar os recursos hídricos 
da Europa, a Comissão procurará determinar o instrumento mais adequado, a nível da UE, 
para promover a reutilização da água, avaliando de forma adequada os impactos ambientais 
e assegurando a manutenção de um elevado nível de proteção da saúde pública e do 
ambiente.

Alteração 325
João Ferreira, Sabine Wils



AM\931426PT.doc 27/72 PE508.028v01-00

PT

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 41 – parágrafo 2 - alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Garantir as reservas de água em 
quantidade e qualidade, com ênfase para 
as origens de água destinada ao 
abastecimento humano, nomeadamente 
pela manutenção e melhoramento dos 
reservatórios naturais e artificiais com 
ênfase para a gestão dos aquíferos 
subterrâneos e da capacidade de 
armazenamento dos solos, monitorização 
e controlo da variação de armazenamento 
e qualidade da água.

Or. pt

Alteração 326
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 41 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Tendo em conta as ações da 
estratégia da UE para desenvolver uma 
bioeconomia relativamente à produção 
sustentável e à utilização de recursos 
renováveis.

Or. en

Alteração 327
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 41 – parágrafo 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Definir novas regras de contratação 
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pública verde para os produtos 
alimentares, incluindo critérios 
ambientais e de bem-estar animal.

Or. en

Alteração 328
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático em 
diversas zonas rurais da UE, ao passo que 
garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. As consequências adversas das 
inundações para a saúde humana e a 
atividade económica estão a ser sentidas 
mais frequentemente, devido em parte às 
alterações no ciclo hidrológico e na 
utilização da terra.

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático em 
diversas zonas rurais da UE, ao passo que 
garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. As consequências adversas das 
inundações para a saúde humana e a 
atividade económica estão a ser sentidas 
mais frequentemente, devido sobretudo a 
políticas territoriais inadequadas e à 
ocupação dos leitos de cheia.

Or. pt

Alteração 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático
em diversas zonas rurais da UE, ao passo 
que garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. As consequências adversas das 

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória e as modalidades de recolha e 
tratamento de esgotos continuam a ser
insatisfatórios em diversas zonas rurais da 
UE, ao passo que garantir a boa qualidade 
das águas balneares da Europa beneficia 
tanto a saúde humana como o setor do 
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inundações para a saúde humana e a 
atividade económica estão a ser sentidas 
mais frequentemente, devido em parte às 
alterações no ciclo hidrológico e na 
utilização da terra.

turismo da União. As consequências 
adversas das inundações para a saúde 
humana e a atividade económica estão a ser 
sentidas mais frequentemente, devido em 
parte às alterações no ciclo hidrológico e 
na utilização da terra.

Or. lt

Alteração 330
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático em 
diversas zonas rurais da UE, ao passo que 
garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. As consequências adversas das 
inundações para a saúde humana e a 
atividade económica estão a ser sentidas 
mais frequentemente, devido em parte às 
alterações no ciclo hidrológico e na 
utilização da terra.

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático em 
diversas zonas rurais da UE, ao passo que 
garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. A privatização do abastecimento de 
água tem causado problemas de saúde, 
nomeadamente nos casos em que grandes 
empresas adquiriram os direitos da gestão 
da água. É indispensável proibir qualquer 
privatização no domínio do abastecimento 
de água potável, a fim de preservar, 
proteger e melhorar a qualidade da água. 
As consequências adversas das inundações 
para a saúde humana e a atividade 
económica estão a ser sentidas mais 
frequentemente, devido em parte às 
alterações no ciclo hidrológico e na 
utilização da terra.

Or. de

Justificação

A privatização da água em Portugal causou um aumento do preço de 400 % e uma 
diminuição da qualidade da água. A luta pela água intensificar-se-á nas próximas décadas, 
por isso, o abastecimento de água tem de continuar a ser público ou submetido a um controlo 
público mais rigoroso.
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Alteração 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático em 
diversas zonas rurais da UE, ao passo que 
garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. As consequências adversas das 
inundações para a saúde humana e a 
atividade económica estão a ser sentidas 
mais frequentemente, devido em parte às 
alterações no ciclo hidrológico e na 
utilização da terra.

44. O acesso a água de qualidade 
satisfatória continua a ser problemático em 
diversas zonas rurais da UE, ao passo que 
garantir a boa qualidade das águas 
balneares da Europa beneficia tanto a 
saúde humana como o setor do turismo da 
União. As consequências adversas das 
inundações para a saúde humana e a 
atividade económica estão a ser sentidas 
mais frequentemente, devido em parte às 
alterações no ciclo hidrológico e na 
utilização da terra. Com vista ao 
cumprimento da legislação da UE em 
matéria de água, deverão ser previstas 
medidas de recuperação das margens 
naturais dos rios e de reflorestação das 
áreas circundantes.

Or. es

Alteração 332
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 42

Texto da Comissão Alteração

42. A legislação da UE relativa ao 
ambiente gerou benefícios significativos 
para a saúde e o bem-estar da população. 
Contudo, a água, a poluição atmosférica e 
os produtos químicos permanecem entre as 
preocupações ambientais máximas dos 
cidadãos na UE. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) calcula que os fatores de 

42. A legislação da UE relativa ao 
ambiente gerou benefícios significativos 
para a saúde e o bem-estar da população. 
Contudo, a água, a poluição atmosférica e 
os produtos químicos e a poluição sonora
permanecem entre as preocupações 
ambientais máximas dos cidadãos na UE. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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perturbação do ambiente são responsáveis 
por 15 a 20 % do total de mortes em 53 
países europeus. De acordo com a OCDE, 
a poluição atmosférica urbana deverá 
tornar-se a primeira causa ambiental de 
mortalidade em todo o mundo até 2050.

calcula que os fatores de perturbação do 
ambiente são responsáveis por 15 a 20 % 
do total de mortes em 53 países europeus. 
De acordo com a OCDE, a poluição 
atmosférica urbana deverá tornar-se a 
primeira causa ambiental de mortalidade 
em todo o mundo até 2050.

Or. es

Alteração 333
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 45

Texto da Comissão Alteração

45. O facto de as políticas vigentes não 
serem integralmente aplicadas está a 
impedir a UE de alcançar padrões 
adequados de qualidade do ar e da água. A 
União atualizará as metas em 
conformidade com os dados científicos 
mais recentes e procurará assegurar mais
ativamente sinergias com outros objetivos 
de política em domínios como as alterações 
climáticas, a biodiversidade e o ambiente 
marinho e terrestre. Por exemplo, a 
redução de certos poluentes atmosféricos 
pode dar um importante contributo para a 
atenuação das alterações climáticas. O 
trabalho futuro neste sentido será 
alimentado por uma revisão exaustiva da 
legislação da UE relativa à qualidade do ar 
e pelo plano destinado a preservar os 
recursos hídricos da Europa.

45. O facto de as políticas vigentes não 
serem integralmente aplicadas está a 
impedir a UE de alcançar padrões 
adequados de qualidade do ar e da água. A 
União atualizará as metas em 
conformidade com os dados científicos 
mais recentes e procurará assegurar mais 
ativamente sinergias com outros objetivos 
de política em domínios como as alterações 
climáticas, a biodiversidade e o ambiente 
marinho e terrestre. Por exemplo, a 
redução de certos poluentes atmosféricos, 
incluindo ações para reduzir as emissões 
de SO2 e de poluentes atmosféricos de 
curta duração, pode dar um importante 
contributo para a atenuação das alterações 
climáticas e para a melhoria da qualidade 
do ar. O trabalho futuro neste sentido será 
alimentado por uma revisão exaustiva da 
legislação da UE relativa à qualidade do ar, 
da Diretiva 2005/33/CE e da Diretiva 
1999/32/CE, e pelo plano destinado a 
preservar os recursos hídricos da Europa.

Or. en
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Alteração 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 48

Texto da Comissão Alteração

48. A legislação horizontal relativa aos 
produtos químicos (Regulamentos REACH 
e Classificação, Rotulagem e Embalagem) 
proporciona uma proteção de base para a 
saúde humana e o ambiente e promove a 
assimilação de métodos de ensaio em 
evolução, que não recorrem à utilização de 
animais. Subsiste, porém, incerteza quanto 
aos impactos na saúde humana e no 
ambiente decorrentes dos efeitos 
combinados de diversos produtos químicos 
(misturas), nanomateriais, produtos 
químicos que interferem no sistema 
endócrino ou hormonal (desreguladores 
endócrinos) e substâncias químicas 
presentes em produtos. Em anos recentes, 
foi divulgada mais informação sobre a 
necessidade de medidas destinadas a 
enfrentar estes desafios, especialmente para 
que a UE possa alcançar o objetivo 
acordado em 2002, na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, e 
reafirmado na Cimeira Rio+20 de 
assegurar a minimização dos efeitos 
adversos significativos dos produtos 
químicos para a saúde humana e para o 
ambiente até 2020 e de responder a 
questões e desafios novos e emergentes de 
um modo efetivo, eficiente, coerente e 
coordenado. A UE continuará a 
desenvolver e a aplicar abordagens 
incidentes nos efeitos combinatórios dos 
produtos químicos e nas questões de 
segurança relacionadas com os 
desreguladores endócrinos e preparará uma 
abordagem global para a minimização dos 
efeitos adversos das substâncias perigosas, 
incluindo as substâncias químicas 
presentes em produtos, com o apoio de 
uma ampla base de conhecimento sobre a 

