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Alteração  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Foi alcançado um progresso 

significativo nos últimos 20 anos na União 

no domínio das emissões antropogénicas 

do ar e da qualidade do ar por uma política 

específica da União, nomeadamente a 

Comunicação da Comissão de 2005 

Estratégia Temática sobre a Poluição 

Atmosférica (ETPA)15. A Diretiva 

2001/81/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16 contribuiu para este progresso 

ao definir limites para as emissões anuais 

totais a partir de 2010 de dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), 

amoníaco (NH3) e compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos (NMVOC) dos 

Estados-Membros. Consequentemente, as 

emissões de SO2 foram reduzidas em 82 %, 

as emissões de NOx em 47 %, as emissões 

de NMVOC em 56 % e as emissões de 

NH3 em 28 % entre 1990 e 2010. Contudo, 

tal como indicado no Programa Ar Limpo 

para a Europa (ETPA revista)17, continuam 

a existir impactos e riscos para o ambiente 

e a saúde humana. 

(1) Foi alcançado um progresso 

significativo nos últimos 20 anos na União 

no domínio das emissões antropogénicas 

do ar e da qualidade do ar graças aos 

esforços dos Estados-Membros e à 

vontade dos atores económicos. A Diretiva 

2001/81/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16 também contribuiu para este 

progresso ao definir limites para as 

emissões anuais totais a partir de 2010 de 

dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto 

(NOx), amoníaco (NH3) e compostos 

orgânicos voláteis não-metânicos 

(NMVOC) dos Estados-Membros. 

Consequentemente, as emissões de SO2 

foram reduzidas em 82 %, as emissões de 

NOx em 47 %, as emissões de NMVOC em 

56 % e as emissões de NH3 em 28 % entre 

1990 e 2010. Contudo, tal como indicado 

no Programa Ar Limpo para a Europa 

(ETPA revista)17, continuam a existir 

impactos e riscos para o ambiente e a saúde 

humana. 

__________________ __________________ 

15 Comunicação da Comissão ao Conselho 

e ao Parlamento Europeu de 21 de 

setembro de 2005: «Estratégia Temática 

sobre a poluição atmosférica» - 

COM(2005) 446 final. 

 

16 Diretiva 2001/81/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2001, relativa ao estabelecimento de 

valores-limite nacionais de emissão, JO L 

309 de 27.11.2001, p. 22). 

16 Diretiva 2001/81/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2001, relativa ao estabelecimento de 

valores-limite nacionais de emissão, JO L 

309 de 27.11.2001, p. 22). 

17 Comunicação da Comissão ao Conselho 

Europeu e ao Parlamento Europeu 

17 Comunicação da Comissão ao Conselho 

Europeu e ao Parlamento Europeu 
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«Programa Ar Limpo para a Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

«Programa Ar Limpo para a Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Alteração  53 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Foi alcançado um progresso 

significativo nos últimos 20 anos na União 

no domínio das emissões antropogénicas 

do ar e da qualidade do ar por uma política 

específica da União, nomeadamente a 

Comunicação da Comissão de 2005 

Estratégia Temática sobre a Poluição 

Atmosférica (ETPA)15. A Diretiva 

2001/81/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16 contribuiu para este progresso 

ao definir limites para as emissões anuais 

totais a partir de 2010 de dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), 

amoníaco (NH3) e compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos (NMVOC). 

Consequentemente, as emissões de SO2 

foram reduzidas em 82%, as emissões de 

NOx em 47%, as emissões de NMVOC em 

56% e as emissões de NH3 em 28% entre 

1990 e 2010. Contudo, tal como indicado 

no Programa Ar Limpo para a Europa 

(ETPA revista)17, continuam a existir 

impactos e riscos para o ambiente e a saúde 

humana. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

__________________  

15Comunicação da Comissão ao Conselho e 

ao Parlamento Europeu de 21 de setembro 

de 2005: «Estratégia Temática sobre a 

poluição atmosférica» - COM(2005) 446 

final.  

 

16Diretiva 2001/81/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

 



 

AM\1058775PT.doc 5/98 PE554.952v01-00 

 PT 

de 2001, relativa ao estabelecimento de 

valores-limite nacionais de emissão de 

determinados poluentes atmosféricos (JO L 

309 de 27.11.2001, p. 22).  

17Comunicação da Comissão ao Conselho 

Europeu e ao Parlamento Europeu 

«Programa Ar Limpo para a Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

 

Or. it 

 

Alteração  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Foi alcançado um progresso 

significativo nos últimos 20 anos na União 

no domínio das emissões antropogénicas 

do ar e da qualidade do ar por uma política 

específica da União, nomeadamente a 

Comunicação da Comissão de 2005 

Estratégia Temática sobre a Poluição 

Atmosférica (ETPA)15. A Diretiva 

2001/81/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16 contribuiu para este progresso 

ao definir limites para as emissões anuais 

totais a partir de 2010 de dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), 

amoníaco (NH3) e compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos (NMVOC) dos 

Estados-Membros. Consequentemente, as 

emissões de SO2 foram reduzidas em 82 %, 

as emissões de NOx em 47 %, as emissões 

de NMVOC em 56 % e as emissões de 

NH3 em 28 % entre 1990 e 2010. Contudo, 

tal como indicado no Programa Ar Limpo 

para a Europa (ETPA revista)17, continuam 

a existir impactos e riscos para o ambiente 

e a saúde humana. 

(1) Foi alcançado um progresso 

significativo nos últimos 20 anos na União 

no domínio das emissões antropogénicas 

do ar e da qualidade do ar por uma política 

específica da União, nomeadamente a 

Comunicação da Comissão de 2005 

Estratégia Temática sobre a Poluição 

Atmosférica (ETPA)15. A Diretiva 

2001/81/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16 contribuiu para este progresso 

ao definir limites para as emissões anuais 

totais a partir de 2010 de dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), 

amoníaco (NH3) e compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos (NMVOC) dos 

Estados-Membros. Consequentemente, as 

emissões de SO2 foram reduzidas em 82 %, 

as emissões de NOx em 47 %, as emissões 

de NMVOC em 56 % e as emissões de 

NH3 em 28 % entre 1990 e 2010. Contudo, 

tal como indicado no Programa Ar Limpo 

para a Europa (ETPA revista), continuam a 

existir impactos e riscos para a saúde 

humana e o ambiente . 

__________________ __________________ 

15 Comunicação da Comissão ao Conselho 15 Comunicação da Comissão ao Conselho 
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e ao Parlamento Europeu de 21 de 

setembro de 2005: «Estratégia Temática 

sobre a poluição atmosférica» - 

COM(2005) 446 final. 

e ao Parlamento Europeu de 21 de 

setembro de 2005: «Estratégia Temática 

sobre a poluição atmosférica» - 

COM(2005) 446 final. 

16 Diretiva 2001/81/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2001, relativa ao estabelecimento de 

valores-limite nacionais de emissão, JO L 

309 de 27.11.2001, p. 22). 

16 Diretiva 2001/81/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2001, relativa ao estabelecimento de 

valores-limite nacionais de emissão, JO L 

309 de 27.11.2001, p. 22). 

17 Comunicação da Comissão ao Conselho 

Europeu e ao Parlamento Europeu 

«Programa Ar Limpo para a Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

17 Comunicação da Comissão ao Conselho 

Europeu e ao Parlamento Europeu 

«Programa Ar Limpo para a Europa», 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Alteração  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O Sétimo Programa de Ação em 

Matéria de Ambiente18 confirma o objetivo 

a longo prazo da União, em matéria de 

política de qualidade do ar, de atingir 

níveis de qualidade do ar que não originem 

impactos negativos significativos nem 

riscos para a saúde humana e o ambiente, e 

apela, para esse fim, ao cumprimento total 

da atual legislação relativa à qualidade do 

ar da União, com as metas e ações 

após 2020, com esforços melhorados nas 

zonas em que a população e os 

ecossistemas estão expostos a níveis 

elevados de poluentes atmosféricos, e 

sinergias reforçadas entre a legislação 

respeitante à qualidade do ar e os objetivos 

políticos da União definidos para as 

alterações climáticas e a biodiversidade em 

particular. 

(2) O Sétimo Programa de Ação em 

Matéria de Ambiente18 confirma o objetivo 

a longo prazo da União, em matéria de 

política de qualidade do ar, de atingir 

níveis de qualidade do ar que não originem 

impactos negativos significativos nem 

riscos para a saúde humana e o ambiente, e 

apela, para esse fim, ao cumprimento total 

da atual legislação relativa à qualidade do 

ar da União, com as metas e ações 

após 2020, com esforços melhorados nas 

zonas em que a população e os 

ecossistemas estão expostos a níveis 

elevados de poluentes atmosféricos, e 

sinergias reforçadas entre a legislação 

respeitante à qualidade do ar e os objetivos 

políticos da União definidos para as 

alterações climáticas e a biodiversidade em 

particular. A nova Política Agrícola 

Comum para o período 2014-2020 oferece 

a possibilidade aos Estados-Membros de 
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contribuírem para a qualidade do ar com 

medidas específicas. Uma futura 

avaliação proporcionará uma melhor 

compreensão dos efeitos dessas medidas. 

__________________ __________________ 

18 Proposta de decisão do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a um 

programa geral de ação da União para 2020 

em matéria de ambiente «Viver bem, 

dentro das limitações do nosso planeta», 

COM(2012)710 de 29.11.2012. 

18 Proposta de decisão do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a um 

programa geral de ação da União para 2020 

em matéria de ambiente «Viver bem, 

dentro das limitações do nosso planeta», 

COM(2012)710 de 29.11.2012. 

Or. en 

 

Alteração  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) Ao implementar a presente diretiva, 

os Estados-Membros devem ter em conta 

os vários objetivos do setor agrícola, o seu 

potencial de mitigação limitado e a 

necessidade de garantir coerência entre a 

segurança alimentar e os objetivos em 

matéria de alterações climáticas da UE. 

