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21.10.2015 A8-0249/139 

Alteração  139 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

Jens Rohde e outros 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4.º – 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), compostos 

orgânicos voláteis não metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3) e partículas 

(PM2,5) em conformidade com os 

compromissos nacionais de redução de 

emissões aplicáveis para 2020 e 2030, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. en 

Justificação 

Se a alteração for aprovada, a supressão do metano aplica-se a todo o texto. 
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21.10.2015 A8-0249/140 

Alteração  140 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Entre 1990 e 2010, as emissões de 

NH3 na União foram reduzidas em 27,9% 
1 a

. Os esforços anteriores de redução 

dessas emissões realizados pelos 

Estados-Membros no setor agrícola 

devem, por conseguinte, ser reconhecidos 

quando se determinar os limites máximos 

de emissão de NH3. As emissões de NH3 

de origem agrícola estão sujeitas a 

processos biológicos, podendo, por isso, 

apenas ser minimizadas, mas não 

completamente eliminadas. Devem 

também ser tidos em conta os 

compromissos em matéria de bem-estar 

animal. 

 __________________ 

 1 a
 Ver Eurostat (2013). Estatísticas 

relativas à agricultura, silvicultura e 

pescas. Luxemburgo: Serviço das 

Publicações da União Europeia, p. 119.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/141 

Alteração  141 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) A fim de assegurar as mesmas 

condições de mercado na UE, as reduções 

das emissões de NH3 atmosférico que 

tenham sido alcançadas através de 

diferentes medidas políticas da UE, 

nomeadamente da Diretiva Nitratos 

(91/676/CEE) e da aplicação de políticas 

nacionais para reduzir a deposição de 

amoníaco em zonas da rede Natura 2000, 

no que diz respeito à Diretiva relativa às 

aves e habitats (92/43/CEE), devem ser 

tidas em conta no âmbito dos programas 

nacionais de controlo estabelecidos na 

presente diretiva. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/142 

Alteração  142 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de reduzir as emissões 

atmosféricas de NH3 e PM2,5 dos 

principais contribuidores, os programas 

nacionais de controlo da poluição 

atmosférica devem incluir medidas 

aplicáveis ao setor agrícola. Os Estados-

Membros devem estar habilitados a aplicar 

medidas, que não sejam as definidas na 

presente diretiva, com um nível 

equivalente de desempenho ambiental 

devido a circunstâncias nacionais 

específicas. 

(13) A fim de reduzir as emissões 

atmosféricas de NH3 e PM2,5 dos principais 

contribuidores, os programas nacionais de 

controlo da poluição atmosférica devem 

incluir medidas eficazes em termos de 

custos aplicáveis ao setor agrícola. Estas 

medidas devem ser baseadas em 

informações e dados específicos, tendo em 

conta a evolução da ciência, bem como as 

ações anteriores empreendidas pelos 

Estados-Membros, e devem ser eficazes 

em termos de custos. Os investimentos na 

redução das emissões na agricultura têm 

implicações de longo prazo que variam 

consoante a dimensão das explorações. 

Por conseguinte, esse facto deve ser tido 

em consideração, a fim de promover 

eficazmente a adoção de medidas de 

atenuação. Os Estados-Membros devem 

estar habilitados a aplicar medidas, que não 

sejam as definidas na presente diretiva, 

com um nível equivalente de desempenho 

ambiental devido a circunstâncias 

nacionais específicas. Apenas se 

conseguem melhorias na qualidade do ar 

através de medidas proporcionadas, sem 

colocar em risco o futuro das explorações 

agrícolas. Os esforços do setor agrícola no 

desenvolvimento de procedimentos 

zootécnicos não devem ser prejudicados 
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pelos compromissos de redução de 

emissões de poluentes atmosféricos. Os 

programas nacionais de controlo da 

poluição atmosférica devem oferecer um 

equilíbrio entre a pecuária e o controlo da 

poluição pretendidos a nível político e 

social. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/143 

Alteração  143 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A fim de reduzir em 27% as emissões 

de amoníaco na União Europeia até 

2030,a Comissão deve apresentar, até 31 

de dezembro de 2017, uma nova proposta 

sobre a partilha de esforços no seio da 

União com compromissos revistos de 

redução do NH3 em 2030. O mecanismo 

para criação desta partilha de esforços 

deve respeitar os critérios de eficiência em 

termos de custos, proporcionalidade e 

equilíbrio entre os Estados-Membros. 