48. A legislação horizontal relativa aos 
produtos químicos (Regulamentos REACH 
e Classificação, Rotulagem e Embalagem) 
proporciona uma proteção de base para a 
saúde humana e o ambiente e promove a 
assimilação de métodos de ensaio em 
evolução, que não recorrem à utilização de 
animais. Subsiste, porém, incerteza quanto 
aos impactos concretos na saúde humana e 
no ambiente decorrentes dos efeitos 
combinados de diversos produtos químicos 
(misturas), nanomateriais, produtos 
químicos que interferem no sistema 
endócrino ou hormonal (desreguladores 
endócrinos) e substâncias químicas 
presentes em produtos. Em anos recentes, 
foi divulgada mais informação sobre a 
necessidade de medidas destinadas a 
enfrentar estes desafios, especialmente para 
que a UE possa alcançar o objetivo 
acordado em 2002, na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, e 
reafirmado na Cimeira Rio+20 de 
assegurar a minimização da exposição a
produtos químicos para a saúde humana e 
para o ambiente até 2020 e de responder a 
questões e desafios novos e emergentes de 
um modo efetivo, eficiente, coerente e 
coordenado. A UE continuará a 
desenvolver e a aplicar abordagens, 
incluindo disposições dirigidas à 
indústria, incidentes nos efeitos 
combinatórios dos produtos químicos e nas 
questões de segurança relacionadas com os 
desreguladores endócrinos e preparará uma 
abordagem global para a minimização dos 
efeitos adversos das substâncias perigosas 
em toda a legislação relevante da UE, 
incluindo as substâncias químicas 
presentes em produtos, com o apoio de
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exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade. A segurança e a gestão 
sustentável dos nanomateriais serão 
garantidas no âmbito de uma abordagem 
abrangente que incluirá avaliação e gestão 
de riscos, informação e monitorização. Em 
conjunto, estas abordagens ampliarão a 
base de conhecimento sobre os produtos 
químicos e fornecerão um quadro 
previsível para orientar a elaboração de 
soluções mais sustentáveis.

uma ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade, tendo em conta o princípio da 
precaução para proteger, em especial, os 
grupos vulneráveis da exposição. A 
segurança e a gestão sustentável dos 
nanomateriais serão garantidas no âmbito 
de uma abordagem abrangente que incluirá 
avaliação e gestão de riscos, informação e 
monitorização. Em conjunto, estas 
abordagens ampliarão a base de 
conhecimento sobre os produtos químicos 
e fornecerão um quadro previsível para 
orientar a elaboração de soluções mais 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 48

Texto da Comissão Alteração

48. A legislação horizontal relativa aos 
produtos químicos (Regulamentos REACH 
e Classificação, Rotulagem e Embalagem) 
proporciona uma proteção de base para a 
saúde humana e o ambiente e promove a 
assimilação de métodos de ensaio em 
evolução, que não recorrem à utilização de 
animais. Subsiste, porém, incerteza quanto 
aos impactos na saúde humana e no 
ambiente decorrentes dos efeitos 
combinados de diversos produtos químicos 
(misturas), nanomateriais, produtos 
químicos que interferem no sistema 
endócrino ou hormonal (desreguladores 
endócrinos) e substâncias químicas 
presentes em produtos. Em anos recentes, 
foi divulgada mais informação sobre a 
necessidade de medidas destinadas a 
enfrentar estes desafios, especialmente para 
que a UE possa alcançar o objetivo 

48. A legislação horizontal relativa aos 
produtos químicos (Regulamentos REACH 
e Classificação, Rotulagem e Embalagem) 
proporciona uma proteção de base para a 
saúde humana e o ambiente e promove a 
assimilação de métodos de ensaio em 
evolução, que não recorrem à utilização de 
animais. Subsiste, porém, uma 
preocupação significativa quanto aos 
impactos na saúde humana e no ambiente 
decorrentes dos efeitos combinados de 
diversos produtos químicos (misturas), 
nanomateriais, produtos químicos que 
interferem no sistema endócrino ou 
hormonal (desreguladores endócrinos) e 
substâncias químicas presentes em 
produtos. Em anos recentes, foi divulgada 
mais informação sobre a necessidade de 
medidas destinadas a enfrentar estes 
desafios, especialmente para que a UE 
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acordado em 2002, na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, e 
reafirmado na Cimeira Rio+20 de 
assegurar a minimização dos efeitos 
adversos significativos dos produtos 
químicos para a saúde humana e para o 
ambiente até 2020 e de responder a 
questões e desafios novos e emergentes de 
um modo efetivo, eficiente, coerente e 
coordenado. A UE continuará a 
desenvolver e a aplicar abordagens 
incidentes nos efeitos combinatórios dos 
produtos químicos e nas questões de 
segurança relacionadas com os 
desreguladores endócrinos e preparará uma 
abordagem global para a minimização dos 
efeitos adversos das substâncias perigosas, 
incluindo as substâncias químicas 
presentes em produtos, com o apoio de 
uma ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade. A segurança e a gestão 
sustentável dos nanomateriais serão 
garantidas no âmbito de uma abordagem 
abrangente que incluirá avaliação e gestão 
de riscos, informação e monitorização. Em 
conjunto, estas abordagens ampliarão a 
base de conhecimento sobre os produtos 
químicos e fornecerão um quadro 
previsível para orientar a elaboração de 
soluções mais sustentáveis.

possa alcançar o objetivo acordado em 
2002, na Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, e 
reafirmado na Cimeira Rio+20 de 
assegurar a minimização dos efeitos 
adversos significativos dos produtos 
químicos para a saúde humana e para o 
ambiente até 2020 e de responder a 
questões e desafios novos e emergentes de 
um modo efetivo, eficiente, coerente e 
coordenado. A UE continuará a 
desenvolver e a aplicar abordagens 
incidentes nos efeitos combinatórios dos 
produtos químicos e nas questões de 
segurança relacionadas com os 
desreguladores endócrinos e preparará uma 
abordagem global para a minimização dos 
efeitos adversos das substâncias perigosas 
e da exposição aos mesmos em toda a 
legislação relevante da UE, incluindo as 
substâncias químicas presentes em 
produtos, com o apoio de uma ampla base 
de conhecimento sobre a exposição aos 
produtos químicos e a sua toxicidade, bem 
como de conhecimento relacionado com 
os grupos vulneráveis. A segurança e a 
gestão sustentável dos nanomateriais e de 
outros materiais avançados serão 
garantidas no âmbito de uma abordagem 
proativa abrangente que vise 
especificamente os nanomateriais em toda 
a legislação relevante que incluirá uma 
abordagem caso a caso em termos de 
avaliação e gestão de riscos, informação 
exaustiva acerca das utilizações concretas 
(inventário e rotulagem) e monitorização. 
Em conjunto, estas abordagens ampliarão a 
base de conhecimento sobre os produtos 
químicos e fornecerão um quadro 
previsível para orientar a elaboração de 
soluções mais sustentáveis.

Or. en

Justificação

É necessária uma abordagem proativa que vise os nanomateriais em toda a legislação 
relevante da UE. As preocupações com a segurança estão relacionadas com a exposição a 
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substâncias perigosas e com os efeitos combinatórios dos produtos químicos e 
desreguladores endócrinos, devendo ser limitadas nomeadamente no que toca aos grupos 
vulneráveis.

Alteração 336
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 48

Texto da Comissão Alteração

48. A legislação horizontal relativa aos 
produtos químicos (Regulamentos REACH 
e Classificação, Rotulagem e Embalagem) 
proporciona uma proteção de base para a 
saúde humana e o ambiente e promove a 
assimilação de métodos de ensaio em 
evolução, que não recorrem à utilização de 
animais. Subsiste, porém, incerteza quanto 
aos impactos na saúde humana e no 
ambiente decorrentes dos efeitos 
combinados de diversos produtos químicos 
(misturas), nanomateriais, produtos 
químicos que interferem no sistema 
endócrino ou hormonal (desreguladores 
endócrinos) e substâncias químicas 
presentes em produtos. Em anos recentes, 
foi divulgada mais informação sobre a 
necessidade de medidas destinadas a 
enfrentar estes desafios, especialmente para 
que a UE possa alcançar o objetivo 
acordado em 2002, na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, e 
reafirmado na Cimeira Rio+20 de 
assegurar a minimização dos efeitos 
adversos significativos dos produtos 
químicos para a saúde humana e para o 
ambiente até 2020 e de responder a 
questões e desafios novos e emergentes de 
um modo efetivo, eficiente, coerente e 
coordenado. A UE continuará a 
desenvolver e a aplicar abordagens 
incidentes nos efeitos combinatórios dos 
produtos químicos e nas questões de 
segurança relacionadas com os 