Or. en 

Justificação 

O acordo político do Conselho, de outubro de 2014, sobre o quadro de ação relativo ao clima 

e à energia para 2030 reconhece os objetivos do setor agrícola e de utilização das terras e 

solicita à Comissão que analise as melhores formas de fomentar a intensificação sustentável 

da produção de alimentos, ao mesmo tempo que otimiza a contribuição do setor para a 

mitigação e sequestro de GEE. 

 

Alteração  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 
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Proposta de diretiva 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A UE e os Estados-Membros são 

partes da Convenção de Minamata sobre 

o Mercúrio, que pretende melhorar a 

proteção da saúde humana e do ambiente 

através da redução de emissões de 

mercúrio de fontes novas e existentes. 

Or. en 

Justificação 

Como partes signatárias da Convenção de Minamata, a UE e os Estados-Membros devem 

garantir que a diretiva relativa a valores-limite nacionais de emissão de determinados 

poluentes atmosféricos contribui para a redução de emissões de mercúrio, que têm um 

impacto muito adverso sobre a saúde humana. 

 

Alteração  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O regime de valores-limite nacionais de 

emissão estabelecido pela Diretiva 

2001/81/CE deve, portanto, ser revisto, a 

fim de se alinhar com os compromissos 

internacionais da União e dos 

Estados-Membros. 

(6) Tendo em conta as projeções de 

redução de emissões baseadas no cenário 

legislativo atual, o regime de valores-

limite nacionais de emissão estabelecido 

pela Diretiva 2001/81/CE deve, portanto, 

ser revisto, a fim de se ir além dos 

compromissos de redução de emissões 

definidos no Protocolo de Gotemburgo e 

de se concretizar os objetivos em matéria 

de saúde e de ambiente definidos no 

Sétimo Programa de Ação em Matéria de 

Ambiente da União. 

Or. en 
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Justificação 

Os compromissos de redução de emissões definidos no Protocolo de Gotemburgo são 

demasiado fracos e, em muitos casos, o cenário legislativo atual seria mais do que suficiente 

para atingir os limites sem medidas adicionais de controlo das emissões. Para se conseguir 

uma redução linear das emissões até 2030, os compromissos de redução de emissões para 

2020 devem ser substituídos pelos valores de base disponíveis na avaliação de impacto do 

Parlamento Europeu, sempre que esses valores sejam mais ambiciosos do que os definidos no 

Protocolo de Gotemburgo. 

 

Alteração  59 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) O regime de valores-limite nacionais de 

emissão estabelecido pela Diretiva 

2001/81/CE deve, portanto, ser revisto, a 

fim de se alinhar com os compromissos 

internacionais da União e dos Estados-

Membros. 

(6) O regime de valores-limite nacionais de 

emissão estabelecido pela Diretiva 

2001/81/CE deve ser revisto, a fim de se 

alinhar com os compromissos 

internacionais da União e dos Estados-

Membros. 

Or. it 

 

Alteração  60 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Os Estados-Membros devem 

implementar a presente diretiva de forma a 

contribuir eficazmente para o cumprimento 

do objetivo a longo prazo da União relativo 

à qualidade do ar conforme apoiado pelas 

orientações da Organização Mundial de 

Saúde e dos objetivos da União de proteção 

da biodiversidade e do ecossistema através 

da redução dos níveis e da deposição de 

(7) Os Estados-Membros devem 

implementar a presente diretiva de forma a 

contribuir adequadamente para o 

cumprimento do objetivo a longo prazo da 

União relativo à qualidade do ar conforme 

apoiado pelas orientações da Organização 

Mundial de Saúde e dos objetivos da União 

de proteção da biodiversidade e do 

ecossistema através da redução dos níveis e 
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poluentes atmosféricos acidificantes, 

eutrofizantes e de ozono abaixo das cargas 

e dos níveis críticos, tal como definido pela 

Convenção LRTAP. 

da deposição de poluentes atmosféricos 

acidificantes, eutrofizantes e de ozono 

abaixo das cargas e dos níveis críticos, tal 

como definido pela Convenção LRTAP. 

Or. it 

 

Alteração  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A presente diretiva deve também 

contribuir para alcançar os objetivos em 

matéria da qualidade do ar definidos na 

legislação da União e para a atenuação dos 

impactos das alterações climáticas através 

da redução das emissões de poluentes 

climáticos de vida curta, bem como para a 

melhoria global da qualidade do ar. 

(8) A presente diretiva deve também 

contribuir para alcançar, de forma eficaz 

em termos de custos, os objetivos em 

matéria da qualidade do ar definidos na 

legislação da União e para a atenuação dos 

impactos das alterações climáticas através 

da redução das emissões de poluentes 

climáticos de vida curta, bem como para a 

melhoria global da qualidade do ar. 

Or. pl 

 

Alteração  62 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A presente diretiva deve também 

contribuir para alcançar os objetivos em 

matéria da qualidade do ar definidos na 

legislação da União e para a atenuação dos 

impactos das alterações climáticas através 

da redução das emissões de poluentes 

climáticos de vida curta, bem como para a 

melhoria global da qualidade do ar. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
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Or. it 

 

Alteração  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A)  A presente diretiva deve contribuir 

para a redução das emissões de mercúrio 

na UE, tal como exigido pela estratégia 

comunitária sobre o mercúrio de 2005 e 

pela Convenção de Minamata sobre o 

Mercúrio, das quais os Estados-Membros 

e a União são partes. 

Or. en 

 

Alteração  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) A presente diretiva deve contribuir 

para a redução das emissões de mercúrio 

na UE, tal como exigido pela estratégia 

comunitária sobre o mercúrio e pela 

Convenção de Minamata sobre o 

Mercúrio, das quais os Estados-Membros 

e a União são partes. 

Or. en 

Justificação 

O mercúrio é um metal extremamente tóxico, especialmente quando transformado em 
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metilmercúrio (MeHg). A exposição a MeHg pode afetar seriamente o sistema nervoso e 

provocar danos aos sistemas imunitário e reprodutor. 

 

Alteração  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Deve ser assegurada a 

implementação plena e atempada dos 

limites estabelecidos pela Organização 

Marítima Internacional e a aplicação 

rigorosa da Diretiva da UE relativa ao 

enxofre, a fim de reduzir as emissões 

provenientes do transporte marítimo. São 

igualmente necessárias ações adicionais 

para controlar essas emissões. A UE e os 

Estados-Membros devem ponderar definir 

novas zonas de controlo de emissões e 

devem continuar a trabalhar no seio da 

OMI para reduzir ainda mais as emissões.  

Or. en 

 

Alteração  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Os prados permanentes e 

temporários espalhados por toda a União 

Europeia, que são mantidos por via dos 

esforços desenvolvidos pela comunidade 

agrícola e respetivo gado em pastoreio, 

desempenham um papel importante na 

atenuação das alterações climáticas, dado 

que os prados são um fator importante no 

sequestro do carbono1-A. 
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 __________________ 

 1-A Cf. Conant, R.T. (2010). Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

10, 20ff. (Relatório técnico preparado 

para a divisão «Produção e Proteção 

Vegetal» da Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação (FAO).) 

Or. en 

Justificação 

As zonas de pasto da União Europeia constituem um fator-chave para combater as alterações 

climáticas, uma vez que representam a principal categoria de «poços de carbono» no 

território da União. Os prados dão resposta às necessidades dos ruminantes e das respetivas 

emissões de metano (entéricas). Tendo em conta os benefícios em matéria de alterações 

climáticas e o valor ecológico dos prados, a inclusão do metano na proposta é 

contraproducente. 

 

Alteração  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) A presente diretiva deve igualmente 

contribuir para a redução dos custos 

relacionados com a saúde da poluição 

atmosférica para a União Europeia, 

melhorando a qualidade de vida dos 

cidadãos europeus e favorecendo a 

transição para uma economia verde. 

Or. en 
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Alteração  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) Os agricultores e os terrenos 

agrícolas europeus contribuem em grande 

medida para a concretização dos objetivos 

ambientais e de qualidade do ar. Os 

agricultores devem ser remunerados em 

conformidade, no âmbito da PAC, pelos 

seus esforços atuais e futuros nesta 

matéria. 

Or. en 

Justificação 

O contributo da agricultura para a concretização dos objetivos ambientais e de qualidade do 

ar deve ser devidamente reconhecido e remunerado. 

 

Alteração  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os Estados-

Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

(9) A fim de limitar as emissões de 

poluentes atmosféricos, de contribuir de 

forma eficaz para o objetivo da União de 

conseguir uma qualidade do ar que não 

resulte em impactos negativos 

significativos e em riscos para a saúde e 

de reduzir os níveis de deposição de 

poluentes acidificantes e eutrofizantes 

para valores abaixo das cargas e níveis 

críticos a presente diretiva estabelece 

compromissos nacionais vinculativos de 

redução de emissões para 2020, 2025 e 
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implique custos desproporcionados.  

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva.  

2030. 

Or. en 

 

Alteração  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os 

Estados-Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva.  

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020, 

2025 e 2030. 

Or. en 

Justificação 

Os compromissos nacionais de redução de emissões devem ser vinculativos para 2025, a fim 

de assegurar uma redução linear das emissões entre 2020 e 2030 e evitar custos proibitivos 

para os Estados-Membros no final do período dos compromissos. 
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Alteração  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os 

Estados-Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva.  

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020, 

2025 e 2030. 

Or. en 

Justificação 

Os compromissos nacionais de redução de emissões devem ser vinculativos para 2025, a fim 

ajudar a cumprir os objetivos de 2030. Além disso, o cumprimento pelos Estados-Membros 

até 2025 irá assegurar benefícios adicionais em matéria de saúde e de ambiente resultantes 

da redução das emissões de poluentes. 

