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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As emissões antropogénicas de gases e partículas são, em grande parte, causadas pela 
combustão incompleta dos combustíveis usados no aquecimento, na produção de energia e 
nos transportes, por processos químicos e industriais e pela abrasão provocada pelos meios de 
transporte equipados com rodas. A sua intensidade pode apresentar um caráter sazonal, 
relacionado, designadamente, com as emissões de baixo teor.

O objetivo da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho consiste no 
estabelecimento de novos valores-limite de emissões à escala nacional para as variedades 
mais significativas de poluentes atmosféricos. A proposta de diretiva destina-se a substituir a 
atual Diretiva 2001/81/CE relativa à redução das emissões nacionais de determinados 
poluentes atmosféricos até 2010 e a adaptar a legislação da UE aos compromissos 
internacionais da União decorrentes do Protocolo de Gotemburgo, de 1999. O objetivo da 
proposta é minorar as ameaças potenciais à saúde humana, ao ambiente e ao clima. A 
proposta constitui o resultado de uma revisão da política de proteção da atmosfera e integra 
um pacote de novas regras da UE. 

Para além de adaptar o Direito da UE às disposições alteradas do protocolo anterior, que já 
tem 25 anos de existência, a proposta de diretiva prevê uma alteração — qual seja, o reforço 
gradual dos compromissos de redução entre 2020 e 2030, e após 2030 — no que se refere a 
quatro tipos de gases poluentes previstos na atual diretiva (dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto, compostos orgânicos voláteis que não o metano e amoníaco), às partículas com 
diâmetro inferior a 2,5 micrómetros (em conformidade com o Protocolo alterado) e às 
emissões de metano. No âmbito destes planos ambiciosos para reduzir as emissões de 
substâncias poluentes, a proposta de diretiva prevê limites máximos de emissões a médio 
prazo para 2025.

Os compromissos dos Estados-Membros em matéria de redução de emissões são expressos 
em percentagem da redução das emissões entre o total relativo a determinado tipo de poluente 
no ano de referência (2005) e o total das emissões desse poluente libertadas para a atmosfera 
no ano civil em apreço. A diretiva vincula os Estados-Membros a elaborarem programas 
nacionais de redução das emissões e a atualizá-los com regularidade (de dois em dois 
anos).Os programas devem incluir uma descrição das atividades que permitem que os 
Estados-Membros avaliem as consequências financeiras do atingimento dos objetivos de 
redução. Além disso, os Estados-Membros devem ser obrigados a monitorizar as emissões de 
poluentes atmosféricos, a elaborar balanços nacionais e a traçar uma antevisão em matéria de 
emissões. Quer os programas nacionais, quer os balanços relativos às emissões, devem ser 
submetidos à apreciação da Comissão Europeia. 

A proposta de diretiva também introduz uma pequena alteração à Diretiva 2003/35/CE que 
estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao 
ambiente. Essa alteração é composta por uma referência a uma disposição relativa aos 
programas nacionais para a redução das emissões.

Tornou-se indispensável alterar a Diretiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
devido, entre outros aspetos, à acidificação dos solos, à eutrofização da água e às progressivas 
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alterações climáticas. Afigura-se, por conseguinte, imprescindível elaborar um novo ato 
jurídico com vista à consolidação das disposições que já tinham sido aplicadas.

As alterações mais importantes são as que se reportam às disposições jurídicas relativas à 
participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente. 
Foi, por isso, introduzida uma referência às disposições nacionais que regem a monitorização 
da poluição atmosférica no Anexo I da supracitada diretiva.

Posição do relator

O relator saúda a proposta de uma nova diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
esta matéria. Haverá, no entanto, que fazer notar que os elementos de base foram 
desenvolvidos há um quarto de século e que a proposta não faz referência à necessidade de 
uma melhor regulamentação e de um melhor controlo das emissões em causa –
designadamente a nível local – através da melhoria dos métodos de medição.

Observações específicas

1) A proposta não teve em conta as emissões de todas as partículas, incluindo as emissões de 
partículas com um diâmetro inferior a 2,5 micrómetros, e, em especial, as partículas mais 
perigosas para a saúde humana e o clima, com diâmetros na casa do nanómetro.

2) A proposta também não teve em conta os hidrocarbonetos aromáticos clorados, ou seja, as 
dioxinas.

3) Uma questão importante e pertinente reside no caráter sazonal das emissões, em particular, 
o aumento das emissões durante o período em que se utiliza aquecimento, incluindo as 
chamadas emissões de baixo nível.