48. A legislação horizontal relativa aos 
produtos químicos (Regulamentos REACH 
e Classificação, Rotulagem e Embalagem) 
proporciona uma proteção de base para a 
saúde humana e o ambiente e promove a 
assimilação de métodos de ensaio em 
evolução, que não recorrem à utilização de 
animais. Subsiste, porém, incerteza quanto 
aos impactos na saúde humana e no 
ambiente decorrentes dos efeitos 
combinados de diversos produtos químicos 
(misturas), nanomateriais, produtos 
químicos que interferem no sistema 
endócrino ou hormonal (desreguladores 
endócrinos) e substâncias químicas 
presentes em produtos. Em anos recentes, 
foi divulgada mais informação sobre a 
necessidade de medidas destinadas a 
enfrentar estes desafios, especialmente para 
que a UE possa alcançar o objetivo 
acordado em 2002, na Cimeira Mundial 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, e 
reafirmado na Cimeira Rio+20 de 
assegurar a minimização dos efeitos 
adversos significativos dos produtos 
químicos para a saúde humana e para o 
ambiente até 2020 e de responder a 
questões e desafios novos e emergentes de 
um modo efetivo, eficiente, coerente e 
coordenado. A UE continuará a 
desenvolver e a aplicar abordagens 
incidentes nos efeitos combinatórios dos 
produtos químicos e nas questões de 
segurança relacionadas com os efeitos 
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desreguladores endócrinos e preparará uma 
abordagem global para a minimização dos 
efeitos adversos das substâncias perigosas, 
incluindo as substâncias químicas 
presentes em produtos, com o apoio de 
uma ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade. A segurança e a gestão 
sustentável dos nanomateriais serão 
garantidas no âmbito de uma abordagem 
abrangente que incluirá avaliação e gestão 
de riscos, informação e monitorização. Em 
conjunto, estas abordagens ampliarão a 
base de conhecimento sobre os produtos 
químicos e fornecerão um quadro 
previsível para orientar a elaboração de 
soluções mais sustentáveis.

adversos dos desreguladores endócrinos e 
preparará uma abordagem global para a 
minimização dos efeitos adversos das 
substâncias perigosas, incluindo as 
substâncias químicas presentes em 
produtos, com o apoio de uma ampla base 
de conhecimento sobre a exposição aos 
produtos químicos e a sua toxicidade. A 
segurança e a gestão sustentável dos 
nanomateriais serão garantidas no âmbito 
de uma abordagem abrangente que incluirá 
avaliação e gestão de riscos, informação e 
monitorização. Em conjunto, estas 
abordagens ampliarão a base de 
conhecimento sobre os produtos químicos 
e fornecerão um quadro previsível para 
orientar a elaboração de soluções mais 
sustentáveis.

Or. it

Alteração 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 49

Texto da Comissão Alteração

49. Entretanto, o crescente mercado de 
produtos, substâncias químicas e materiais 
de base biológica poderá oferecer 
vantagens, como a diminuição das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
novas oportunidades comerciais, mas é 
necessário velar por que todo o ciclo de 
vida destes produtos seja sustentável e não 
exacerbe a concorrência pela terra nem 
aumente os níveis de emissão.

49. Entretanto, o crescente mercado de 
produtos, substâncias químicas e materiais 
de base biológica poderá oferecer 
vantagens, como a diminuição das 
emissões de gases com efeito de estufa e 
novas oportunidades comerciais, mas é 
necessário velar por que todo o ciclo de 
vida destes produtos seja sustentável e não 
exacerbe a concorrência pela terra e pela 
água nem aumente os níveis de emissão.

Or. en

Alteração 338
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

49-A. Chama a atenção para os efeitos da 
desregulamentação e liberalização do 
comércio internacional, que conduziram a 
um acréscimo do consumo de energia e 
dos fluxos de mercadorias a nível 
mundial, aumentando assim a 
concentração de gases com efeito de 
estufa na atmosfera; considera que a 
defesa e a promoção da produção e do 
consumo de energia a nível local através 
de cadeias de abastecimento mais curtas 
favorecem a complementaridade no 
comércio internacional em vez da 
concorrência entre produtos, produtores e 
países;

Or. pt

Alteração 339
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 49-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

49-B. Recomenda que se proceda a uma 
avaliação, a curto prazo, do impacto das 
políticas comuns da UE, nomeadamente 
da PAC, da PCP e da Política Comercial, 
no potencial de redução da intensidade 
carbónica das economias da UE. Os 
resultados desta avaliação deverão ser 
tidos em conta na revisão destas políticas;

Or. pt
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Alteração 340
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 50

Texto da Comissão Alteração

50. As alterações climáticas vão agravar os 
problemas ambientais, pois causarão secas 
e vagas de calor prolongadas, inundações, 
intempéries e incêndios florestais, bem 
como formas novas ou mais virulentas de 
doenças do homem, dos animais e das 
plantas. Devem ser tomadas medidas 
específicas para assegurar que a UE estará 
adequadamente preparada para enfrentar as 
pressões e mudanças resultantes das 
alterações climáticas, reforçando a sua 
resiliência ambiental, económica e social. 
Como muitos setores estão (e estarão) cada 
vez mais sujeitos aos impactos das 
alterações climáticas, é necessário integrar 
mais profundamente nas políticas da UE as 
considerações relativas à adaptação e à 
gestão do risco de catástrofes.

50. Prevê-se que as alterações climáticas 
vão agravar os problemas ambientais, pois 
causarão secas e vagas de calor 
prolongadas, inundações, intempéries e 
incêndios florestais, bem como formas 
novas ou mais virulentas de doenças do 
homem, dos animais e das plantas. Devem 
ser tomadas medidas específicas para 
assegurar que a UE estará adequadamente 
preparada para enfrentar as pressões e 
mudanças resultantes das alterações 
climáticas, reforçando a sua resiliência 
ambiental, económica e social. Como 
muitos setores estão (e estarão) cada vez 
mais sujeitos aos impactos das alterações 
climáticas, é necessário integrar mais 
profundamente nas políticas da UE as 
considerações relativas à adaptação e à 
gestão do risco de catástrofes.

Or. it

Alteração 341
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 51

Texto da Comissão Alteração

51. Acresce que as medidas destinadas a 
reforçar a resiliência ecológica e climática, 
como a restauração de ecossistemas e as 
infraestruturas verdes, podem trazer 
importantes benefícios socioeconómicos,
inclusive para a saúde pública. As 
sinergias e os compromissos potenciais 
entre os objetivos climáticos e outros 

51. Acresce que as medidas destinadas a 
reforçar a resiliência ecológica e climática, 
como a restauração de ecossistemas e as 
infraestruturas verdes, podem trazer 
importantes benefícios socioeconómicos e 
melhorias significativas em termos de 
saúde pública e bem-estar. As sinergias e 
os compromissos potenciais entre os 
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objetivos ambientais, como a qualidade do 
ar, têm de ser adequadamente geridos. Por 
exemplo, a mudança para outros 
combustíveis, em resposta às considerações 
relativas ao clima ou à segurança do 
aprovisionamento, poderá conduzir a 
aumentos substanciais das partículas em 
suspensão e das emissões perigosas.

objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais, como a qualidade do ar, têm de 
ser adequadamente geridos. Por exemplo, a 
mudança para outros combustíveis, em 
resposta às considerações relativas ao 
clima ou à segurança do aprovisionamento, 
poderá conduzir a aumentos substanciais 
das partículas em suspensão e das emissões 
perigosas.

Or. en

Alteração 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A qualidade do ar na UE terá 
melhorado significativamente.

(a) A qualidade do ar interior e exterior na 
UE terá melhorado significativamente 
atingindo os níveis recomendados pela 
OMS e em conformidade com as 
orientações da OMS.

Or. en

Alteração 343
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Rever a legislação sobre os métodos 
de medição da poluição atmosférica, 
incluindo as orientações sobre a correta 
localização dos medidores, a fim de 
garantir uma maior eficácia na obtenção 
dos dados e evitar medições fraudulentas.

Or. es
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Alteração 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I –  ponto 52 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A poluição acústica na UE terá 
diminuído significativamente.

(b) A poluição acústica na UE terá 
diminuído significativamente atingindo os 
níveis recomendados pela OMS.

Or. en

Alteração 345
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Em toda a UE, os cidadãos 
beneficiarão de padrões elevados de 
segurança para a água potável e para as
águas balneares.

(c) Em toda a UE, todos os cidadãos 
fruirão de água potável e saneamento de 
águas residuais seguros, em quantidade e 
qualidade adequada, bem como de águas 
balneares públicas sanitariamente 
seguras.

Or. pt

Alteração 346
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Monitorizar o grau de execução de 
políticas de internalização dos custos da 
água nos diferentes Estados-Membros de 
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modo a avançar rumo a um reflexo do 
preço real do recurso, tal como previsto 
na Diretiva-Quadro Água.

Or. es

Alteração 347
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os efeitos combinatórios dos produtos 
químicos e as questões de segurança 
relacionadas com os desreguladores 
endócrinos serão efetivamente atendidos, 
ao mesmo tempo que é avaliado e 
minimizado o risco para o ambiente e para 
a saúde associado à utilização de 
substâncias perigosas, incluindo as 
substâncias químicas presentes em 
produtos.

(d) Os efeitos combinatórios dos produtos 
químicos e as questões de segurança 
relacionadas com os efeitos adversos dos
desreguladores endócrinos serão 
efetivamente atendidos, ao mesmo tempo 
que é avaliado e minimizado o risco para o 
ambiente e para a saúde associado à 
utilização de substâncias perigosas, 
incluindo as substâncias químicas 
presentes em produtos.

Or. it

Alteração 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os efeitos combinatórios dos produtos 
químicos e as questões de segurança 
relacionadas com os desreguladores 
endócrinos serão efetivamente atendidos, 
ao mesmo tempo que é avaliado e 
minimizado o risco para o ambiente e para 
a saúde associado à utilização de 
substâncias perigosas, incluindo as 
substâncias químicas presentes em 

(d) Os efeitos combinatórios dos produtos 
químicos e as questões de segurança 
relacionadas com os desreguladores 
endócrinos serão efetivamente atendidos, 
ao mesmo tempo que é avaliado e 
minimizado o risco para o ambiente e para 
a saúde associado à utilização de 
substâncias perigosas, incluindo as 
substâncias químicas presentes em 
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produtos. produtos. As ações de longo prazo com 
vista a alcançar o objetivo de um 
ambiente não tóxico serão identificadas.