 

Alteração  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir (9) Os Estados-Membros devem cumprir 
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os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os 

Estados-Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados.  

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020, 

2025 e 2030.  

Or. en 

 

Alteração  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os Estados-

Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. 
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diretiva. 

Or. de 

Justificação 

Os níveis de redução de emissões são válidos para 2020 e 2030. Os Estados-Membros devem 

poder atingir os respetivos níveis de redução para 2030 da forma que lhes for mais favorável 

em termos de custos. Neste contexto, os níveis intermédios de emissões para 2025 não são 

necessários. 

 

Alteração  74 

Kateřina Konečná 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os Estados-

Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. 

Or. en 

 

Alteração  75 

Ulrike Müller 
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Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os Estados-

Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. 

Or. de 

Justificação 

Os níveis intermédios entre a implementação do Protocolo de Gotemburgo e os níveis de 

redução para 2030, por definir e implementar, não são necessários. 

 

Alteração  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os Estados-

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os Estados-
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Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

Membros devem aproximar-se, até 2025 e 

tendo em conta as suas disposições 

nacionais específicas e as suas 

capacidades, dos níveis intermédios de 

emissões fixados com base numa trajetória 

linear entre os seus níveis de emissões para 

2020 e os definidos pelos compromissos de 

redução de emissões para 2030, desde que 

tal não implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

Or. fr 

 

Alteração  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os 

Estados-Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

(9) Os Estados-Membros devem cumprir 

os compromissos de redução de emissões 

definidos na presente diretiva para 2020 e 

2030. A fim de assegurar progressos 

demonstráveis no sentido dos 

compromissos de 2030, os 

Estados-Membros devem cumprir níveis 

intermédios de emissões em 2025, fixados 

com base numa trajetória linear entre os 

seus níveis de emissões para 2020 e os 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030, desde que tal não 

implique custos desproporcionados para os 

Estados-Membros e os atores económicos. 

Sempre que não seja possível limitar as 

emissões de 2025, os Estados-Membros 

devem explicar as razões para o facto nos 

seus relatórios ao abrigo da presente 

diretiva. 

Or. fr 
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Alteração  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Entre 1990 e 2010, foi possível 

reduzir as emissões de NH3 na União em 

27.9%1-A. Na determinação de novas 

obrigações de emissões são devidamente 

reconhecidas as contribuições prévias dos 

Estados-Membros. As emissões de NH3 

de origem agrícola estão sujeitas a 

processos biológicos, podendo por isso 

apenas ser minimizadas, mas não 

completamente eliminadas. 

 __________________ 

 1-A Ver Eurostat (2013). Agriculture, 

forestry and fishery statistics. 

Luxemburgo: Serviço das Publicações da 

União Europeia, p. 119.  

Or. de 

Justificação 

O setor agrícola já tomou medidas a este respeito. A futura política de qualidade do ar deve 

ter em conta as reduções já alcançadas pela agricultura. 

 

Alteração  79 

Jan Huitema 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Desde 1990 que as emissões de 

amoníaco na UE já foram reduzidas em 

cerca de 30 %20-A. Os esforços anteriores 

de redução dessas emissões realizados 
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pelos Estados-Membros no setor agrícola 

devem, por conseguinte, ser reconhecidos 

quando se determinar os limites máximos 

de emissão de NH3. Devem também ser 

tidos em conta os compromissos em 

matéria de bem-estar animal. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20-A Ver a brochura do Eurostat sobre as 

estatísticas de 2013 relativas à 

agricultura, à silvicultura e às pescas, pp. 

115-121. 

Or. en 

 

Alteração  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Os compromissos nacionais de 

redução de emissões de metano e de 

amoníaco para 2030 devem ter em conta a 

especificidade do setor agrícola e o seu 

potencial limitado de atenuação. 

Or. fr 

 

Alteração  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) Por forma a garantir condições de 

mercado idênticas na UE, é necessário ter 

em conta nos programas nacionais de 

controlo da poluição as reduções das 

emissões atmosféricas de NH3 resultantes 
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de diversas medidas. Dessas medidas, 

fazem parte as Diretivas 91/676/CEE1-A e 

92/438/CEE1-B. 

 __________________ 

 1-A Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 

12 de dezembro de 1991, relativa à 

proteção das águas contra a poluição 

causada por nitratos de origem agrícola 

(JO L 375 de 31.12.1991) 

 1-B Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 

de maio de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens (JO L 59 de 8.3.1996) 

Or. de 

Justificação 

São tidas em consideração as diretivas existentes, de modo a salientar efeitos de sinergia 

para a proteção do ambiente. 

 

Alteração  82 

Jan Huitema 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) A fim de assegurar uma igualdade 

de condições a nível europeu, as reduções 

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. 
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Or. en 

 

Alteração  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Alguns Estados-Membros optaram por 

definir, no âmbito da Convenção LRTAP, 

valores-limite de emissão com base no 

combustível utilizado no que se refere ao 

setor dos transportes. Isto resultou em falta 

de coerência com o seu consumo de 

energia global e com as suas estatísticas, 

bem como com as da União no seu 

conjunto. Por conseguinte, a fim de 

garantir uma base comum e coerente para 

todos os Estados-Membros e a União no 

seu conjunto, a presente diretiva define 

requisitos em matéria de comunicação e 

compromissos de redução de emissões com 

base no consumo de energia nacional e no 

combustível vendido, o que assegura uma 

maior coerência com a legislação da 

União no domínio das alterações 

climáticas e da energia. 

(10) Alguns Estados-Membros optaram por 

definir, no âmbito da Convenção LRTAP, 

valores-limite de emissão com base no 

combustível utilizado no que se refere ao 

setor dos transportes. Isto resultou em falta 

de coerência com o seu consumo de 

energia global e com as suas estatísticas, 

bem como com as da União no seu 

conjunto. Por conseguinte, a fim de 

garantir uma base comum e coerente para 

todos os Estados-Membros e a União no 

seu conjunto, a presente diretiva define 

requisitos em matéria de comunicação e 

compromissos de redução de emissões com 

base no consumo de energia nacional e no 

combustível vendido. 

Or. fr 

 

Alteração  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

Suprimido 
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emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as 

reduções de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões 

que resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho para esse efeito22. Para 

efeitos de verificação do cumprimento dos 

seus valores limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo 

em conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões.  A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma 

destas flexibilidades por um Estado-

Membro, caso as condições apresentadas 

na presente diretiva não sejam 

preenchidas. 

__________________  

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 
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Or. en 

Justificação 

O mecanismo de flexibilidade proposto para as emissões marítimas é demasiado complexo e 

deve ser suprimido, visto que nem todos os Estados-Membros estão em posição de beneficiar 

dessa flexibilidade e, além disso, esse mecanismo pode prejudicar os benefícios de saúde 

esperados da proposta da Comissão. 

 

Alteração  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as 

reduções de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões 

que resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho para esse efeito22. Para efeitos de 

verificação do cumprimento dos seus 

valores limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo 

em conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões.  A Comissão deve 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões, os Estados-Membros devem ter a 

possibilidade de cumprir conjuntamente os 

seus compromissos de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho para esse efeito22. A Comissão 

deve opor-se à utilização dessa 

flexibilidade por um Estado-Membro, caso 

as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 
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opor-se à utilização de qualquer uma 

destas flexibilidades por um Estado-

Membro, caso as condições apresentadas 

na presente diretiva não sejam preenchidas. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

  

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Alteração  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as 

reduções de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões 

que resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem ter a 

possibilidade de cumprir conjuntamente os 

seus compromissos e níveis intermédios de 

emissões de metano (CH4) e de utilizar a 

Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho para esse efeito22.  
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igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho para esse efeito22. Para efeitos de 

verificação do cumprimento dos seus 

valores limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo 

em conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões.  A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma 

destas flexibilidades por um 

Estado-Membro, caso as condições 

apresentadas na presente diretiva não 

sejam preenchidas.  

__________________ __________________ 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Alteração  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 
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Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão 

n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho22 para esse efeito. Para 

efeitos de verificação do cumprimento dos 

seus valores-limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo 

em conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões. A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma destas 

flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. A Comissão deve opor-se à 

utilização de qualquer uma destas 

flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

__________________ __________________ 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 
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26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

Or. de 

Justificação 

O metano está incluído no regime climático através da partilha de esforços e do sistema de 

transação de licenças de emissão. Uma inclusão no âmbito da Diretiva LNE conduz a uma 

dupla regulamentação, a qual deve ser evitada tendo em conta os esforços no sentido de uma 

«melhor regulamentação» e da «adequação da regulamentação das PME». 

 

Alteração  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão 

n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho para esse efeito22. Para 

efeitos de verificação do cumprimento dos 

seus valores-limite nacionais de emissão, 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Para efeitos de verificação do 

cumprimento dos seus valores-limite 

nacionais de emissão, compromissos de 

redução de emissões e níveis intermédios 

de emissões, os Estados-Membros podem 

ajustar os seus inventários nacionais de 

emissão tendo em conta a melhoria dos 

conhecimentos científicos e das respetivas 

metodologias referentes às emissões. A 
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compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo em 

conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões. A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma destas 

flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

Comissão deve opor-se à utilização de 

qualquer uma destas flexibilidades por um 

Estado-Membro, caso as condições 

apresentadas na presente diretiva não sejam 

preenchidas. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 26 

de abril de 1999, relativa à redução do teor 

de enxofre de determinados combustíveis 

líquidos e que altera a Diretiva 93/12/CEE 

(JO L 121 de 11.5.1999, p. 13). 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 26 

de abril de 1999, relativa à redução do teor 

de enxofre de determinados combustíveis 

líquidos e que altera a Diretiva 93/12/CEE 

(JO L 121 de 11.5.1999, p. 13). 

22Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 

2009, relativa aos esforços a realizar pelos 

Estados-Membros para redução das suas 

emissões de gases com efeito de estufa a 

fim de respeitar os compromissos de 

redução das emissões de gases com efeito 

de estufa da Comunidade até 2020 (JO L 

140 de 5.6.2009, p. 136). 

 

Or. pl 

 

Alteração  89 

Ulrike Müller 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 
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forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão 

n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho22 para esse efeito. Para 

efeitos de verificação do cumprimento dos 

seus valores-limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo em 

conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões. A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma destas 

flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Para efeitos de verificação do 

cumprimento dos seus valores-limite 

nacionais de emissão, compromissos de 

redução de emissões e níveis intermédios 

de emissões, os Estados-Membros podem 

ajustar os seus inventários nacionais de 

emissão tendo em conta a melhoria dos 

conhecimentos científicos e das respetivas 

metodologias referentes às emissões. A 

Comissão deve opor-se à utilização de 

qualquer uma destas flexibilidades por um 

Estado-Membro, caso as condições 

apresentadas na presente diretiva não sejam 

preenchidas. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de abril de 2009, relativa aos esforços a 

realizar pelos Estados-Membros para 

redução das suas emissões de gases com 

efeito de estufa a fim de respeitar os 

compromissos de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa da Comunidade 

até 2020 (JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

 

Or. de 
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Justificação 

O metano é um gás com efeito de estufa cujas emissões já se encontram abrangidas pela 

decisão relativa à partilha de esforços (Decisão 406/2009/CE) no âmbito do pacote da UE 

relativo ao clima e à energia. A inclusão de obrigações de redução de metano na diretiva 

relativa aos limites nacionais de emissão (Diretiva LNE) conduziria a uma 

sobrerregulamentação. 

 

Alteração  90 

Kateřina Konečná 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho para esse efeito22. Para efeitos de 

verificação do cumprimento dos seus 

valores limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo em 

conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões. A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma destas 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho para esse efeito22. Para efeitos de 

verificação do cumprimento dos seus 

valores limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo em 

conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões. Os Estados-

Membros podem fazer uma média entre 
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flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

as suas emissões anuais nacionais do ano 

em causa, do ano precedente e do ano 

seguinte, desde que essa média não 

exceda o seu compromisso, se se 

verificarem condições atmosféricas ou 

económicas imprevistas que afetem o seu 

fornecimento de energia. A Comissão 

deve opor-se à utilização de qualquer uma 

destas flexibilidades por um 

Estado-Membro, caso as condições 

apresentadas na presente diretiva não sejam 

preenchidas. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2009, relativa aos esforços a realizar 

pelos Estados-Membros para redução das 

suas emissões de gases com efeito de 

estufa a fim de respeitar os compromissos 

de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa da Comunidade até 2020, 

(JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Alteração  91 

Jan Huitema 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 
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de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão n.º 

406/2009/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho para esse efeito22. Para 

efeitos de verificação do cumprimento dos 

seus valores limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo em 

conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões.  A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma destas 

flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho21. Para efeitos de verificação do 

cumprimento dos seus valores limite 

nacionais de emissão, compromissos de 

redução de emissões e níveis intermédios 

de emissões, os Estados-Membros podem 

ajustar os seus inventários nacionais de 

emissão tendo em conta a melhoria dos 

conhecimentos científicos e das respetivas 

metodologias referentes às emissões. A 

Comissão deve opor-se à utilização de 

qualquer uma destas flexibilidades por um 

Estado-Membro, caso as condições 

apresentadas na presente diretiva não sejam 

preenchidas. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

21 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

22 Decisão n.º 406/2009/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de abril de 2009, relativa aos esforços a 

realizar pelos Estados-Membros para 

redução das suas emissões de gases com 

efeito de estufa a fim de respeitar os 

compromissos de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa da Comunidade 

até 2020, (JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

 

Or. en 
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Justificação 

A inclusão de compromissos de redução das emissões de metano na diretiva relativa a 

valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos limita a 

flexibilidade oferecida pela Decisão relativa à partilha de esforços (Decisão 406/2009/CE) 

para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, provocando, deste modo, um excesso 

de regulamentação, uma vez que o metano é um gás com efeito de estufa cujas emissões já 

estão abrangidas pela Decisão 406/2009/CE no quadro da política europeia em matéria de 

clima e energia. Além disso, as medidas para reduzir ainda mais as emissões de metano 

teriam consequências para o bem-estar dos animais. 

 

Alteração  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) Para efeitos de verificação dos 

seus valores-limite nacionais de emissão e 

compromissos nacionais de redução de 

emissões, os Estados-Membros podem 

ajustar os seus inventários nacionais de 

emissão recorrendo à melhoria dos 

conhecimentos científicos e dos respetivos 

métodos referentes às emissões. Se os 

Estados-Membros não cumprirem as suas 

metas de redução para um determinado 

ano devido a condições imprevisíveis, 

devem ter a possibilidade de, em vez disso, 

indicar uma média de três anos, o ano em 

questão e os dois anos anteriores, desde 

que esta média não exceda a sua meta de 

redução. 

Or. de 

Justificação 

Este instrumento de flexibilidade corresponde à estratégia do Protocolo de Gotemburgo. 

 

Alteração  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 
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Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

a contribuir de modo eficaz para alcançar 

os objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem, em consulta 

com as autoridades locais ou regionais 

relevantes, ter em consideração a 

necessidade de reduzir as emissões em 

zonas e aglomerados afetados por 

concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

Justificação 

Os compromissos de redução das emissões para 2025 devem ser vinculativos. Os 

Estados-Membros também devem consultar as autoridades locais ou regionais competentes 

ao elaborar os seus PNCPA. 
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Alteração  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

a contribuir de modo eficaz para alcançar 

os objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. de 

Justificação 

Os Estados-Membros devem poder atingir as respetivas metas de redução para 2030 de 

diversas formas. Deve ser-lhes garantida a flexibilidade de seguirem o meio que lhes for mais 

favorável em termos de custos. 
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Alteração  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

a contribuir de modo eficaz para alcançar 

os objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  96 

Kateřina Konečná 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho.23 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

a contribuir de modo eficaz para alcançar 

os objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho.23 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a se 
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os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

aproximarem dos seus requisitos de 

redução de emissões e níveis intermédios 

de emissões e a contribuir de modo eficaz 

para alcançar os objetivos da União em 

matéria de qualidade do ar. Para este efeito, 

os Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 

 

Alteração  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 
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consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações elevadas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 

 

Alteração  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos e/ou que contribuem 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

(12) Os Estados-Membros devem adotar e 

implementar um programa nacional de 

controlo da poluição com vista a cumprir 

os seus requisitos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões e a 

contribuir de modo eficaz para alcançar os 

objetivos da União em matéria de 

qualidade do ar. Para este efeito, os 

Estados-Membros devem ter em 

consideração a necessidade de reduzir as 

emissões em zonas e aglomerados afetados 

por concentrações excessivas de poluentes 

atmosféricos, especialmente escolas, 

centros de dia, lares de idosos e hospitais 

nas proximidades, e/ou que contribuem 
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aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho.23 

significativamente para a poluição 

atmosférica em outras zonas e 

aglomerados, incluindo em países vizinhos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição devem, para esse efeito, contribuir 

para a boa implementação dos planos de 

qualidade do ar adotados ao abrigo do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho23. 

__________________ __________________ 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Diretiva 2008/50/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de maio 

de 2008, relativa à qualidade do ar 

ambiente e a um ar mais limpo na Europa 

(JO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) As inspeções ambientais e a 

fiscalização do mercado são necessárias a 

fim de assegurar a eficácia da presente 

diretiva e das medidas adotadas para a 

concretização dos objetivos da mesma. Os 

Estados-Membros devem garantir que 

estão disponíveis recursos suficientes para 

se realizarem inspeções e se fiscalizar o 

mercado de forma eficaz. 

Or. en 

 

Alteração  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) Na eventualidade de 

incumprimento dos compromissos de 

redução de emissões definidos na presente 

diretiva para 2020, 2025 e 2030, os 

Estados-Membros não devem transferir o 

ónus do cumprimento para as 

autoridades, que não dispõem de poderes 

estratégicos para cumprirem os requisitos 

da diretiva. 

Or. en 

Justificação 

Caso um Estado-Membro se encontre em violação das suas obrigações face à Diretiva VLNE, 

é importante proteger as autoridades locais, muitas das quais têm orçamentos limitados, de 

sanções resultantes de um processo por incumprimento. 

 

Alteração  102 

Ulrike Müller 

 

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. 

Algumas destas medidas estão associadas 

a custos adicionais consideráveis que não 

devem ser suportados pelas pequenas e 

médias explorações agrícolas. As 

explorações agrícolas não abrangidas 

pela Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, relativa às emissões 

industriais, podem ser excluídas. Os 

Estados-Membros devem estar habilitados 
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a aplicar medidas, que não sejam as 

definidas na presente diretiva, com um 

nível equivalente de desempenho 

ambiental devido a circunstâncias 

nacionais específicas. 

 Só é possível obter melhorias da 

qualidade do ar mediante medidas 

proporcionais, sem pôr em risco o futuro 

de explorações agrícolas. Os esforços do 

setor agrícola no sentido de que se 

continuem a desenvolver métodos de 

produção animal não podem ser 

contrariados pelas condições de redução 

de emissões dos poluentes atmosféricos. 

Os programas nacionais de controlo da 

poluição atmosférica devem permitir um 

equilíbrio entre as formas de produção 

animal pretendidas ao nível político e 

social e a proteção das emissões. 