4) Na medida em que as emissões se disseminam para lá das fronteiras, os países que dispõem 
de uma orla marítima, a aviação e o transporte marítimo não deveriam ficar isentos da 
obrigação de reduzirem as respetivas emissões. Além disso, os países não deveriam dispor da 
prerrogativa de avaliar as suas emissões numa base «flexível».

5) Um gás perigoso de origem antropogénica, embora não produzido antropogenicamente em 
grandes quantidades, é o sulfureto de hidrogénio (H2S).Já se conhecem métodos 
microbiológicos para a refinação de petróleo bruto com elevado teor de enxofre durante o 
transporte marítimo, que é responsável pela emissão de quantidades significativas deste gás 
tóxico (H2S) para a atmosfera.

6) No entanto, sob um ponto de vista formal e particularmente no que diz respeito às 
referências aos vários anexos das propostas da Comissão, há uma falta de transparência 
generalizada no projeto de diretiva da Comissão. No entender do relator de parecer, o ato 
jurídico em apreço deveria possuir os seus próprios anexos e deveria indicar de forma mais 
precisa, no mínimo, os documentos específicos a que os anexos se referem.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece os valores-
-limite para as emissões atmosféricas dos 
Estados-Membros de poluentes 
acidificantes e eutrofizantes, substâncias 
precursoras de ozono, partículas primárias 
e precursores de partículas secundárias, a 
par de outros poluentes atmosféricos e 
exige a elaboração, adoção e 
implementação de programas nacionais de 
controlo da poluição atmosférica, bem 
como a monitorização e comunicação dos 
seus impactos.

A presente diretiva estabelece os valores-
-limite para as emissões atmosféricas 
mensuráveis dos Estados-Membros de 
poluentes acidificantes e eutrofizantes, bem 
como de substâncias precursoras de ozono, 
partículas primárias e precursores de 
partículas secundárias, indica as fontes 
dificilmente mensuráveis de outros 
poluentes atmosféricos que formam os 
aerossóis e exige a elaboração, adoção e 
implementação de programas nacionais de 
controlo da poluição atmosférica, bem 
como o desenvolvimento de melhores 
métodos de monitorização e comunicação 
dos seus impactos.

Or. pl

Justificação

Os limites de emissões só podem aplicar-se àqueles tipos e formas de emissões que possam 
ser medidos de forma clara, mediante recurso aos métodos físico-químicos existentes que 
permitem monitorizá-los de maneira sistemática. Não obstante, devem ser indicadas as fontes 
de emissões difíceis de medir de forma precisa, mas que propiciam a criação de aerossóis 
persistentes e perigosos para a saúde e para o clima, e devem ser envidados esforços para o 
desenvolvimento de métodos melhores para a respetiva monitorização.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. «Emissão», a libertação de substâncias 
para a atmosfera a partir de fontes tópicas 
ou difusas;

1. «Emissão», processo físico-químico de 
caráter geral que gera e liberta gases ou 
substâncias de partículas para a atmosfera 
a partir de fontes tópicas ou de fontes
difusas;

Or. pl

Justificação

A presente definição envolve um entendimento mais geral e abrangente de todas as emissões 
que ocorrem durante os processos, ou seja, aquando da sua geração e libertação, e não 
apenas no momento da libertação final dos produtos para a atmosfera.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. «Emissões de baixo teor», emissões 
de chaminés, com características 
sazonais, provenientes de fontes tópicas e 
ocorridas principalmente durante os 
períodos de utilização de aquecimento, de 
gases e substâncias de partículas lançadas 
na atmosfera, em resultado dos fluxos de 
convecção de gases residuais produzidos 
por caldeiras com baixa eficiência de 
conversão, o que constitui uma 
consequência da baixa eficiência de 
combustão e da falta de oxigénio; 

Or. pl

Justificação

Esta é uma das fontes de poluição perigosa que muitas vezes se manifestam nas 
aglomerações. Ela está associada a uma combustão pouco eficiente e pode ocasionar o 
aparecimento de «smog». 
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Óxidos de azoto» (NOx), o óxido 
nítrico e o dióxido de azoto, expressos em 
dióxido de azoto;

4. «Óxidos de azoto» (NOx), uma mistura 
de óxidos de azoto de composição 
indefinida;

Or. pl

Justificação

A presente alteração propõe uma clarificação indispensável, na medida em que o NOx é uma 
mistura de óxidos de azoto de composição indefinida, produzida durante a combustão de 
combustíveis fósseis. Esta mistura é composta por quantidades consideravelmente mais 
significativas e prejudiciais de NO do que de NO2, que é menos nocivo. Além disso, a referida 
mistura inclui ocasionalmente pequenas quantidades de óxido nitroso (N2O).