Or. en

Alteração 349
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os efeitos combinatórios dos produtos 
químicos e as questões de segurança 
relacionadas com os desreguladores 
endócrinos serão efetivamente atendidos, 
ao mesmo tempo que é avaliado e 
minimizado o risco para o ambiente e para 
a saúde associado à utilização de 
substâncias perigosas, incluindo as 
substâncias químicas presentes em 
produtos.

(d) Os efeitos combinatórios dos produtos 
químicos e as questões de segurança 
relacionadas com os desreguladores 
endócrinos serão efetivamente atendidos 
em toda a legislação relevante da UE, ao 
mesmo tempo que é avaliado e minimizado 
o risco para o ambiente e para a saúde 
associado à utilização de substâncias 
perigosas, incluindo as substâncias 
químicas presentes em produtos.
.

Or. en

Alteração 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As questões de segurança relacionadas 
com os nanomateriais serão efetivamente 
atendidas, no âmbito de uma abordagem 
coerente de diversos atos legislativos.

(e) O quadro regulamentar da UE será 
revisto e complementado com vista a 
assegurar que as questões de segurança 
relacionadas com os nanomateriais serão 
efetivamente atendidas através de 
regulamentação específica nesta matéria 
e no âmbito de uma abordagem coerente de 
diversos atos legislativos.
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Or. en

Alteração 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Serão feitos progressos decisivos na 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas.

(f) Serão feitos progressos decisivos na 
prevenção e adaptação aos impactos das 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 352
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A disponibilidade e o acesso a 
alimentos saudáveis e de elevada 
qualidade na UE aumentaram
significativamente.

Or. en

Alteração 353
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 52 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Implementar as iniciativas do Livro 
Branco sobre os transportes, 
especialmente através de uma maior 
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internalização dos custos externos.

Or. en

Alteração 354
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicar a política atualizada da UE em 
matéria de qualidade do ar, alinhada pelos 
conhecimentos científicos mais recentes, e 
as medidas de combate à poluição 
atmosférica na fonte.

(a) Aplicar a política atualizada da UE em 
matéria de qualidade do ar, alinhada pelos 
conhecimentos científicos mais recentes e 
pelas diferentes condições geográficas e 
climáticas, e as medidas de combate à 
poluição atmosférica na fonte.

Or. it

Alteração 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicar a política atualizada da UE em 
matéria de qualidade do ar, alinhada pelos 
conhecimentos científicos mais recentes, e 
as medidas de combate à poluição 
atmosférica na fonte.

(a) Aplicar a política atualizada da UE em 
matéria de qualidade do ar, alinhada pelos 
conhecimentos científicos mais recentes, 
desenvolver uma estratégia na UE para a 
qualidade do ar interior e medidas de 
combate à poluição atmosférica na fonte.

Or. en

Alteração 356
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Impulsionar os esforços no sentido da 
execução da Diretiva Água Potável, 
designadamente no caso dos pequenos 
fornecedores de água potável, e da 
Diretiva Águas Balneares.

(c) Assegurar os fundos necessários ao 
abastecimento de água e saneamento 
universal e impulsionar os esforços no 
sentido do cumprimento dos planos de 
recuperação, monitorização e controlo 
das origens de água para consumo 
humano e da execução da Diretiva Águas 
Balneares.

Or. pt

Alteração 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolver uma estratégia da UE para 
um ambiente não tóxico, apoiada numa 
ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

(d) Desenvolver até 2018 uma estratégia da 
UE para um ambiente não tóxico que
assente em medidas horizontais a tomar 
até 2015 para assegurar através de 
disposições específicas em toda a 
legislação relevante: 1) a segurança dos 
nanomateriais e materiais avançados 
semelhantes; 2) a minimização da 
exposição a desreguladores endócrinos; 
3) abordagens regulamentares adequadas 
para dar resposta aos efeitos 
combinatórios dos produtos químicos e 4) 
a minimização da exposição às 
substâncias químicas presentes em 
produtos, incluindo, entre outros, 
produtos importados, com vista a 
promover o aproveitamento de materiais 
não tóxicos e reduzir a exposição em 
recintos fechados a substâncias nocivas. 
Tudo isto deve estar apoiado numa ampla 
base de conhecimento sobre a exposição 
aos produtos químicos e a sua toxicidade, 
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que tornaria mais célere uma tomada de 
decisão eficiente e promoveria a inovação 
e o desenvolvimento de substitutos 
sustentáveis.

Or. en

Justificação

Os elementos de uma estratégia abrangente da UE para um ambiente não tóxico, um objetivo 
já adotado no 6.º PAA, devem ser claramente enunciados. O 7.º PAA deve refletir os apelos 
feitos pelo PE: Em abril de 2009, o PE instou a Comissão a assegurar a segurança de todas 
as aplicações de nanomateriais no prazo de 2 anos. Em março de 2013, o PE instou a 
minimização da exposição aos desreguladores endócrinos. Além disso, a estratégia também 
deve dar resposta aos efeitos combinatórios e minimizar a exposição às substâncias químicas 
presentes em produtos.

Alteração 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolver uma estratégia da UE para 
um ambiente não tóxico, apoiada numa 
ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

(d) Desenvolver até 2015 uma estratégia da 
UE para um ambiente não tóxico que 
englobe medidas de curto prazo para 
assegurar a segurança dos nanomateriais 
e dos materiais avançados semelhantes, 
abordagens adequadas para que os 
regulamentos relativos a produtos 
químicos deem resposta aos efeitos 
combinatórios, a minimização da
exposição aos desreguladores endócrinos 
e às substâncias químicas presentes em 
produtos, abordando inclusive os produtos 
importados, a exposição em recintos 
fechados e o aproveitamento de materiais 
não tóxicos, entre outros, assim como 
para definir ações com vista a alcançar a 
visão de longo prazo de um ambiente não 
tóxico. A estratégia deve estar apoiada 
numa ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade, que garanta uma tomada de 
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decisão eficiente e célere e que seja 
conducente à inovação de substitutos 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 359
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolver uma estratégia da UE para 
um ambiente não tóxico, apoiada numa 
ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

(d) Desenvolver até 2015 uma estratégia da 
UE para um ambiente não tóxico, 
incluindo medidas horizontais para a 
documentação da segurança dos 
nanomateriais e dos materiais avançados 
semelhantes e para a implementação de 
regulamentação horizontal relativa a 
substâncias químicas com vista a proteger 
contra os efeitos combinatórios, 
minimizar a exposição aos desreguladores 
endócrinos e assegurar uma gestão 
adequada do risco de substâncias 
químicas presentes em produtos, 
incluindo produtos importados. Medidas 
horizontais para assegurar a segurança 
dos nanomateriais. Tudo isto apoiado
numa ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

Or. en

Alteração 360
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Desenvolver uma estratégia da UE para 
um ambiente não tóxico, apoiada numa 
ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

(d) Desenvolver uma estratégia da UE para 
um ambiente não tóxico, apoiada numa 
ampla base de conhecimento sobre a 
exposição aos produtos químicos e a sua 
toxicidade assente tanto quanto possível 
na utilização de estratégias e métodos de 
ensaio alternativos sem recurso a animais 
vivos e conducente à inovação de 
substitutos sustentáveis.

Or. en

Justificação

Existe muita incerteza relativamente aos impactos ambientais e na saúde pública e animal 
dos desreguladores endócrinos, das misturas de substâncias químicas e dos nanomateriais 
Contudo, há que efetuar sempre que possível uma avaliação de risco utilizando estratégias e 
métodos de ensaio alternativos sem recurso a animais. A proposta da Comissão carece de 
precisão relativamente a esta questão.

Alteração 361
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Adotar uma estratégia global ao 
nível da UE para desenvolver, validar, 
aceitar e utilizar métodos de ensaio sem 
recurso a animais no contexto da revisão 
da legislação da UE e definir regras para 
as novas tecnologias, tais como as 
nanotecnologias.

Or. en

Justificação

A definição de uma estratégia alargada a nível da UE garante que seria totalmente tido em 
conta o impacto das novas regras relativas a ensaios em animais.
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Alteração 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Rever as políticas existentes na UE 
e desenvolver novas políticas relativas aos 
nanomateriais e aos materiais avançados, 
incluindo, entre outros, o 
desenvolvimento de ferramentas de 
avaliação de risco adequadas, relatórios 
de segurança química e um registo 
europeu alargado para os nanomateriais.

Or. en

Alteração 363
Karin Kadenbach

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Implementar as iniciativas que 
constam do Livro Branco sobre os 
transportes, especialmente mediante uma 
maior internalização dos custos externos.

Or. en

Justificação

Esta última redação é uma citação do Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de 
recursos COM(2011)571 final, página 19.

Alteração 364
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 52-A (novo)



PE508.028v01-00 50/72 AM\931426PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

52-A. Todos os custos externos de 
transportes são totalmente internalizados.