Or. de 

Justificação 

No setor da agricultura, geram-se conflitos de objetivos entre os vários domínios de ação. A 

manutenção de estruturas rurais da gestão de terras agrícolas não pode ser ameaçada pela 

definição de objetivos impraticáveis. Através da ligação à diretiva relativa às emissões 

industriais, obtém-se uma melhor regulamentação. 

 

Alteração  103 

Jan Huitema 

 

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 

(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. Estas medidas 

devem ser baseadas em informações e 

dados específicos, tendo em conta a 
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definidas na presente diretiva, com um 

nível equivalente de desempenho 

ambiental devido a circunstâncias 

nacionais específicas. 

evolução da ciência, bem como as ações 

anteriores empreendidas pelos Estados-

Membros, e devem ser eficazes em termos 

de custos. 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. 

Or. en 

 

Alteração  104 

Elisabeth Köstinger 

 

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. 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 

pelos compromissos de redução de 
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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 

 

Alteração  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

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 dos principais contribuidores, 

os programas nacionais de controlo da 

poluição atmosférica devem incluir 

medidas aplicáveis ao setor agrícola, sem 

comprometer o bem-estar dos animais. 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. 

Or. fr 

 

Alteração  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

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 

(13) A fim de reduzir as emissões 

atmosféricas de NH3, CH4 e PM2,5 dos 

principais contribuidores, os programas 

nacionais de controlo da poluição 
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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. 

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. 

Or. en 

Justificação 

Devem ser promovidas medidas a nível nacional para reduzir as emissões de metano, a fim 

de reduzir o ozono troposférico resultante do metano e de outros poluentes. Algumas dessas 

medidas podem ser desenvolvidas com apoio financeiro dos programas de desenvolvimento 

rural da UE e outras até podem ser aplicadas a custo zero (por exemplo, os sistemas de 

biogás podem gerar fontes adicionais de rendimento através da venda de eletricidade). 

 

Alteração  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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, CH4 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. 

Or. en 
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Alteração  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) A fim de reduzir as emissões dos 

principais contribuidores, os programas 

nacionais de controlo da poluição 

atmosférica devem incluir medidas 

aplicáveis a todos os setores relevantes, 

incluindo a agricultura, a indústria, o 

transporte rodoviário, as máquinas 

móveis não rodoviárias, o transporte 

marítimo fluvial e nacional, o 

aquecimento doméstico e os solventes. Os 

Estados-Membros devem estar habilitados 

a aplicar medidas, que não sejam as 

definidas na presente diretiva, com um 

nível equivalente de desempenho 

ambiental tendo em conta as 

circunstâncias nacionais específicas. 

Or. en 

 

Alteração  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) No âmbito da transposição 

nacional da presente diretiva, deve-se 

evitar a dupla regulamentação com a 

Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 

de dezembro de 1991, relativa à proteção 

das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola. A Diretiva 

91/676/CEE contém já disposições muito 

abrangentes e detalhadas sobre o 

aumento da eficiência dos fertilizantes, o 

respetivo armazenamento e aplicação e o 
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modo de evitar as perdas de azoto, que 

têm efeitos positivos indiretos na 

qualidade do ar. 

Or. de 

Justificação 

A diretiva relativa aos nitratos inclui já disposições abrangentes para evitar a perda de 

azoto. Este facto deveria ser contemplado na Diretiva LNE, por forma a impedir situações de 

dupla regulamentação. 

 

Alteração  110 

Ulrike Müller 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) No âmbito da transposição 

nacional, deve-se evitar a dupla 

regulamentação com a Diretiva 

91/676/CEE do Conselho, de 12 de 

dezembro de 1991, relativa à proteção das 

águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola. A Diretiva 

91/676/CEE contém já disposições muito 

abrangentes e detalhadas sobre o 

aumento da eficiência dos fertilizantes, o 

respetivo armazenamento e aplicação e o 

modo de evitar as perdas de azoto, que 

têm efeitos positivos indiretos na 

qualidade do ar.   

Or. de 

Justificação 

Embora a diretiva relativa aos nitratos inclua já disposições abrangentes para evitar a perda 

de azoto, tal é ignorado pela proposta da Comissão para a Diretiva LNE, prevendo-se a 

criação de novos programas de ação. Em prol da desburocratização, importa evitar situações 

de dupla regulamentação. 
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Alteração  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-B) Os programas de controlo da 

poluição atmosférica não devem prever 

medidas para o setor industrial que 

excedam as melhores técnicas disponíveis 

(MTD) previstas na Diretiva 2010/75/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-A. 

 __________________ 

 1-A 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 334/17 de 

17.12.2010) 

Or. de 

Justificação 

O setor industrial não deve ser obrigado a tomar medidas para a redução das emissões das 

respetivas instalações que excedam as melhores técnicas disponíveis previstas na diretiva 

relativa às emissões industriais. Tal aplica-se, em particular, às medidas que não podem ser 

aplicadas de forma eficaz em termos de custos. 

 

Alteração  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) A fim de melhorar a qualidade do 

ar, em especial nas zonas urbanas, os 

programas nacionais de controlo da 

poluição atmosférica devem incluir 

medidas para reduzir as emissões de 
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óxidos de azoto e de partículas em zonas 

urbanas. 

Or. en 

Justificação 

Além da introdução de soluções técnicas a nível da UE (por exemplo, normas Euro), os 

Estados-Membros devem criar, adotar e implementar medidas não técnicas que possam 

reduzir significativamente a poluição atmosférica provocada por veículos e melhorar a saúde 

das pessoas e o ambiente. 

 

Alteração  113 

Ulrike Müller 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) A fim de elaborar programas 

nacionais de controlo da poluição 

atmosférica bem informados e as respetivas 

atualizações significativas, os Estados-

Membros devem submeter esses programas 

e atualizações à apreciação do público e 

das autoridades competentes a todos os 

níveis nos casos em que todas as opções 

relativas às políticas e medidas 

permaneçam em aberto. Os 

Estados-Membros devem proceder a 

consultas transfronteiras nos casos em que 

a implementação do seu programa possa 

afetar a qualidade do ar num outro país, em 

conformidade com os requisitos definidos 

na legislação internacional e da União, 

nomeadamente a Convenção sobre a 

Avaliação dos Impactes Ambientais num 

Contexto Transfronteiras (Convenção de 

Espoo, 1991) e o seu Protocolo (Kiev, 

2003)24, tal como aprovados pelo 

Conselho. 

(15) A fim de elaborar programas 

nacionais de controlo da poluição 

atmosférica bem informados e as respetivas 

atualizações significativas com base em 

medições e resultados de investigações 

reprodutíveis, os Estados-Membros devem 

submeter esses programas e atualizações à 

apreciação do público e das autoridades 

competentes a todos os níveis nos casos em 

que todas as opções relativas às políticas e 

medidas permaneçam em aberto. Os 

Estados-Membros devem proceder a 

consultas transfronteiras nos casos em que 

a implementação do seu programa possa 

afetar a qualidade do ar num outro país, em 

conformidade com os requisitos definidos 

na legislação internacional e da União, 

nomeadamente a Convenção sobre a 

Avaliação dos Impactes Ambientais num 

Contexto Transfronteiras (Convenção de 

Espoo, 1991) e o seu Protocolo (Kiev, 

2003)24, tal como aprovados pelo 

Conselho. 

__________________ __________________ 
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24 Decisão 2008/871/CE do Conselho, de 

20 de outubro de 2008, relativa à 

aprovação, em nome da Comunidade 

Europeia, do Protocolo relativo à avaliação 

ambiental estratégica à Convenção da 

UNECE sobre a avaliação dos impactes 

ambientais num contexto transfronteiras, 

concluída em Espoo em 1991 (JO L 308 de 

19.11.2008, p. 33). 

24 Decisão 2008/871/CE do Conselho, de 

20 de outubro de 2008, relativa à 

aprovação, em nome da Comunidade 

Europeia, do Protocolo relativo à avaliação 

ambiental estratégica à Convenção da 

UNECE sobre a avaliação dos impactes 

ambientais num contexto transfronteiras, 

concluída em Espoo em 1991 (JO L 308 de 

19.11.2008, p. 33). 

Or. de 

 

Alteração  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) A fim de elaborar programas 

nacionais de controlo da poluição 

atmosférica bem informados e as respetivas 

atualizações significativas, os Estados-

Membros devem submeter esses programas 

e atualizações à apreciação do público e 

das autoridades competentes a todos os 

níveis nos casos em que todas as opções 

relativas às políticas e medidas 

permaneçam em aberto. Os 

Estados-Membros devem proceder a 

consultas transfronteiras nos casos em que 

a implementação do seu programa possa 

afetar a qualidade do ar num outro país, em 

conformidade com os requisitos definidos 

na legislação internacional e da União, 

nomeadamente a Convenção sobre a 

Avaliação dos Impactes Ambientais num 

Contexto Transfronteiras (Convenção de 

Espoo, 1991) e o seu Protocolo (Kiev, 

2003)24, tal como aprovados pelo 

Conselho. 

(15) A fim de elaborar programas 

nacionais de controlo da poluição 

atmosférica bem informados e com base 

científica as respetivas atualizações 

significativas, os Estados-Membros devem 

submeter esses programas e atualizações à 

apreciação do público e das autoridades 

competentes a todos os níveis nos casos em 

que todas as opções relativas às políticas e 

medidas permaneçam em aberto. Os 

Estados-Membros devem proceder a 

consultas transfronteiras nos casos em que 

a implementação do seu programa possa 

afetar a qualidade do ar num outro país, em 

conformidade com os requisitos definidos 

na legislação internacional e da União, 

nomeadamente a Convenção sobre a 

Avaliação dos Impactes Ambientais num 

Contexto Transfronteiras (Convenção de 

Espoo, 1991) e o seu Protocolo (Kiev, 

2003)24, tal como aprovados pelo 

Conselho. 