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Compostos orgânicos voláteis não-
-metânicos» (NMVOC), todos os 
compostos orgânicos de natureza 
antropogénica, à exceção do metano, que 
são capazes de produzir oxidantes 
fotoquímicos por reação com óxidos de 
azoto na presença de luz solar;

5. «Compostos orgânicos voláteis não-
-metânicos» (NMVOC), todos os 
compostos orgânicos de natureza 
antropogénica existentes na atmosfera, à 
exceção do metano, que, devido aos efeitos 
da radiação solar, reagem com o dióxido 
de azoto presente na atmosfera para 
estimular a produção de oxidantes 
fotoquímicos;

Or. pl

Justificação

A presente alteração visa sublinhar o facto de que estes fenómenos ocorrem na própria 
atmosfera, e não exclusivamente durante o processo de combustão de combustíveis fósseis. 
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Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, pelo 
menos, limitar as suas emissões 
antropogénicas de dióxido de enxofre 
(SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos 
orgânicos voláteis não-metânicos
(NMVOC), amoníaco (NH3), partículas 
(PM2,5) e metano (CH4) em 
conformidade com os compromissos 
nacionais de redução de emissões 
aplicáveis para 2020 e 2030, tal como 
estipulado no anexo II.

1. Os Estados-Membros devem, pelo 
menos, limitar as suas emissões 
antropogénicas de dióxido de enxofre 
(SO2), óxidos de azoto (NOx), metano 
(CH4) e outros compostos orgânicos 
voláteis (NMVOC), amoníaco (NH3) e
partículas orgânicas e não-orgânicas em 
estado sólido (PM2,5) ou líquido, em 
conformidade com os compromissos 
nacionais de redução de emissões 
aplicáveis para 2020 e 2030, tal como 
estipulado no anexo II.

Or. pl

Justificação

A expressão «compostos orgânicos voláteis não-metânicos» não está de acordo com os 
padrões de profissionalismo no domínio da ciência. Importa, por isso, assinalar que os 
aerossóis nocivos são compostos por micropartículas e nanopartículas em suspensão, que se 
encontram nos estados sólido e líquido.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros devem adotar todas as 
medidas necessárias, que não impliquem 
custos desproporcionados, para limitar as 
suas emissões antropogénicas em 2025 de 
SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 e CH4.
Os níveis dessas emissões são 
determinados com base nos combustíveis 
vendidos, de acordo com uma trajetória de 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros devem adotar todas as 
medidas necessárias, que não impliquem 
custos desproporcionados, para limitar as 
suas emissões antropogénicas em 2025, tal 
como estipula o n.º 1, diretamente no seu 
território, nas suas águas territoriais e nas 
suas zonas económicas exclusivas.
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redução linear entre os seus limites de 
emissão para 2020 e os limites de emissão 
definidos pelos compromissos de redução 
de emissões para 2030.

Or. pl

Justificação

Em vez de se repetir os tipos de emissões, basta fazer uma remissão para o parágrafo
anterior. Tendo em conta os avanços tecnológicos no campo da eficiência da combustão, 
estabelecer um nível de emissões com base na quantidade de combustíveis vendidos é um erro 
grosseiro. Além disso, não devem ser aplicadas regras nem critérios diferentes às águas 
territoriais e às zonas económicas exclusivas dos países, uma vez que as alterações 
climáticas afetam todo o planeta.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As seguintes emissões não são 
contabilizadas para efeitos de 
conformidade com os n.os 1 e 2:

3. As seguintes emissões são 
contabilizadas para efeitos de 
conformidade com os n.os 1 e 2:

a) Emissões das aeronaves, à exceção do 
ciclo de descolagem e aterragem;

a) Emissões das aeronaves, à exceção do 
ciclo de descolagem e aterragem;

b) Emissões nas ilhas Canárias, nos 
departamentos ultramarinos franceses, na 
Madeira e nos Açores;

b) Emissões nas ilhas Canárias, nos 
departamentos ultramarinos franceses, na 
Madeira e nos Açores;

c) Emissões provenientes de tráfego 
marítimo nacional de e para os territórios 
mencionados na alínea b);

c) Emissões provenientes de tráfego 
marítimo nacional de e para os territórios 
mencionados na alínea b);

d) Emissões provenientes de tráfego 
marítimo internacional, sem prejuízo do 
artigo 5.º, n.º 1.

d) Emissões provenientes de tráfego 
marítimo internacional, sem prejuízo do 
artigo 5.º, n.º 1.

