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Assunto: Directiva relativa ao estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de 
determinados poluentes (NEC) e legislação que limita o teor de enxofre nos 
combustíveis navais 

Segundo notícias vindas a lume na imprensa, a Comissão Europeia não tenciona rever a 
legislação relativa à qualidade do ar da UE, como, por exemplo, a Directiva relativa ao 
estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes (NEC) e a 
legislação que limita o teor de enxofre nos combustíveis navais até 2013.

A revisão da Directiva NEC fazia parte da estratégia temática sobre a qualidade do ar 
adoptada em 2006 e estava prevista para meados de 2007 (inicialmente para 2005). A revisão 
dos limites do teor de enxofre dos combustíveis navais já devia igualmente ter sido feita há 
algum tempo e a UE já está atrasada na aplicação dos limites de enxofre acordados na OMI e 
que já foram postos prática nos Estados Unidos e no Canadá. 

Ficou demonstrado que os benefícios para a saúde, o ambiente e a economia de uma Directiva
NEC revista compensam largamente os custos envolvidos. Estima-se que os poluentes 
atmosféricos causem perto de meio milhão de mortes prematuras por ano na Europa, bem 
como danos graves ao ambiente através da eutrofização, da acidificação e do ozono 
troposférico. Se não for agora feita uma revisão da legislação em matéria de emissões, os 
Estados-Membros continuarão a infringir as normas de qualidade do ar da UE. 

Tenciona a Comissão adiar mais uma vez a revisão da Directiva NEC e da legislação relativa 
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à qualidade dos combustíveis navais? Em caso afirmativo, por que razões?