Or. en

Alteração 365
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 54

Texto da Comissão Alteração

54. Os benefícios de uma aplicação efetiva 
da legislação ambiental da UE manifestam-
se em três vertentes: proporcionar 
condições equitativas para os agentes 
económicos que operam no mercado único, 
estimular a inovação e promover vantagens 
decorrentes da condição das empresas 
europeias como pioneiras em muitos 
setores. Em contrapartida, os custos 
decorrentes da não-aplicação da legislação 
são elevados, na ordem dos 50 mil milhões 
de euros por ano, incluindo os custos 
associados a infrações. Só em 2009, houve 
451 casos de infração relacionados com a 
legislação ambiental da UE. A Comissão 
recebe também numerosas queixas 
diretamente de cidadãos da UE, muitas das 
quais poderiam antes ser endereçadas a 
instâncias dos Estados-Membros ou 
mesmo locais.

54. Os benefícios de uma aplicação efetiva 
da legislação ambiental da UE manifestam-
se em três vertentes: proporcionar 
condições equitativas para os agentes 
económicos que operam no mercado único, 
estimular a inovação e promover vantagens 
decorrentes da condição das empresas 
europeias como pioneiras em muitos 
setores. Em contrapartida, os custos 
decorrentes da não-aplicação da legislação 
são elevados, na ordem dos 50 mil milhões 
de euros por ano, incluindo os custos 
associados a infrações. Só em 2009, houve 
451 casos de infração relacionados com a 
legislação ambiental da UE. A Comissão 
recebe também numerosas queixas 
diretamente de cidadãos da UE, muitas da 
quais, embora pudessem ser endereçadas a 
instâncias dos Estados-Membros ou 
mesmo locais, continuam a necessitar de 
mediação por parte da Comissão e, 
quando apropriado, do Tribunal de 
Justiça da União Europeia.

Or. es

Alteração 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 55

Texto da Comissão Alteração

55. Uma melhor aplicação do acervo 
ambiental da UE a nível dos Estados-
Membros terá, pois, prioridade máxima nos 
próximos anos. Há diferenças 
consideráveis em termos de aplicação, quer 
entre os Estados-Membros quer no interior 
de cada um deles. É necessário dotar os 
agentes envolvidos na aplicação da 
legislação ambiental aos níveis nacional,
regional e local de conhecimentos e 
capacidade, para melhorar a obtenção de 
benefícios desta legislação.

55. Uma melhor aplicação do acervo 
ambiental da UE a nível dos Estados-
Membros terá, pois, prioridade máxima nos 
próximos anos. Há diferenças 
consideráveis em termos de aplicação, quer 
entre os Estados-Membros quer no interior 
de cada um deles. É necessário dotar os 
agentes envolvidos na aplicação da 
legislação ambiental aos níveis europeu, 
nacional, regional e local de 
conhecimentos, ferramentas e capacidade, 
para melhorar a obtenção de benefícios 
desta legislação.

Or. en

Alteração 367
João Ferreira

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 55

Texto da Comissão Alteração

55. Uma melhor aplicação do acervo 
ambiental da UE a nível dos Estados-
Membros terá, pois, prioridade máxima nos 
próximos anos. Há diferenças 
consideráveis em termos de aplicação, quer 
entre os Estados-Membros quer no interior 
de cada um deles. É necessário dotar os 
agentes envolvidos na aplicação da 
legislação ambiental aos níveis nacional, 
regional e local de conhecimentos e 
capacidade, para melhorar a obtenção de 
benefícios desta legislação.

55. Uma melhor aplicação do acervo 
ambiental da UE a nível dos Estados-
Membros terá, pois, prioridade máxima nos 
próximos anos. Há diferenças 
consideráveis em termos de aplicação, quer 
entre os Estados-Membros quer no interior 
de cada um deles. É necessário dotar os 
agentes envolvidos na aplicação da 
legislação ambiental aos níveis nacional, 
regional e local de orçamento, postos de 
trabalho, conhecimentos e capacidade, 
para melhorar a obtenção de benefícios 
desta legislação

Or. pt
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Alteração 368
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 58

Texto da Comissão Alteração

58. Em segundo lugar, a UE tornará as 
obrigações em matéria de inspeções e 
vigilância extensivas ao acervo alargado 
de legislação ambiental da UE, 
complementando-as com uma capacidade 
à escala da União que permitirá abordar 
situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados.

58. Em segundo lugar, a UE reforçará a 
rede IMPEL criada pelos Estados-
Membros, preconizando um adequado 
apoio financeiro de longo prazo e 
incentivando a partilha de melhores 
práticas, incluindo ao nível regional e 
local.

Or. it

Alteração 369
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 58

Texto da Comissão Alteração

58. Em segundo lugar, a UE tornará as 
obrigações em matéria de inspeções e 
vigilância extensivas ao acervo alargado de 
legislação ambiental da UE, 
complementando-as com uma capacidade à 
escala da União que permitirá abordar 
situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados.

58. Em segundo lugar, a UE tornará as 
obrigações em matéria de inspeções e 
vigilância extensivas ao acervo alargado de 
legislação ambiental da UE, 
complementando-as com uma capacidade à 
escala da União que permitirá abordar 
situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados. A fim de 
garantir e limitar os custos dos processos 
administrativos, não deve prever-se a 
criação de novas autoridades europeias, e 
a competência das agências nacionais 
para a proteção do ambiente não deve ser 
posta em causa.

Or. de
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Alteração 370
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 59

Texto da Comissão Alteração

59. Em terceiro lugar, será melhorado o 
modo como são tratadas e resolvidas a 
nível nacional as queixas relativas à 
aplicação da legislação ambiental da UE.

59. Em terceiro lugar, será melhorado o 
modo como são tratadas e resolvidas a 
nível nacional as queixas relativas à 
aplicação da legislação ambiental da UE e 
será garantida uma maior transparência e 
um melhor acesso à informação sobre as 
denúncias apresentadas.

Or. es

Alteração 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 59

Texto da Comissão Alteração

59. Em terceiro lugar, será melhorado o 
modo como são tratadas e resolvidas a 
nível nacional as queixas relativas à 
aplicação da legislação ambiental da UE.

59. Em terceiro lugar, será melhorado o 
modo como são tratadas e resolvidas a 
nível nacional as queixas relativas à 
aplicação da legislação ambiental da UE, 
tornando-o mais transparente e acessível.

Or. en

Alteração 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 60

Texto da Comissão Alteração

60. Em quarto lugar, os cidadãos da UE 
obterão melhor acesso à justiça em matéria 

60. Em quarto lugar, os cidadãos da UE 
obterão acesso à justiça em matéria 
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ambiental e uma proteção jurídica efetiva, 
em conformidade com os tratados 
internacionais e com os avanços resultantes 
da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e 
da jurisprudência recente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia. Será também 
promovida a resolução extrajudicial de 
conflitos, como alternativa ao litígio.

ambiental e uma proteção jurídica efetiva, 
em conformidade com a Convenção de 
Aarhus e outros tratados internacionais e 
com os avanços resultantes da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa e da 
jurisprudência recente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia. Será também 
promovida a resolução extrajudicial de 
conflitos, como alternativa ao litígio.

Or. en

Justificação

Para assegurar o acesso efetivo à justiça, todos os pilares da Convenção Aarhus têm de fazer 
parte do acerco de políticas ambientais da União. O que está em conformidade com as 
conclusões do Conselho de 11 de junho de 2012.

Alteração 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

60-A. Em quinto lugar, as modalidades de 
participação do público na tomada de 
decisões em matéria ambiental sairão 
reforçadas, na condição de, acima de 
tudo, o sistema de avaliação do impacto 
ambiental não permitir que os processos 
de avaliação do impacto sejam 
contornados e manter a sua objetividade e 
independência;

Or. lt

Alteração 374
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

63. A fim de maximizar os benefícios da 
legislação da UE relativa ao ambiente, o 
programa assegurará que, até 2020:

63. A fim de maximizar os benefícios da 
legislação da UE relativa ao ambiente, o 
programa deverá assegurar que, até 2020:

Or. it

Alteração 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I –  ponto 63 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os cidadãos têm acesso a uma 
informação clara sobre o modo como a 
legislação ambiental da UE está a ser 
aplicada.

(a) A Convenção de Aarhus será 
totalmente implementada garantindo aos 
cidadãos o acesso a uma informação clara 
sobre o modo como a legislação ambiental 
da UE está a ser aplicada, a participação 
em determinadas decisões 
ambientalmente relevantes e o acesso à 
justiça.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as conclusões do Conselho de 11 de junho de 2012, a Convenção 
Aarhus deve ser totalmente implementada permitindo que os cidadãos tenham total acesso à 
justiça em questões ambientais.

Alteração 376
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os cidadãos têm acesso a uma 
informação clara sobre o modo como a 

(a) Os cidadãos têm acesso a uma 
informação clara sobre o modo como a 



PE508.028v01-00 56/72 AM\931426PT.doc

PT

legislação ambiental da UE está a ser 
aplicada.

legislação ambiental da UE está a ser 
aplicada. Tal deverá incluir, por razões de 
maior transparência, o acesso através da 
Internet a um resumo das denúncias que 
foram apresentadas à Comissão Europeia 
e a informação sobre o estado de 
tramitação dos processos em cada 
Estado-Membro.

Or. es

Alteração 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O requisito da independência das 
autoridades reguladoras a nível nacional 
para aplicação da legislação ambiental da 
UE é implementado.