Or. pl

Justificação

Não podemos de forma alguma fechar os olhos a todas estas emissões, que — tal como o 
CO2 — permanecem por longos períodos na atmosfera e contribuem para as alterações 
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climáticas.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão avalia a distribuição, em 
mudança acelerada, das emissões de NOx 
de motores «diesel» não estacionários em 
veículos motorizados de uso pessoal e em
veículos comerciais utilizados na UE, a 
fim de melhor avaliar e cumprir os 
compromissos de redução das emissões de 
NOx provenientes de todas as fontes. 

Or. pl

Justificação

O número de veículos «diesel» nos Estados-Membros da União Europeia encontra-se em 
rápido crescimento. A exportação de veículos equipados com motores «diesel», por exemplo, 
para Europa Central e Oriental está também a crescer vertiginosamente. Isto significa que a 
distribuição das emissões nesses países está, também ela, a mudar com muita rapidez e que 
todos os compromissos expressos em milhares de toneladas se tornarão bastante imprecisos.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os níveis de emissões antropogénicas 
serão determinados subtraindo-se a 
parcela de emissões naturais ao total das 
emissões.

Or. pl

Justificação

A presente alteração diz respeito às emissões naturais de óxidos de azoto e de partículas, por 
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exemplo — como as que provêm da terra, ao ser cultivada.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de cumprir os níveis intermédios 
de emissões determinados para 2025 em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, e os 
compromissos nacionais de redução de 
emissões definidos no anexo II aplicáveis 
a partir de 2025 para NOx, SO2 e PM2,5, 
os Estados-Membros podem compensar as 
reduções nas emissões de NOx, SO2 e 
PM2,5 alcançadas pelo tráfego marítimo 
internacional com as emissões de NOx, 
SO2 e PM2,5 libertadas por outras fontes 
no mesmo ano, desde que respeitem as 
seguintes condições: 

a) As reduções nas emissões ocorram nas 
zonas marítimas que se inserem nos 
mares territoriais dos Estados-Membros, 
nas zonas económicas exclusivas ou nas 
zonas de controlo de poluição, caso tais 
zonas tenham sido estabelecidas;

b) Tenham adotado e implementado 
medidas de monitorização e inspeção 
eficazes para assegurar o funcionamento 
adequado desta flexibilidade;

c) Tenham implementado medidas para 
atingir emissões de NOx, SO2 e PM2,5 do 
tráfego marítimo internacional inferiores 
aos níveis de emissões que resultariam do 
cumprimento das normas da União 
aplicáveis às emissões de NOx, SO2 e 
PM2,5 e tenham demonstrado uma 
quantificação adequada das reduções 
adicionais das emissões decorrentes 
dessas medidas;

d) Não tenham compensado mais de 20 % 
das reduções nas emissões de NOx, SO2 e 

Suprimido
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PM2,5 calculadas em conformidade com 
a alínea c), desde que a compensação não 
resulte no não cumprimento dos 
compromissos nacionais de redução de 
emissões para 2020-2024 estipulados no 
anexo II.

Or. pl

Justificação

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem criar 
inventários nacionais ajustados das 
emissões anuais de SO2, NOx, NH3, 
NMVOC e PM2,5 em conformidade com o 
anexo IV nos casos em que o não 
cumprimento dos seus compromissos 
nacionais de redução de emissões ou níveis 
intermédios de emissões possa resultar da 
aplicação de métodos melhorados de 
inventário de emissões, atualizados em 
conformidade com o conhecimento 
científico.

3. Os Estados-Membros podem criar 
inventários nacionais ajustados das 
emissões anuais a que se refere o artigo 
4.º, n.º 1, em conformidade com o 
anexo IV, nos casos em que o não 
cumprimento dos seus compromissos 
nacionais de redução de emissões ou níveis 
intermédios de emissões possa resultar da 
aplicação de tecnologias de redução das 
emissões e de métodos melhorados de 
inventário de emissões, atualizados com 
base em ações de monitorização e em 
conformidade com o conhecimento 
científico.

Or. pl
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Justificação

A questão dos métodos para a elaboração de inventários de emissões não releva, em suma, 
do conhecimento científico, mas sim das tecnologias que possibilitam as reduções e das ações 
de monitorização, que contribuiriam para atualizar os inventários de forma objetiva.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não tenha 
levantado objeções no prazo de nove meses 
a contar da data de receção do relatório 
relevante a que se refere o artigo 7.º, n.os 4, 
5 e 6, o Estado-Membro interessado deve 
considerar a utilização da flexibilidade 
pedida aceite e válida para esse ano. Nos 
casos em que a Comissão considerar que 
a utilização da flexibilidade não é 
conforme com os requisitos e critérios 
aplicáveis, deve adotar uma decisão e 
informar o Estado-Membro de que a 
flexibilidade não pode ser aceite.