__________________ __________________ 

24 Decisão 2008/871/CE do Conselho, de 

20 de outubro de 2008, relativa à 

24 Decisão 2008/871/CE do Conselho, de 

20 de outubro de 2008, relativa à 
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aprovação, em nome da Comunidade 

Europeia, do Protocolo relativo à avaliação 

ambiental estratégica à Convenção da 

UNECE sobre a avaliação dos impactes 

ambientais num contexto transfronteiras, 

concluída em Espoo em 1991 (JO L 308 de 

19.11.2008, p. 33). 

aprovação, em nome da Comunidade 

Europeia, do Protocolo relativo à avaliação 

ambiental estratégica à Convenção da 

UNECE sobre a avaliação dos impactes 

ambientais num contexto transfronteiras, 

concluída em Espoo em 1991 (JO L 308 de 

19.11.2008, p. 33). 

Or. de 

 

Alteração  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) De acordo com a Convenção de 

Aarhus sobre o acesso à informação, a 

participação do público na tomada de 

decisões, o acesso à justiça no domínio do 

ambiente e a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça, o público deve ter amplo 

acesso à justiça, a fim de assegurar a 

implementação e a aplicação efetiva da 

presente diretiva e contribuir para a 

proteção do direito a viver num ambiente 

adequado à saúde e ao bem-estar pessoal. 

Or. en 

 

Alteração  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-B) As inspeções ambientais e a 

fiscalização do mercado são necessárias a 

fim de assegurar a eficácia da presente 
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diretiva e das medidas adotadas para a 

concretização dos objetivos da mesma. 

Or. en 

Justificação 

O facto de as normas Euro para veículos a gasóleo não terem resultado nas reduções 

esperadas de NOx demonstrou que as medidas técnicas nem sempre são eficazes em 

condições reais de funcionamento. Esta alteração permitirá assegurar que os Estados-

Membros identifiquem problemas semelhantes e adotem medidas corretivas para garantir o 

cumprimento dos compromissos de redução de emissões. Irá igualmente colocar pressão 

sobre os fabricantes para garantir que os veículos e os equipamentos tenham um bom 

desempenho em condições reais de funcionamento. 

 

Alteração  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-C) Ao avaliar as sinergias existentes 

entre as políticas da UE relativas à 

qualidade do ar e em matéria de clima e 

energia, a Comissão deve ter em conta a 

avaliação de impacto complementar do 

Parlamento Europeu sobre as interações 

entre essas políticas. 

Or. en 

 

Alteração  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Os Estados-Membros devem elaborar 

e comunicar inventários, projeções e 

(16) Os Estados-Membros devem elaborar 

e comunicar inventários, projeções e 



 

PE554.952v01-00 56/98 AM\1058775PT.doc 

PT 

relatórios informativos de inventário de 

emissões para todos os poluentes 

atmosféricos abrangidos pela presente 

diretiva, o que permitiria, 

subsequentemente, à Comissão cumprir as 

suas obrigações de apresentação de 

relatórios no âmbito da Convenção LRTAP 

e respetivos protocolos. 

relatórios informativos de inventário de 

emissões para todos os poluentes 

atmosféricos abrangidos pela presente 

diretiva, o que deve permitir, 

subsequentemente, à Comissão cumprir as 

suas obrigações de apresentação de 

relatórios no âmbito da Convenção LRTAP 

e respetivos protocolos. 

Or. en 

Justificação 

Os inventários, as projeções e os relatórios de inventário definidos devem permitir 

claramente que a União cumpra as suas obrigações de comunicação ao abrigo da Convenção 

LRTAP e respetivos protocolos. 

 

Alteração  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) De acordo com a Convenção de 

Aarhus sobre o acesso à informação, a 

participação do público na tomada de 

decisões, o acesso à justiça no domínio do 

ambiente e a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça, o público deve ter amplo 

acesso à justiça, a fim de assegurar a 

implementação e a aplicação efetiva da 

presente diretiva e contribuir para a 

proteção do direito a viver num ambiente 

adequado à saúde e ao bem-estar das 

pessoas. 

Or. en 

 

Alteração  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A fim de ter em conta os 

desenvolvimentos técnicos, devem ser 

delegados na Comissão poderes para 

adotar atos em conformidade com o 

artigo 290.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia a 

respeito da alteração das orientações em 

matéria de comunicação definidas no 

anexo I, bem como na Parte 1 do anexo III 

e nos anexos IV e V, para as adaptar ao 

progresso técnico. É especialmente 

importante que a Comissão efetue 

consultas adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, nomeadamente a nível de 

peritos. É conveniente que a Comissão, ao 

preparar e elaborar atos delegados, 

assegure a transmissão simultânea, 

atempada e adequada dos documentos 

pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

(21) Os atos relativos à alteração das 

orientações em matéria de comunicação 

definidas no anexo I, bem como na parte 1 

do anexo III e nos anexos IV e V, para as 

adaptar ao progresso técnico, devem ser 

apresentados ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

Or. fr 

 

Alteração  121 

Ulrike Müller 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A fim de ter em conta os 

desenvolvimentos técnicos, devem ser 

delegados na Comissão poderes para adotar 

atos em conformidade com o artigo 290.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia a respeito da alteração das 

orientações em matéria de comunicação 

definidas no anexo I, bem como na Parte 1 

do anexo III e nos anexos IV e V, para as 

adaptar ao progresso técnico. É 

(21) A fim de ter em conta os 

desenvolvimentos técnicos, devem ser 

delegados na Comissão poderes para adotar 

atos em conformidade com o artigo 290.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia a respeito da alteração das 

orientações em matéria de comunicação 

definidas no anexo I, bem como na Parte 1 

do anexo III e nos anexos IV e V, para as 

adaptar ao progresso técnico. É 
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especialmente importante que a Comissão 

efetue consultas adequadas durante os 

trabalhos preparatórios, nomeadamente a 

nível de peritos. É conveniente que a 

Comissão, ao preparar e elaborar atos 

delegados, assegure a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 

documentos pertinentes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

especialmente importante que a Comissão 

efetue consultas adequadas às partes 

interessadas, durante os trabalhos 

preparatórios, nomeadamente a nível de 

peritos. É conveniente que a Comissão, ao 

preparar e elaborar atos delegados, 

assegure a transmissão simultânea, 

atempada e adequada dos documentos 

pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

Or. de 

 

Alteração  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) A fim de garantir uniformidade nas 

condições de aplicação da presente 

diretiva, importa conferir à Comissão 

competências de execução. Essas 

competências devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho27. 

Suprimido 

__________________  

27 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos 

Estados-Membros do exercício das 

competências de execução pela Comissão 

(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

 

Or. fr 

 

Alteração  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 
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Proposta de diretiva 

Considerando 22-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (22-A) A presente diretiva exige aos 

Estados-Membros que cumpram os 

compromissos de redução de emissões 

previstos no seu anexo II. Porém, os 

Estados-Membros devem poder escolher o 

modo de cumprir esses compromissos, da 

forma mais eficaz em termos de custos. As 

medidas sugeridas no anexo III da 

presente diretiva devem, portanto, ser 

entendidas como orientações. 

Or. de 

 

Alteração  124 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Os Estados-Membros devem 

estabelecer regras relativas às sanções 

aplicáveis às violações das disposições 

nacionais aprovadas em aplicação da 

presente diretiva e garantir a aplicação 

dessas disposições. As sanções deverão ser 

eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. it 

 

Alteração  125 

Ivan Jakovčić 

 

Proposta de diretiva 

Considerando 26-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (26-A) Solicita aos países candidatos e aos 

potencialmente candidatos que alinhem, 

tanto quanto possível, a respetiva 

regulamentação nacional pela presente 

diretiva. 

Or. en 

 

Alteração  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 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 dos 

Estados-Membros de poluentes 

acidificantes e eutrofizantes, algumas 

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. 

Or. en 

Justificação 

Nem todas as substâncias precursoras de ozono devem ser abrangidas pela presente diretiva 

ou pela Diretiva 2003/35/CE atualmente em vigor. O metano não deve ser incluído. 

 

Alteração  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 
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Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A presente diretiva tem como objetivo 

limitar as emissões atmosféricas de 

poluentes acidificantes e eutrofizantes, 

substâncias precursoras de ozono, 

partículas primárias e precursores de 

partículas secundárias e de outros 

poluentes atmosféricos contribuindo desta 

forma para: 

 (a)          O objetivo de longo prazo da 

União de alcançar níveis de qualidade do 

ar que não tenham impactos negativos 

nem riscos significativos para a saúde 

humana e o ambiente, em linha com as 

orientações da Organização Mundial da 

Saúde; 

 (b)          A concretização dos objetivos em 

matéria de biodiversidade e ecossistemas 

da UE, reduzindo os níveis e a deposição 

de poluentes acidificantes e eutrofizantes, 

entre outros, incluindo ozono 

troposférico, para valores abaixo das 

cargas e níveis críticos; 

 (c)          A concretização dos objetivos em 

matéria da qualidade do ar definidos na 

legislação da União; 

 (d)          A atenuação dos impactos das 

alterações climáticas através da redução 

das emissões de poluentes climáticos de 

vida curta; 

 (e)          A melhoria global da qualidade 

do ar. 

Or. en 

 

Alteração  128 

Kateřina Konečná 
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Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A presente diretiva é aplicável às emissões 

de poluentes a que se refere o anexo I 

provenientes todas as fontes que ocorram 

no território dos Estados-Membros, nas 

suas zonas económicas exclusivas e nas 

zonas de controlo da poluição. 

A presente diretiva é aplicável às emissões 

de poluentes a que se refere o anexo I 

provenientes de todas as fontes 

antropogénicas que ocorram no território 

dos Estados-Membros, nas suas zonas 

económicas exclusivas e nas zonas de 

controlo da poluição. 