Or. en

Justificação

Em diversas diretivas europeias relativas ao mercado interno, assim como na jurisprudência 
do Tribunal de Justiça Europeu, foi pedido aos Estados-Membros que garantissem a 
independência das autoridades reguladoras e que assegurem que estas exercem os seus 
poderes de forma imparcial e transparente. Ver a Diretiva 2009/73/CE, artigo 39.º, n.º 4. 
Devem ser aplicados os mesmos requisitos relativos à autoridade reguladora no que toca à 
aplicação da legislação ambiental da UE a nível nacional.

Alteração 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A confiança dos cidadãos na legislação
ambiental da UE é reforçada.

(d) A confiança dos cidadãos na legislação 
ambiental da UE é reforçada, estimulando-
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se o seu envolvimento mais estreito em 
medidas adotas com vista a dar resposta 
aos problemas ambientais.

Or. lt

Alteração 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 63 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A confiança dos cidadãos na legislação 
ambiental da UE é reforçada.

(d) A confiança dos cidadãos na legislação 
ambiental da UE e na sua aplicação é 
reforçada.

Or. en

Alteração 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 63 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Elaborar acordos de aplicação em 
parceria, entre os Estados-Membros e a 
Comissão.

(b) Elaborar acordos de aplicação em 
parceria, entre os Estados-Membros e a 
Comissão de modo a ajudar os Estados-
Membros a evitarem ou resolverem 
problemas ocorridos.

Or. en

Alteração 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Elaborar acordos de aplicação em 
parceria, entre os Estados-Membros e a 
Comissão.

(b) Elaborar acordos de aplicação em 
parceria transparentes, entre os Estados-
Membros e a Comissão.

Or. en

Alteração 382
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fazer com que os critérios vinculativos 
aplicáveis às inspeções e vigilância efetivas 
dos Estados-Membros sejam extensivos ao 
acervo alargado de legislação ambiental da 
UE e desenvolver uma capacidade 
complementar à escala da União para 
tratar situações que suscitam motivos de 
preocupação justificados, com apoio a 
redes de profissionais.

(c) Fazer com que os critérios vinculativos 
aplicáveis às inspeções e vigilância efetivas 
dos Estados-Membros sejam extensivos ao 
acervo alargado de legislação ambiental da 
EU, reforçando ao mesmo tempo a 
respetiva rede IMPEL.

Or. it

Alteração 383
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fazer com que os critérios vinculativos 
aplicáveis às inspeções e vigilância efetivas 
dos Estados-Membros sejam extensivos ao 
acervo alargado de legislação ambiental da 
UE e desenvolver uma capacidade 
complementar à escala da União para tratar 
situações que suscitam motivos de 

(c) Garantir que os critérios vinculativos 
aplicáveis às inspeções e vigilância efetivas 
dos Estados-Membros sejam extensivos ao 
acervo alargado de legislação ambiental da 
UE e desenvolver uma capacidade 
complementar à escala da União para tratar 
situações que suscitam motivos de 
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preocupação justificados, com apoio a 
redes de profissionais.

preocupação justificados, com apoio a 
redes de profissionais.

Or. en

Alteração 384
Elena Oana Antonescu

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Criar mecanismos consistentes e 
efetivos a nível nacional para o tratamento 
de queixas relativas à aplicação da 
legislação ambiental da UE.

(d) Garantir mecanismos consistentes e 
efetivos a nível nacional para o tratamento 
de queixas relativas à aplicação da 
legislação ambiental da UE.

Or. en

Alteração 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Rever o sistema de avaliação do 
impacto ambiental, com vista a garantir a 
sua objetividade e independência, e 
normalizar as práticas existentes nos 
Estados-Membros, a fim de evitar 
situações onde é possível contornar os 
processos de avaliação do impacto 
ambiental devido a lacunas ou 
ambiguidades na legislação.  

Or. lt

Alteração 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 63 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Assegurar que as disposições nacionais 
sobre acesso à justiça refletem a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia e promover a resolução 
extrajudicial de conflitos como meio de 
procura de soluções amigáveis para 
conflitos no domínio ambiental.

(e) Assegurar que as disposições nacionais 
sobre acesso à justiça refletem a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia e promover a resolução 
extrajudicial de conflitos como meio de 
procura de soluções eficazes para conflitos 
no domínio ambiental.

Or. en

Alteração 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – Objetivo prioritário 5

Texto da Comissão Alteração

Objetivo prioritário n.º 5: Melhorar a 
fundamentação da política de ambiente

Objetivo prioritário n.º 5: Melhorar a base 
de conhecimento e a fundamentação da 
política de ambiente

Or. en

Alteração 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – Objetivo prioritário 5

Texto da Comissão Alteração

 Objetivo prioritário n.º 5: Melhorar a 
fundamentação da política de ambiente

Objetivo prioritário n.º 5: Melhorar a base 
de conhecimento da política de ambiente

Or. en
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Alteração 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 64

Texto da Comissão Alteração

64. A política da UE relativa ao ambiente 
fundamenta-se em monitorizações, dados, 
indicadores e avaliações ambientais, 
ligados à aplicação da legislação da UE, 
assim como na investigação científica 
formal e nas iniciativas «cidadãos-ciência». 
Registaram-se progressos consideráveis no 
reforço desta fundamentação, 
sensibilizando e melhorando a confiança 
dos decisores políticos e do público na 
abordagem das políticas com base nesta 
fundamentação, o que lhes facilita a 
compreensão dos complexos desafios 
ambientais e sociais.

64. A política da UE relativa ao ambiente 
fundamenta-se em monitorizações, dados, 
indicadores e avaliações ambientais, 
ligados à aplicação da legislação da UE, 
assim como na investigação científica 
formal e nas iniciativas «cidadãos-ciência». 
Registaram-se progressos consideráveis no 
reforço desta base de conhecimento, 
sensibilizando e melhorando a confiança 
dos decisores políticos e do público na 
abordagem das políticas com base neste 
conhecimento, o que lhes facilita a 
compreensão dos complexos desafios 
ambientais e sociais.

Or. en

Justificação

O termo «base de conhecimento», tal como utilizado pela Comissão na sua avaliação de 
impacto, é mais adequado dado que é mais abrangente do que «fundamentação».

Alteração 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 64

Texto da Comissão Alteração

64. A política da UE relativa ao ambiente 
fundamenta-se em monitorizações, dados, 
indicadores e avaliações ambientais, 
ligados à aplicação da legislação da UE, 
assim como na investigação científica 
formal e nas iniciativas «cidadãos-ciência». 
Registaram-se progressos consideráveis no 
reforço desta fundamentação, 

64. A política da UE relativa ao ambiente 
fundamenta-se em monitorizações, dados, 
indicadores e avaliações ambientais, 
ligados à aplicação da legislação da UE, 
assim como na investigação científica 
formal e nas iniciativas «cidadãos-ciência». 
Registaram-se progressos consideráveis no 
reforço desta fundamentação, 
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sensibilizando e melhorando a confiança 
dos decisores políticos e do público na 
abordagem das políticas com base nesta 
fundamentação, o que lhes facilita a 
compreensão dos complexos desafios 
ambientais e sociais.

sensibilizando e melhorando a confiança 
dos decisores políticos e do público na 
abordagem das políticas com base neste 
conhecimento, o que lhes facilita a 
compreensão dos complexos desafios 
ambientais e sociais.

Or. en

Alteração 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 64

Texto da Comissão Alteração

64. A política da UE relativa ao ambiente 
fundamenta-se em monitorizações, dados, 
indicadores e avaliações ambientais, 
ligados à aplicação da legislação da UE, 
assim como na investigação científica 
formal e nas iniciativas «cidadãos-ciência». 
Registaram-se progressos consideráveis no 
reforço desta fundamentação, 
sensibilizando e melhorando a confiança 
dos decisores políticos e do público na 
abordagem das políticas com base nesta 
fundamentação, o que lhes facilita a 
compreensão dos complexos desafios 
ambientais e sociais.

64. A política da UE relativa ao ambiente 
fundamenta-se em monitorizações, dados, 
indicadores e avaliações ambientais, 
ligados à aplicação da legislação da UE, 
assim como na investigação científica 
formal e nas iniciativas «cidadãos-ciência». 
Registaram-se progressos consideráveis no 
reforço desta fundamentação e desta base 
de conhecimento, sensibilizando e 
melhorando a confiança dos decisores 
políticos e do público na abordagem das 
políticas com base nesta fundamentação, o 
que lhes facilita a compreensão dos 
complexos desafios ambientais e sociais.

Or. en

Alteração 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 66

Texto da Comissão Alteração

66. No entanto, o ritmo da evolução atual e 
as incertezas quanto às presumíveis 

66. No entanto, o ritmo da evolução atual e 
as incertezas quanto às presumíveis 
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tendências futuras exigem outras medidas 
para manter e reforçar esta 
fundamentação, a fim de que, na UE, as 
políticas continuem a basear-se numa 
compreensão sólida do estado do ambiente, 
das alternativas de resposta e das suas 
consequências.

tendências futuras exigem outras medidas 
para manter e reforçar esta base de 
conhecimento, a fim de que, na UE, as 
políticas continuem a basear-se numa 
compreensão sólida do estado do ambiente, 
das alternativas de resposta e das suas 
consequências.

Or. en

Alteração 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 66

Texto da Comissão Alteração

66. No entanto, o ritmo da evolução atual e 
as incertezas quanto às presumíveis 
tendências futuras exigem outras medidas 
para manter e reforçar esta fundamentação, 
a fim de que, na UE, as políticas continuem 
a basear-se numa compreensão sólida do 
estado do ambiente, das alternativas de 
resposta e das suas consequências.