Com a sua proposta, a Comissão garante 

que 

 a) existem condições de mercado 

equitativas na União; 

 b) se obtém uma maior convergência dos 

níveis de redução no interior da União. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/144 

Alteração  144 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo II – Quadro b – Título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b): Compromissos de redução de emissões 

para amoníaco (NH3), partículas finas 

(PM2,5) e metano (CH4). Combustíveis 

vendidos, ano de referência 2005. 

(b): Compromissos de redução de emissões 

para amoníaco (NH3), partículas finas 

(PM2,5) e metano (CH4). Combustíveis 

vendidos, ano de referência 2005.  

 A partir de 2030, um objetivo de 27% será 

aplicável, a nível da UE, à redução do 

NH3 comparativamente a 2005. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/145 

Alteração  145 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo II – Quadro b 

 

Texto da Comissão 

Estado-

Membro 

Redução de NH3 em 

relação a 2005   

Redução de PM2,5 em 

relação a 2005   

Para 

qualquer 

ano de 

2020 a 

2029  

 Para 

qualquer 

ano a 

partir de 

2030 

Para 

qualquer 

ano de 

2020 a 

2029 

 Para 

qualquer 

ano a 

partir de 

2030 

Bélgica 2%  16% 20%  47% 

Bulgária 3%  10% 20%  64% 

República 

Checa 7%  35% 17%  51% 

Dinamarca 24%  37% 33%  64% 

Alemanha 5%  39% 26%  43% 

Estónia 1%  8% 15%  52% 

Grécia 7%  26% 35%  72% 

Espanha 3%  29% 15%  61% 

França 4%  29% 27%  48% 

Croácia 1%  24% 18%  66% 

Irlanda 1%  7% 18%  35% 

Itália 5%  26% 10%  45% 

Chipre 10%  18% 46%  72% 

Letónia 1%  1% 16%  45% 

Lituânia 10%  10% 20%  54% 
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Luxemburgo 1%  24% 15%  48% 

Hungria 10%  34% 13%  63% 

Malta 4%  24% 25%  80% 

Países Baixos 13%  25% 37%  38% 

Áustria 1%  19% 20%  55% 

Polónia 1%  26% 16%  40% 

Portugal 7%  16% 15%  70% 

Roménia 13%  24% 28%  65% 

Eslovénia 1%  24% 25%  70% 

Eslováquia 15%  37% 36%  64% 

Finlândia 20%  20% 30%  39% 

Suécia 15%  17% 19%  30% 

Reino Unido 8%  21% 30%  47% 

UE 28 6%  27% 22%  51% 
 

 

 

Alteração 

Estado-

Membro 

Redução de NH3 

em relação a 2005   

Redução de PM2,5 em relação 

a 2005   

Para 

qualque

r ano de 

2020 a 

2029 

  Para 

qualquer 

ano de 

2020 a 

2029 

 Para 

qualquer 

ano a 

partir de 

2030 

Bélgica 2%   20%  47% 

Bulgária 3%   20%  64% 

República 

Checa 7%   17%  51% 

Dinamarca 24%   33%  64% 

Alemanha 5%   26%  43% 

Estónia 1%   15%  52% 

Grécia 7%   35%  72% 

Espanha 3%   15%  61% 
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França 4%   27%  48% 

Croácia 1%   18%  66% 

Irlanda 1%   18%  35% 

Itália 5%   10%  45% 

Chipre 10%   46%  72% 

Letónia 1%   16%  45% 

Lituânia 10%   20%  54% 

Luxemburgo 1%   15%  48% 

Hungria 10%   13%  63% 

Malta 4%   25%  80% 

Países Baixos 13%   37%  38% 

Áustria 1%   20%  55% 

Polónia 1%   16%  40% 

Portugal 7%   15%  70% 

Roménia 13%   28%  65% 

Eslovénia 1%   25%  70% 

Eslováquia 15%   36%  64% 

Finlândia 20%   30%  39% 

Suécia 15%   19%  30% 

Reino Unido 8%   30%  47% 

UE 28 6%   22%  51% 
 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/146 

Alteração  146 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo III – Parte 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que relevante, os 

