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Amendamentul 1
Julie Girling
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. îndeamnă Comisia să acționeze 
fără întârziere asupra PM2,5, propunând 
introducerea unor valori mai stricte de 
conformitate pentru aceste particule în 
legislația UE privind calitatea aerului, în 
acord cu recomandările OMS;

2. îndeamnă Comisia să evalueze 
dacă actualele limite pentru PM2,5 sunt 
adecvate sau dacă trebuie să fie adaptate 
pentru a respecta recomandările 
formulate de OMS.
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Amendamentul 2
Julie Girling
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. îndeamnă statele membre să acorde 
prioritate punerii în aplicare, la toate 
nivelurile și în toate sectoarele, a unor 
acțiuni coordonate și a unor politici 
destinate îmbunătățirii calității aerului în 
orașe și în zonele urbane, pentru a atinge 
obiectivul final de stopare a deceselor 
premature și a bolilor cauzate de 
expunerea la poluanții atmosferici și 
ținând cont de efectele poluanților asupra 
climei și ecosistemelor; reamintește că 
poluarea atmosferică, precum și bolile și 
decesele asociate acesteia, generează 
costuri sociale și de sănătate considerabile 
și reprezintă o sarcină semnificativă asupra 
bugetelor publice în întreaga Uniune; 
îndeamnă statele membre să se asigure că 
măsurile pentru îmbunătățirea calității 
aerului în zonele urbane nu au un impact 
negativ asupra calității aerului din zonele 
învecinate, cum ar fi zonele suburbane și 
aglomerările mai extinse;

3. îndeamnă statele membre să acorde 
prioritate punerii în aplicare, la toate 
nivelurile și în toate sectoarele, a unor 
acțiuni coordonate și a unor politici 
destinate îmbunătățirii calității aerului în 
orașe și în zonele urbane, pentru a atinge 
obiectivele UE privind calitatea aerului, 
ținând cont de efectele poluanților asupra 
climei și ecosistemelor; reamintește că 
poluarea atmosferică, precum și bolile și 
decesele asociate acesteia, generează 
costuri sociale și de sănătate considerabile 
și reprezintă o sarcină semnificativă asupra 
bugetelor publice în întreaga Uniune; 
îndeamnă statele membre să se asigure că 
măsurile pentru îmbunătățirea calității 
aerului în zonele urbane nu au un impact 
negativ asupra calității aerului din zonele 
învecinate, cum ar fi zonele suburbane și 
aglomerările mai extinse;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

11.3.2019 B8-0156/3

Amendamentul 3
Julie Girling
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este nevoie de o 
abordare holistică a poluării aerului în 
orașele europene, care să ia în considerare 
diversele surse de poluare a aerului; 
solicită Comisiei să realizeze o actualizare 
ambițioasă a Directivei privind calitatea 
aerului înconjurător, respectând cele mai 
recente limite și valori-țintă ale OMS 
pentru PM, SO2 și O3, să stabilească o 
valoare pe termen scurt pentru PM2,5, să 
propună măsuri eficace care să permită 
statelor membre să respecte Directiva 
2008/50/CE, să acorde prioritate evaluării 
măsurilor adoptate de statele membre în 
vederea îmbunătățirii calității aerului în 
contextul procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și să își 
intensifice eforturile de verificare a 
conformității la nivelul statelor membre, 
inclusiv a conformității cu standardele 
procedurii de testare în condiții reale de 
conducere prevăzute de Regulamentul 
Comisiei (UE) 2017/1151 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor1;

8. subliniază că este nevoie de o 
abordare holistică a poluării aerului în 
orașele europene, care să ia în considerare 
diversele surse de poluare a aerului; 
solicită Comisiei să evalueze dacă actuala 
Directivă privind calitatea aerului 
înconjurător este încă adecvată scopului, 
să încurajeze măsuri eficace și 
proporționale care să le permită statelor 
membre să respecte Directiva 2008/50/CE, 
să acorde prioritate evaluării măsurilor 
adoptate de statele membre în vederea 
îmbunătățirii calității aerului în contextul 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor și să își intensifice eforturile de 
verificare a conformității la nivelul statelor 
membre, inclusiv a conformității cu 
standardele procedurii de testare în condiții 
reale de conducere prevăzute de 
Regulamentul Comisiei (UE) 2017/1151 
privind omologarea de tip a 
autovehiculelor1;

_________________
1 Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea de tip a 

_________________
1 Regulamentul (UE) 2017/1151 al 
Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind omologarea de tip a 
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autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor, JO L 
175, 7.7.2017, p. 1.

autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru 
pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor, JO L 
175, 7.7.2017, p. 1.
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Amendamentul 4
Julie Girling
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. îndeamnă statele membre și 
Comisia să promoveze tehnologia, cum ar 
fi modernizarea vehiculelor, care are un 
efect imediat asupra reducerii nivelului 
global de poluare pentru cetățenii UE, și 
să evite să recurgă la interzicerea 
autoturismelor diesel; consideră că, în 
multe cazuri, aceste interdicții nu sunt 
proporționale și duc uneori la emisii mai 
mari în alte locuri, astfel cum se întâmplă 
atunci când autoturismele vechi sunt 
vândute statelor membre cu venituri mai 
scăzute;

Or. en