66. No entanto, o ritmo da evolução atual e 
as incertezas quanto às presumíveis 
tendências futuras exigem outras medidas 
para manter e reforçar esta base de 
conhecimento e fundamentação, a fim de 
que, na UE, as políticas continuem a 
basear-se numa compreensão sólida do 
estado do ambiente, das alternativas de 
resposta e das suas consequências.

Or. en

Alteração 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 68

Texto da Comissão Alteração

68. Intensificar a aplicação do princípio 
«produzir uma vez, utilizar muitas», 
decorrente do Sistema de Informação 
Ambiental Partilhada, e das abordagens e 
normas comuns sobre aquisição e cotejo de 
informação geográfica no âmbito dos 

68. Intensificar a aplicação do princípio 
«produzir uma vez, utilizar muitas», 
decorrente do Sistema de Informação 
Ambiental Partilhada, e das abordagens e 
normas comuns sobre aquisição e cotejo de 
informação geográfica no âmbito dos 
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sistemas INSPIRE e GMES ajudará a 
evitar a duplicação de esforços e a eliminar 
encargos administrativos desnecessários 
para as autoridades públicas, do mesmo 
modo que os esforços para racionalizar as 
obrigações de relatório impostas por 
diversos atos legislativos. Os Estados-
Membros devem tornar mais acessíveis ao 
público as informações compiladas para 
avaliar os impactos ambientais de planos, 
programas e projetos (por exemplo, através 
de avaliações de impacto ambiental ou 
estratégico).

sistemas INSPIRE e Copernicus 
(conhecido anteriormente como GMES), 
assim como outros sistemas de 
informação ambiental para a Europa 
(como o BISE e o WISE), ajudará a evitar 
a duplicação de esforços e a eliminar 
encargos administrativos desnecessários 
para as autoridades públicas, do mesmo 
modo que os esforços para racionalizar as 
obrigações de relatório impostas por 
diversos atos legislativos. Os Estados-
Membros devem tornar mais acessíveis ao 
público as informações compiladas para 
avaliar os impactos ambientais de planos, 
programas e projetos (por exemplo, através 
de avaliações de impacto ambiental ou 
estratégico).

Or. en

Justificação

Versão alternativa de alterações conjuntas apresentadas pelo relator.

Alteração 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 69 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

69. Há ainda lacunas consideráveis no 
conhecimento, algumas das quais com 
pertinência para os objetivos prioritários do 
presente programa. Para que as autoridades 
públicas e as empresas possam ter uma 
base sólida para a tomada de decisões que 
reflitam corretamente os verdadeiros 
benefícios e custos sociais, económicos e 
ambientais é, pois, essencial investir mais 
em investigação, com vista a colmatar 
essas lacunas. Há quatro lacunas que 
sobressaem:

69. Há ainda lacunas consideráveis no 
conhecimento, algumas das quais com 
pertinência para os objetivos prioritários do 
presente programa. Para que as autoridades 
públicas e as empresas possam ter 
conhecimentos sólidos sobre os dados 
científicos mais recentes que reflitam 
corretamente os verdadeiros benefícios e 
custos sociais, económicos e ambientais é, 
pois, essencial investir mais em 
investigação, com vista a colmatar essas 
lacunas. Há quatro lacunas que 
sobressaem:
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Or. en

Alteração 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 69 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– É necessária investigação avançada no 
sentido de colmatar as lacunas de dados e 
conhecimentos, bem como ferramentas de 
modelização adequadas para compreender 
melhor as questões complexas relacionadas 
com as mudanças a nível do ambiente, 
como as alterações climáticas e os 
impactos de catástrofes, as consequências 
da perda de espécies para os serviços 
ecossistémicos, os limiares ambientais e os 
pontos de rutura ecológica. Ao mesmo 
tempo que os dados factuais disponíveis 
justificam plenamente medidas de 
precaução nestes domínios, o 
desenvolvimento das respostas mais 
apropriadas será apoiado por investigação 
aprofundada sobre as fronteiras do planeta, 
os riscos sistémicos e a capacidade da 
nossa sociedade para os enfrentar. Deve 
incluir-se aqui o investimento na 
colmatação das lacunas de dados e 
conhecimentos, na cartografia e avaliação 
dos serviços ecossistémicos, na 
compreensão do papel da biodiversidade 
enquanto suporte desses serviços e no 
modo como eles se adaptam às alterações 
climáticas.

– É necessária investigação avançada no 
sentido de colmatar as lacunas de dados e 
conhecimentos, bem como ferramentas de 
modelização adequadas para compreender 
melhor as questões complexas relacionadas 
com as mudanças a nível do ambiente, 
como as alterações climáticas e os 
impactos de catástrofes, a transformação 
dos biorresíduos nas áreas urbanas em 
fatores de produção agrícolas através de 
uma limpeza eficiente, as consequências 
da perda de espécies para os serviços 
ecossistémicos, os limiares ambientais e os 
pontos de rutura ecológica. Ao mesmo 
tempo que os dados factuais disponíveis 
justificam plenamente medidas de 
precaução nestes domínios, o 
desenvolvimento das respostas mais 
apropriadas será apoiado por investigação 
aprofundada sobre as fronteiras do planeta, 
os riscos sistémicos e a capacidade da 
nossa sociedade para os enfrentar. Deve 
incluir-se aqui o investimento na 
colmatação das lacunas de dados e 
conhecimentos, na cartografia e avaliação 
dos serviços ecossistémicos, na 
compreensão do papel da biodiversidade 
enquanto suporte desses serviços e no 
modo como eles se adaptam às alterações 
climáticas.

Or. en
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Alteração 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 69 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– A transição para uma economia verde 
inclusiva exige a devida tomada em conta 
da interação entre os fatores 
socioeconómicos e ambientais. Melhorar a 
nossa compreensão dos padrões 
sustentáveis de consumo e produção, do 
modo como os custos de ação ou inação 
podem ser tidos em conta com maior 
precisão, do modo como as mudanças de 
comportamento individual e social influem 
no ambiente e da forma como o ambiente 
na Europa é afetado pelas megatendências 
mundiais pode ajudar a orientar melhor as 
iniciativas de política tendentes a melhorar 
a eficiência na utilização dos recursos e a 
aliviar as pressões sobre o ambiente.

– A transição para uma economia verde 
inclusiva exige a devida tomada em conta 
da interação entre os fatores 
socioeconómicos e ambientais. Melhorar a 
nossa compreensão dos padrões 
sustentáveis de consumo e produção, do 
modo como os custos e os benefícios de 
ação ou inação podem ser tidos em conta 
com maior precisão, do modo como as 
mudanças de comportamento individual e 
social influem no ambiente e da forma 
como o ambiente na Europa é afetado pelas 
megatendências mundiais pode ajudar a 
orientar melhor as iniciativas de política 
tendentes a melhorar a eficiência na 
utilização dos recursos e a aliviar as 
pressões sobre o ambiente.

Or. en

Justificação

Devem ser tidos em conta tanto os custos como os benefícios da ação ou inação no que toca a 
melhorar a nossa compreensão dos padrões sustentáveis de consumo e produção.

Alteração 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 69 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Subsistem incertezas quanto às 
consequências que os desreguladores 
endócrinos, as misturas, as substâncias 
químicas presentes em produtos e os 
nanomateriais poderão ter para a saúde 

– Embora ainda subsistam incertezas 
quanto às consequências concretas que os 
desreguladores endócrinos, as misturas, as 
substâncias químicas presentes em 
produtos e os nanomateriais poderão ter 
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humana e o ambiente. A colmatação 
dessas lacunas poderá acelerar a tomada 
de decisões e possibilitar o 
desenvolvimento do acervo relativo aos 
produtos químicos, a fim de abordar 
melhor os domínios que suscitam 
preocupação, estimulando 
simultaneamente uma utilização mais 
sustentável dos produtos químicos. Uma 
melhor compreensão dos fatores 
ambientais que afetam a saúde humana 
permitiria a tomada de medidas de política 
preventivas.

para a saúde humana e o ambiente, as 
investigações mais recentes indicam que 
os desreguladores endócrinos têm efeitos 
adversos na saúde, especialmente em 
mulheres grávidas e no desenvolvimento 
das crianças. O que justifica plenamente 
uma ação preventiva. Além disso, existem 
preocupações quanto às potenciais 
consequências para a saúde e o ambiente 
dos efeitos combinatórios das substâncias 
químicas presentes em produtos, 
nanomateriais e materiais avançados 
semelhantes. A implementação dos 
conhecimentos existentes, juntamente 
com um esforço continuado para 
colmatar as restantes lacunas de 
conhecimento, através da utilização da 
biomonitorização e da monitorização 
ambiental, entre outros, poderá acelerar a 
tomada de decisões e possibilitar o 
desenvolvimento do acervo relativo aos 
produtos químicos, a fim de abordar 
melhor os domínios que suscitam 
preocupação, podendo também ajudar a 
estimular uma abordagem mais 
sustentável à utilização dos produtos 
químicos. Uma melhor compreensão dos 
fatores ambientais e dos níveis de 
exposição que afetam a saúde humana e o 
ambiente permitiria a tomada de medidas 
de política preventivas.

Or. en

Justificação

Como se encontra salientado no relatório de Å. Westlund adotado pelo Parlamento Europeu
em março de 2013, o conhecimento científico relativo aos efeitos adversos de alguns 
desreguladores endócrinos específicos já se encontra disponível e requer ação e a aplicação 
do princípio da prevenção. Além disso, o conhecimento relativo ao efeito combinatório das 
substâncias químicas, dos nanomateriais e dos materiais avançados semelhantes deve ser 
incluído na política do ambiente, havendo também que dar uma resposta adequada às 
lacunas de conhecimento.