Nos casos em que a Comissão não tenha 
levantado objeções no prazo de nove meses 
a contar da data de receção do relatório 
relevante a que se refere o artigo 7.º, n.os 4, 
5 e 6, o Estado-Membro interessado deve 
considerar a utilização da flexibilidade 
pedida aceite e válida para esse ano.

Or. pl

Justificação

Existe claramente um problema ao nível da utilização do critério da flexibilidade, qual seja, a 
falta de critérios claros para a definir. Eis o motivo por que a proposta da Comissão contém 
disposições para que seja a própria Comissão a atuar como instância de último recurso neste 
domínio.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros eliminarão 
gradualmente as fontes de emissões de 
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baixo teor, especialmente nas grandes 
aglomerações, mediante a substituição de 
aparelhos de aquecimento pouco 
eficientes por modernos aparelhos de 
elevada eficiência, em vivendas e 
apartamentos, e a substituição de centrais 
térmicas por centrais de produção 
combinada de calor e eletricidade de 
pequena dimensão e a nível local, em 
áreas residenciais muito densas.

Or. pl

Justificação

Trata-se não apenas de reduzir as emissões de baixo teor, mas de as eliminar por completo.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

A União e os Estados-Membros devem, 
sempre que adequado, prosseguir a 
cooperação bilateral e multilateral com 
países terceiros e a coordenação no seio de 
organizações internacionais relevantes, tais 
como o Programa das Nações Unidas para 
o Ambiente (PNUA), a Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE), a Organização Marítima 
Internacional (OMI) e a Organização da 
Aviação Civil Internacional (OACI), 
nomeadamente através do intercâmbio de 
informações, no que se refere à 
investigação e ao desenvolvimento 
científico, com o objetivo de melhorar a 
base para as reduções das emissões.

A União e os Estados-Membros devem, 
sempre que adequado, prosseguir a 
cooperação bilateral e multilateral com 
países terceiros e a coordenação no seio de 
organizações internacionais relevantes, tais 
como o Programa das Nações Unidas para 
o Ambiente (PNUA), a Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE), a Organização Marítima 
Internacional (OMI) e a Organização da 
Aviação Civil Internacional (OACI), 
nomeadamente através do intercâmbio de 
informações, no que se refere à 
investigação e ao desenvolvimento 
científico, com o objetivo de melhorar a 
base para as reduções das emissões. Os 
Estados-Membros devem proceder a 
consultas transfronteiras sobre as 
ameaças mútuas colocadas pelas emissões 
provenientes das regiões industriais 
adjacentes desses países e desenvolver 
planos conjuntos para eliminar ou reduzir 
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tais emissões.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros que mantenham relações de vizinhança devem proceder a consultas e 
desenvolver planos conjuntos para eliminar ou reduzir as emissões, especialmente nos casos 
em que existam regiões industriais adjacentes.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Alteração da Diretiva 2003/35/CE Alterações da Diretiva 2003/35/CE

Or. pl

Justificação

A última parte contém uma proposta de alteração ao artigo 2.º, n.º 2, da Diretiva 2003/35/CE 
que vai no sentido de se aditar uma nova alínea e), o que torna imperativo o uso do plural no 
título do artigo 16.º.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo -1 (novo)
Diretiva 2003/35/CE
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao artigo 2.º, n.º 2, da Diretiva 
2003/35/CE é aditado o seguinte 
parágrafo:

Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que o público é capaz de participar 
ativamente na criação de tais planos ou 
programas, e seus derivados, mediante o 
recurso a iniciativas de democracia direta 
específicas a esse Estado-Membro, 



PE541.321v01-00 16/16 PA\1037812PT.doc

PT

designadamente consultas públicas, 
inquéritos e referendos à escala local, em 
especial sempre que o plano ou programa 
a elaborar seja de importância 
transcendente para as populações locais.

Or. pl

Justificação

A solução constante na atual diretiva apenas se refere à auscultação de opiniões, sem 
formular qualquer requisito de uma aplicação mais ampla de iniciativas de democracia 
direta, ou seja, de consultas públicas obrigatórias sobre questões de importância para as 
populações locais ou, em alternativa, referendos a nível local.