Or. en 

Justificação 

O âmbito de aplicação deve ser preciso e coerente com outros artigos, nomeadamente o 

artigo 4.º. 

 

Alteração  129 

Nils Torvalds 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A presente diretiva é aplicável às emissões 

de poluentes a que se refere o anexo I 

provenientes todas as fontes que ocorram 

no território dos Estados-Membros, nas 

suas zonas económicas exclusivas e nas 

zonas de controlo da poluição. 

A presente diretiva é aplicável às emissões 

de poluentes a que se refere o anexo I 

provenientes de todas as fontes 

antropogénicas que ocorram no território 

dos Estados-Membros, nas suas zonas 

económicas exclusivas e nas zonas de 

controlo da poluição. 

Or. en 

Justificação 

O âmbito de aplicação deve ser preciso e coerente com outros artigos, nomeadamente o 

artigo 4.º. 
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Alteração  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. «Substâncias precursoras de ozono», 

óxidos de azoto, compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos, metano e 

monóxido de carbono; 

2. «Substâncias precursoras de ozono», 

óxidos de azoto e compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos; 

Or. de 

Justificação 

Os níveis de redução de emissões para o metano não devem ser incluídos na Diretiva LNE. 

Por este motivo, suprime-se deste parágrafo o metano, tal como o monóxido de carbono, que 

não está previsto na proposta de diretiva. 

 

Alteração  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. «Substâncias precursoras de ozono», 

óxidos de azoto, compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos, metano e 

monóxido de carbono; 

2. «Substâncias precursoras de ozono», 

óxidos de azoto, compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos e monóxido de 

carbono; 

Or. en 

Justificação 

A inclusão de compromissos de redução das emissões de metano na Diretiva VLNE limita a 

flexibilidade oferecida pela Decisão relativa à partilha de esforços (Decisão 406/2009/CE) 

para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, provocando, deste modo, um excesso 

de regulamentação, uma vez que o metano é um gás com efeito de estufa cujas emissões se 

encontram já abrangidas pela Decisão 406/2009/CE no quadro da política europeia em 

matéria de clima e energia. Além disso, as medidas para reduzir ainda mais as emissões de 

metano teriam consequências para o bem-estar dos animais. 
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Alteração  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. «Substâncias precursoras de ozono», 

óxidos de azoto, compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos, metano e 

monóxido de carbono; 

2. «Substâncias precursoras de ozono», 

óxidos de azoto, compostos orgânicos 

voláteis não-metânicos e monóxido de 

carbono; 

Or. pl 

 

Alteração  133 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – 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), salvo indicação 

em contrário, 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; 

Or. it 

 

Alteração  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 7 
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Texto da Comissão Alteração 

7. «Compromisso nacional de redução de 

emissões», a redução das emissões de uma 

substância, expressa como uma 

percentagem de redução da emissão entre o 

total de emissões libertadas durante o ano 

de referência (2005) e o total das emissões 

libertadas durante um ano civil alvo, que 

os Estados-Membros devem não exceder; 

7. «Compromisso nacional de redução de 

emissões», a redução das emissões de uma 

substância, expressa como uma 

percentagem de redução da emissão entre o 

total de emissões libertadas durante o ano 

de referência (2005) e o total das emissões 

libertadas durante um ano civil alvo, à qual 

os Estados-Membros se devem aproximar; 

Or. fr 

 

Alteração  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. «Tráfego marítimo internacional», 

viagens marítimas e em águas costeiras 

por embarcações marítimas de todas as 

bandeiras, salvo embarcações de pesca, 

que partem do território de um país e 

chegam ao território de outro país; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 12-A. «Políticas da UE em matéria de 

poluição atmosférica com base na sua 

origem», regulamentos ou diretivas que, 

independentemente das obrigações 

definidas nesses regulamentos ou 
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diretivas, têm como objetivo, seja 

parcialmente ou não, reduzir as emissões 

de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis 

não-metânicos (NMVOC), amoníaco 

(NH3) e partículas (PM2,5), prevendo 

medidas de atenuação na sua origem, 

incluindo pelo menos, mas não limitado a, 

as reduções das emissões visadas pelos 

seguintes regulamentos e diretivas: 

 -      Regulamento 94/63; 

 -      Regulamento 97/68; 

 -      Regulamento 98/70; 

 -      Regulamento 1999/32; 

 -      Regulamento 2009/126; 

 -      Regulamento 2004/42; 

 -      Regulamento 2007/46/CE, incluindo 

as Diretivas 15/2007,  79/2009, 595/2009 e 

661/2009; 

 -      Regulamento 2010/75; 

 -      Diretiva 167/2013; 

 -      Diretiva 168/2013; 

 -      Regulamento 2014/94; 

Or. en 

Justificação 

No contexto dos objetivos de Legislar Melhor da nova Comissão, as «políticas da UE em 

matéria de poluição atmosférica com base na sua origem» foram aditadas à diretiva. As 

políticas de qualidade do ar devem, no futuro, ter em conta e avaliar a implementação das 

políticas da UE em matéria de poluição atmosférica com base na sua origem, a fim de evitar 

a sobreposição de esforços, melhorar as sinergias e ajudar a compreender o sucesso ou 

insucesso de alguns Estados-Membros. 

 

Alteração  137 

Kateřina Konečná 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 12-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 12-A. 13. "Melhores técnicas 

disponíveis", a fase de desenvolvimento 

mais eficaz e avançada das atividades e 

dos seus modos de exploração, que 

demonstre a aptidão prática de técnicas 

específicas para constituírem a base dos 

valores-limite de emissão e de outras 

condições de licenciamento, com vista a 

evitar e, quando tal não seja possível, a 

reduzir as emissões e o impacto no 

ambiente no seu todo: 

 (a) «Técnicas», incluem as tecnologias 

utilizadas e a forma como a instalação é 

concebida, construída, mantida, 

explorada e desmantelada. 

 (b)«Disponíveis», as técnicas 

desenvolvidas a uma escala que possibilite 

a sua aplicação no contexto do setor 

industrial em causa, em condições 

económica e tecnicamente viáveis, tendo 

em conta os custos e os benefícios, quer 

essas técnicas sejam ou não utilizadas ou 

produzidas no território do Estado-

Membro em questão, desde que sejam 

acessíveis ao operador em condições 

razoáveis; 

 (c)«Melhores», as mais eficazes para 

alcançar um nível geral elevado de 

proteção do ambiente no seu todo. 

Or. en 

 

Alteração  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – n.º 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 12-A. «público em questão», o público 

afetado por, que é provável que seja 
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afetados por, ou que demonstrem 

interesse em, emissões de poluentes 

atmosféricos; para efeitos da presente 

definição, consideram-se interessadas as 

organizações não governamentais que 

promovem a proteção do ambiente, 

organizações de consumidores, 

organizações que representam os 

interesses de populações sensíveis e outros 

órgãos de cuidados de saúde relevantes 

que cumprem os requisitos previstos na 

legislação nacional. 

Or. en 

Justificação 

Ver o novo artigo 12.º sobre acesso à justiça. Esta definição é necessária para garantir que 

os Estados-Membros oferecem um acesso à justiça de forma consistente com a Convenção de 

Aarhus e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE. 

 

Alteração  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

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), 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, tal como 

estipulado no anexo II, e adotar todas as 

medidas necessárias, que não impliquem 

custos desproporcionados, para limitar as 

suas emissões antropogénicas, em 2030, 

de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis 

não metânicos (NMVOC), amoníaco 
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(NH3) e partículas (PM2,5) em 

conformidade com os objetivos indicativos 

de redução constantes do anexo II. 

Or. en 

Justificação 

A inclusão de compromissos de redução das emissões de metano na diretiva relativa a 

valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos limita a 

flexibilidade oferecida pela Decisão relativa à partilha de esforços (Decisão 406/2009/CE) 

para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, provocando, deste modo, um excesso 

de regulamentação. Além disso, existe uma grande incerteza nas previsões de emissões de 

poluentes para alguns setores e atividades. Por conseguinte, o potencial de redução não pode 

ser calculado com grande precisão. Aliás, os valores indicados colocam encargos demasiado 

elevados sobre o setor agrícola. 

 

Alteração  140 

Andrzej Grzyb 

 

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), compostos 

orgânicos voláteis não metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3) e partículas 

(PM2,5) em conformidade com os 

compromissos nacionais de redução de 

emissões aplicáveis de 2020 a 2029, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. en 

 

Alteração  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 



 

PE554.952v01-00 70/98 AM\1058775PT.doc 

PT 

 

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, sendo que 

deve ser realizada uma avaliação de 

impacto relativa ao metano (CH4) antes 

da definição de um compromisso nacional 

de redução de emissões. 

Or. fr 

Justificação 

A introdução de um objetivo de redução das emissões de metano requer uma avaliação de 

impacto prévia, visto tratar-se de uma novidade. 

 

Alteração  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

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), 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. de 
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Justificação 

O metano está incluído no regime climático através da partilha de esforços e do sistema de 

transação de licenças de emissão. Uma inclusão no âmbito da Diretiva LNE conduz a uma 

dupla regulamentação, a qual deve ser evitada tendo em conta os esforços no sentido de uma 

«melhor regulamentação» e da «adequação da regulamentação das PME». 

 

Alteração  143 

Jan Huitema 

 

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), 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 

 

Alteração  144 

Ulrike Müller 

 

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 

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 
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2030, tal como estipulado no anexo II. como estipulado no anexo II. 

Or. de 

Justificação 

Não é aceitável que a Comissão pretenda instituir uma dupla regulamentação para o metano, 

em paralelo com a política climática, sob a forma de um limite máximo nacional. Por forma a 

evitar situações de dupla regulamentação e de deslocalização, o metano deve ser suprimido 

da Diretiva LNE. 