Alteração 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 69 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Subsistem incertezas quanto às 
consequências que os desreguladores 
endócrinos, as misturas, as substâncias 
químicas presentes em produtos e os 
nanomateriais poderão ter para a saúde 
humana e o ambiente. A colmatação dessas 
lacunas poderá acelerar a tomada de 
decisões e possibilitar o desenvolvimento 
do acervo relativo aos produtos químicos, a 
fim de abordar melhor os domínios que 
suscitam preocupação, estimulando 
simultaneamente uma utilização mais 
sustentável dos produtos químicos. Uma 
melhor compreensão dos fatores 
ambientais que afetam a saúde humana 
permitiria a tomada de medidas de política 
preventivas.

– Embora o conhecimento disponível 
sobre os efeitos adversos das substâncias 
químicas consideradas desreguladores 
endócrinos, especialmente no que toca ao 
desenvolvimento das crianças, seja cada 
vez maior e justifique plenamente uma 
ação preventiva, subsistem incertezas 
quanto às consequências concretas que os 
desreguladores endócrinos, as misturas, as 
substâncias químicas presentes em 
produtos e os nanomateriais poderão ter 
para a saúde humana e o ambiente. A 
colmatação dessas lacunas poderá acelerar 
a tomada de decisões e possibilitar o 
desenvolvimento do acervo relativo aos 
produtos químicos, a fim de abordar 
melhor os domínios que suscitam 
preocupação, estimulando simultaneamente 
uma utilização mais sustentável dos 
produtos químicos. Uma melhor 
compreensão dos fatores ambientais que 
afetam a saúde humana permitiria a tomada 
de medidas de política preventivas.

Or. en

Alteração 400
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 69 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Subsistem incertezas quanto às 
consequências que os desreguladores 
endócrinos, as misturas, as substâncias 
químicas presentes em produtos e os 
nanomateriais poderão ter para a saúde 
humana e o ambiente. A colmatação dessas

– Subsistem incertezas quanto às 
consequências que os desreguladores 
endócrinos, as misturas, as substâncias 
químicas presentes em produtos e os 
nanomateriais poderão ter para a saúde 
humana e o ambiente. Os Estados-
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lacunas poderá acelerar a tomada de 
decisões e possibilitar o desenvolvimento 
do acervo relativo aos produtos químicos, a 
fim de abordar melhor os domínios que 
suscitam preocupação, estimulando 
simultaneamente uma utilização mais 
sustentável dos produtos químicos. Uma 
melhor compreensão dos fatores 
ambientais que afetam a saúde humana 
permitiria a tomada de medidas de política 
preventivas.

Membros mais avançados neste domínio 
são convidados a partilhar os seus 
conhecimentos e experiências a nível 
europeu e, se necessário, após uma 
análise de impacto, poderão apoiar a 
criação de dispositivos harmonizados a 
nível da União para aperfeiçoar esses 
conhecimentos, nomeadamente em 
matéria de nanomateriais. A colmatação 
das lacunas existentes, com base em 
definições comuns e elementos científicos 
sobre o perigo intrínseco das substâncias, 
incentivando a investigação e aplicando o 
princípio da precaução, em caso de 
necessidade, mas também o princípio da 
proporcionalidade, poderá facilitar a 
tomada de decisões e possibilitar o 
desenvolvimento do acervo relativo aos 
produtos químicos, a fim de abordar 
melhor os domínios que suscitam 
preocupação, estimulando simultaneamente 
uma utilização mais sustentável dos 
produtos químicos. Uma melhor 
compreensão dos fatores ambientais que 
afetam a saúde humana permitiria a tomada 
de medidas de política preventivas.

Or. fr

Alteração 401
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Anexo I – pontoº 69 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Subsistem incertezas quanto às 
consequências que os desreguladores 
endócrinos, as misturas, as substâncias 
químicas presentes em produtos e os 
nanomateriais poderão ter para a saúde 
humana e o ambiente. A colmatação dessas 
lacunas poderá acelerar a tomada de 
decisões e possibilitar o desenvolvimento 
do acervo relativo aos produtos químicos, a 
fim de abordar melhor os domínios que 
suscitam preocupação, estimulando 

– Subsistem incertezas quanto às 
consequências que os desreguladores 
endócrinos, as misturas, as substâncias 
químicas presentes em produtos e os 
nanomateriais poderão ter para a saúde 
humana e o ambiente. A colmatação dessas 
lacunas poderá acelerar a tomada de 
decisões e possibilitar o desenvolvimento 
do acervo relativo aos produtos químicos, a 
fim de abordar melhor os domínios que 
suscitam preocupação, estimulando 
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simultaneamente uma utilização mais 
sustentável dos produtos químicos. Uma 
melhor compreensão dos fatores 
ambientais que afetam a saúde humana 
permitiria a tomada de medidas de política 
preventivas.

simultaneamente uma utilização mais 
sustentável dos produtos químicos. Uma 
melhor compreensão dos fatores 
ambientais que afetam a saúde humana 
permitiria a tomada de medidas de política 
preventivas. O que deve ser feito, tanto 
quanto possível, através da utilização de 
métodos de ensaio alternativos com o 
objetivo de reduzir o número de animais 
utilizados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão carece de precisão no que toca à necessidade de reduzir o número 
de animais utilizados para testar substâncias químicas.

Alteração 402
Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 69 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Assegurar o contributo de todos os 
setores para os esforços de combate às 
alterações climáticas exige uma perspetiva 
clara da medição, da monitorização e da 
recolha de dados sobre os gases com efeito 
de estufa, uma atividade que se encontra 
atualmente incompleta em setores 
fundamentais, como a agricultura.

– Assegurar o contributo de todos os 
setores para os esforços de adaptação às 
alterações climáticas exige uma perspetiva 
clara da medição, da monitorização e da 
recolha de dados sobre os gases com efeito 
de estufa.

Or. it

Alteração 403
Ewald Stadler

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 69 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Assegurar o contributo de todos os – Assegurar o contributo de todos os 
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setores para os esforços de combate às 
alterações climáticas exige uma perspetiva 
clara da medição, da monitorização e da 
recolha de dados sobre os gases com efeito 
de estufa, uma atividade que se encontra 
atualmente incompleta em setores 
fundamentais, como a agricultura.

setores para os esforços de combate às 
alterações climáticas exige uma perspetiva 
clara da medição, da monitorização e da 
recolha de dados sobre os gases com efeito 
de estufa.

Or. de

Justificação

A referência à agricultura como o único setor no qual existem, alegadamente, lacunas na 
recolha de dados não corresponde à realidade. De acordo com os métodos de contabilização 
de gases com efeito de estufa em vigor, a agricultura reduziu a emissão destes gases a nível 
europeu.

Alteração 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 70

Texto da Comissão Alteração

70. Questões novas e emergentes, 
decorrentes de uma evolução tecnológica 
mais rápida do que a elaboração de 
políticas, como as relativas aos 
nanomateriais, às fontes de energia não 
convencionais, à captação e 
armazenamento de carbono e às ondas 
eletromagnéticas, suscitam problemas de 
gestão de riscos e podem dar origem a 
conflitos de interesses, necessidades e 
expectativas, o que, por sua vez, pode 
conduzir a uma inquietação crescente do 
público e a uma potencial hostilidade em 
relação às novas tecnologias. É, pois, 
necessário assegurar um debate social mais 
amplo e explícito sobre os riscos 
ambientais e os eventuais compromissos 
que estaremos dispostos a aceitar à luz de 
informação por vezes incompleta ou 
incerta acerca dos riscos emergentes e do
modo como devem ser tratados. Uma 
abordagem sistemática da gestão do risco 
ambiental melhorará a capacidade da UE 

70. Questões novas e emergentes, 
decorrentes de uma evolução tecnológica 
mais rápida do que a elaboração de 
políticas, como as relativas aos 
nanomateriais e aos materiais avançados 
semelhantes, às fontes de energia não 
convencionais, à captação e 
armazenamento de carbono e às ondas 
eletromagnéticas, suscitam problemas de 
gestão de riscos e podem dar origem a 
conflitos de interesses, necessidades e 
expectativas, o que, por sua vez, pode 
conduzir a uma inquietação crescente do 
público e a uma potencial hostilidade em 
relação às novas tecnologias. É, pois, 
necessário assegurar um debate social mais 
amplo e explícito sobre os riscos 
ambientais e os eventuais compromissos 
que estaremos dispostos a aceitar à luz de 
informação por vezes incompleta ou 
incerta acerca dos riscos emergentes e do 
modo como devem ser tratados. Uma 
abordagem sistemática da gestão do risco 



PE508.028v01-00 72/72 AM\931426PT.doc

PT

para identificar e agir sobre os avanços 
tecnológicos de forma tempestiva, 
tranquilizando simultaneamente o público.

ambiental melhorará a capacidade da UE 
para identificar e agir sobre os avanços 
tecnológicos de forma tempestiva, 
tranquilizando simultaneamente o público.

Or. en

Justificação

É provável que venham a ser introduzidos no futuro materiais e substâncias desconhecidos, 
pelo que é importante assegurar que esses materiais e substâncias são tratados da mesma 
forma que os outros nanomateriais.