Estados-Membros devem utilizar o 

documento de orientação para prevenir e 

reduzir as emissões de amoníaco da 

UNECE (documento de orientação relativo 

ao amoníaco) (Guidance Document for 

Preventing and Abating Ammonia 

Emissions - Ammonia Guidance 

Document)
33

 e as melhores técnicas 

disponíveis estabelecidas na Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
34 

 na implementação das medidas 

definidas na Parte 1. 

Sempre que relevante, os 

Estados-Membros podem utilizar o 

documento de orientação para prevenir e 

reduzir as emissões de amoníaco da 

UNECE (documento de orientação relativo 

ao amoníaco) (Guidance Document for 

Preventing and Abating Ammonia 

Emissions - Ammonia Guidance 

Document)
33 

e as melhores técnicas 

disponíveis estabelecidas na Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
34

 na implementação das medidas 

definidas na Parte 1. 

__________________ __________________ 

33
 Decisão 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1 

33
 Decisão 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1 

34
 Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) (JO L 334 de 

17.12.2010, p. 17) 

34
 Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) (JO L 334 de 

17.12.2010, p. 17) 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/147 

Alteração  147 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo III – Parte 1 – Secção A – ponto 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem criar um 

código consultivo nacional de boas práticas 

agrícolas para a redução das emissões de 

amoníaco, com base no quadro do código 

de boas práticas agrícolas para a redução 

das emissões de amoníaco (Framework 

Code for Good Agricultural Practice for 

Reducing Ammonia Emissions)
35

, 

abrangendo pelo menos os seguintes 

elementos: 

1. Os Estados-Membros podem criar um 

código consultivo nacional de boas práticas 

agrícolas para a redução das emissões de 

amoníaco, com base no quadro do código 

de boas práticas agrícolas para a redução 

das emissões de amoníaco (Framework 

Code for Good Agricultural Practice for 

Reducing Ammonia Emissions)
35

 , 

abrangendo pelo menos os seguintes 

elementos: 

__________________ __________________ 

35
 Decisão ECE/EB.AIR/75, n.º 28-A   

35
 Decisão ECE/EB.AIR/75, n.º 28-A   

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/148 

Alteração  148 

Jens Gieseke 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissões de determinados poluentes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo III – Parte 1 – Secção A – ponto 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem definir um 

balanço nacional de azoto para monitorizar 

as alterações nas perdas globais de azoto 

reativo da agricultura, nomeadamente 

amoníaco, óxido nitroso, amónio, nitratos e 

nitritos, com base nos princípios definidos 

no Documento de Orientação da UNECE 

relativo a balanços de azoto (Guidance 

Document on Nitrogen Budgets)
36

 . 

2. Os Estados-Membros podem definir um 

balanço nacional de azoto para monitorizar 

as alterações nas perdas globais de azoto 

reativo de origem antropogénica, 

nomeadamente amoníaco, óxido nitroso, 

amónio, nitratos e nitritos, tendo 

igualmente em conta os princípios 

definidos no Documento de Orientação da 

UNECE relativo a balanços de azoto 

(Guidance Document on Nitrogen 

Budgets). Por ocasião da elaboração do 

orçamento, é necessário ter em conta as 

cargas resultantes das fontes de pressão 

de origem não agrícola e os seguintes 

elementos:  

 (a) Tipo e dimensão das atividades 

suscetíveis de incidir no orçamento e 

possíveis fontes de pressão; 

 (b) Eventuais elementos e fontes naturais 

de poluição, preexistentes ou 

independentes da poluição antropogénica; 

 (c) Relação causa/efeito entre os vários 

fatores, a saber, a identificação da medida 

em que cada um dos elementos (naturais 

ou antropogénicos) afeta as perdas 

globais de poluentes e, por conseguinte, o 

tipo e o nível de poluição que cada fonte 

de pressão pode causar. 
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__________________ __________________ 

36
 Decisão 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1  36 

Decisão 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1  

Or. en 

 

 