 

Alteração  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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), 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. pl 

 

Alteração  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos, limitar as suas emissões 

1. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos, limitar as suas emissões 
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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. 

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. lt 

Alteração  147 

Nils Torvalds 

 

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), 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 

A atenuação das emissões de metano já é aplicada através de compromissos climáticos 

internacionais, de acordo com o segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto 

até 2020 e o novo contrato será negociado em Paris no presente ano. O metano também faz 

parte do RCLE-UE e, apesar de as obrigações decorrentes dizerem respeito ao dióxido de 

carbono e ao óxido nitroso, são possíveis novas obrigações. Por conseguinte, os 

compromissos de atenuação das emissões de metano da presente diretiva constituem uma 

dupla regulamentação desnecessária. 
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Alteração  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

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), compostos 

orgânicos voláteis não metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3), partículas 

(PM2,5), metano (CH4) e mercúrio (Hg) em 

conformidade com os compromissos 

nacionais de redução de emissões 

aplicáveis para 2020, 2025 e 2030, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. en 

Justificação 

O mercúrio é um metal extremamente tóxico, especialmente quando transformado em 

metilmercúrio (MeHg). A exposição a MeHg pode afetar seriamente o sistema nervoso e 

provocar danos aos sistemas imunitário e reprodutor. 

 

Alteração  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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 

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), metano (CH4) e mercúrio (Hg) em 
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com os compromissos nacionais de 

redução de emissões aplicáveis para 2020 e 

2030, tal como estipulado no anexo II. 

conformidade com os compromissos 

nacionais de redução de emissões 

aplicáveis para 2020, 2025 e 2030, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. en 

Justificação 

A presente diretiva deve contribuir para a redução das emissões de mercúrio na UE, tal como 

exigido pela estratégia comunitária sobre o mercúrio de 2005 e pela Convenção de 

Minamata sobre o Mercúrio, das quais os Estados-Membros e a União são partes. 

 

Alteração  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

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), compostos 

orgânicos voláteis não metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3), partículas 

(PM2,5), metano (CH4) e mercúrio (Hg) em 

conformidade com os compromissos 

nacionais de redução de emissões 

aplicáveis para 2020, 2025 e 2030, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. en 

Justificação 

 Como partes signatárias da Convenção de Minamata, a UE e os Estados-Membros devem 

garantir que a diretiva relativa a valores-limite nacionais de emissão de determinados 

poluentes atmosféricos contribui para a redução de emissões de mercúrio, que têm um 

impacto muito adverso sobre a saúde humana. Além disso, os objetivos de 2025 devem ser 

juridicamente vinculativos para aumentar, o mais cedo possível, os benefícios em matéria de 

saúde e de ambiente decorrentes da redução da emissão de poluentes.    
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Alteração  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

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), compostos 

orgânicos voláteis não metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3), partículas 

(PM2,5), metano (CH4) e mercúrio (Hg) em 

conformidade com os compromissos 

nacionais de redução de emissões 

aplicáveis para 2020, 2025 e 2030, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. en 

 

Alteração  152 

Aldo Patriciello 

 

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. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. it 
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Alteração  153 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os compromissos de redução de 

emissões para anos posteriores a 2030 são 

indicativos. 

Or. en 

Justificação 

Os compromissos de redução de emissões de metano da diretiva relativa a valores-limite 

nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos não devem ser incluídos, pois 

iriam além dos compromissos internacionais em vigor. Tal poderia resultar num excesso de 

regulamentação, tendo em conta que o é um gás com efeito de estufa cujas emissões se 

encontram já abrangidas pela Decisão 406/2009/CE no quadro da política europeia em 

matéria de clima e energia. Logo, os compromissos de redução de emissões para anos 

posteriores a 2030 devem ser indicativos. Existe uma grande incerteza nas previsões de 

emissões de poluentes para alguns setores e atividades. Por conseguinte, o potencial de 

redução não pode ser calculado com grande precisão. Aliás, os valores indicados colocam 

encargos demasiado elevados sobre o setor agrícola. 

 

Alteração  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem adotar 

todas as medidas necessárias para limitar 

as suas emissões antropogénicas em 2020 

de CH4. Os níveis dessas emissões são 

determinados de acordo com uma 

trajetória de redução linear entre os seus 

limites de emissão para 2005 e os limites 

de emissão definidos pelos compromissos 

de redução de emissões para 2025. 
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Or. en 

 

Alteração  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. As emissões nacionais de SO2, NOx, 

VOC e NH3 a partir de 2020 não devem 

exceder os limites de emissões nacionais 

definidos na Diretiva 2001/81/CE para 

2010. 

Or. en 

 

Alteração  156 

Ulrike Müller 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão deve apresentar, até 31 

de dezembro de 2016, uma nova proposta 

sobre a partilha de esforços na União com 

compromissos de redução revistos para 

NH3 para 2030, com o objetivo de reduzir 

as emissões de amoníaco na União em 

18 % até 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 a) que 

existem condições de mercado equitativas 

na União e b) que se obtém uma maior 

harmonização dos níveis de redução na 

União. 

Or. de 
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Justificação 

Nas metas de redução relativas ao amoníaco, devem ser tidas em conta as contribuições 

prévias dos Estados-Membros. 

 

Alteração  157 

Peter Jahr 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Para reduzir as emissões de 

amoníaco na União Europeia em 20 % 

até 2030, a Comissão deve apresentar, até 

31 de dezembro de 2016, uma proposta 

sobre a partilha de esforços entre os 

Estados-Membros com compromissos de 

redução nacionais revistos para o 

amoníaco para 2030, que respeitem os 

critérios de proporcionalidade, eficiência 

em termos de custos e equilíbrio. 

Or. de 

Justificação 

Não se compreende a ampla dispersão das metas de redução relativas ao amoníaco para 

Estados-Membros individuais. Importa encontrar um mecanismo justo para a partilha de 

esforços dentro da União Europeia e as contribuições prévias significativas de alguns 

Estados-Membros devem ser tidas em conta. 

 

Alteração  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão deve, até 31 de dezembro 

de 2016, apresentar uma nova proposta 

com compromissos de redução revistos 
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para NH3 para 2030. 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. de 

Justificação 

As contribuições prévias dos Estados-Membros na redução das emissões de amoníaco devem 

ser consideradas. Para o efeito, é necessário criar um mecanismo justo para a partilha de 

esforços no interior da União e ajustar as metas de redução dos Estados individuais. 

 

Alteração  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os Estados-

Membros devem explicar as razões para o 

facto nos relatórios que transmitem à 

Comissão nos termos do artigo 9.º. 
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Or. en 

(Relação com os CRE nacionais propostos para 2025.) 

Justificação 

Os compromissos nacionais de redução de emissões para 2025 devem ser vinculativos e 

definidos com base no cenário de redução máxima tecnicamente possível da proposta da 

Comissão. 

 

Alteração  160 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os 

Estados-Membros devem explicar as 

razões para o facto nos relatórios que 

transmitem à Comissão nos termos do 

artigo 9.º. 

 

Or. en 

Justificação 

A disposição deste número não é coerente com o anexo II. Os níveis de redução de emissões 
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para qualquer ano do período entre 2020 e 2029 encontram-se estipulados no anexo II e 

decorrem do artigo 4.º, n.º 1, não se justificando, por conseguinte, a definição uma trajetória 

de redução linear vinculativa até 2025. 

 

Alteração  161 

Ulrike Müller 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os Estados-

Membros devem explicar as razões para o 

facto nos relatórios que transmitem à 

Comissão nos termos do artigo 9.º. 

 

Or. de(numeração da proposta da Comissão divergente nas versões alemã e inglesa; a 

numeração desta tradução segue a versão portuguesa) 

 

Justificação 

Através da diretiva relativa aos limites nacionais de emissão (Diretiva LNE), a União 

Europeia visa uma implementação das obrigações do Protocolo de Gotemburgo, que é válido 

até 2020. Por isso, os níveis intermédios até 2025 são considerados supérfluos. 
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Alteração  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Or. de(numeração da proposta da Comissão divergente nas versões alemã e inglesa; a 

numeração desta tradução segue a versão portuguesa) 

 

Justificação 

Os níveis de redução de emissões são válidos para 2020 e 2030. Os Estados-Membros devem 

poder atingir os respetivos níveis de redução para 2030 da forma que lhes for mais favorável 

em termos de custos. Neste contexto, os níveis intermédios de emissões para 2025 não são 

necessários. 

 

Alteração  163 

Kateřina Konečná 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 

Estados-Membros devem adotar todas as 

medidas necessárias, que não impliquem 

Suprimido 
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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 

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. en 

 

Alteração  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Os compromissos de redução das emissões para 2025 devem ser vinculativos. 

 

Alteração  166 

Nils Torvalds 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 
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Or. en 

Justificação 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030.  

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Alteração  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

As metas nacionais de redução das emissões para 2025 devem ser juridicamente 

vinculativas.  
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Alteração  168 

Elisabetta Gardini 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

No final do período 2020-2029, a 

Comissão deve realizar uma avaliação da 

viabilidade técnica e económica dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões aplicáveis a partir de 2030, tal 

como estipulado no anexo II, e, se 

necessário, reapreciar a sua 

quantificação, tendo em conta os novos 

cenários e a concretização das metas 

nacionais de redução das emissões de 

2020 a 2029. 

Or. en 

Justificação 

The amendment is aimedat setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reductioncommitments, in case of deviation from the considered baseline and policyscenarios, 

in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery ofthe environmental outcome. 

The 2020-2029 targets establishedby the European Commission are already very ambitious. 

Therefore,  the intermediate 2025 target setting a linearreduction to 2030 would entail 

excessive compliance costs because it would notallow flexibility for investment decisions to 

reach the long-term 2030 target. Moreoverthe targets proposed for 2030 and beyond result 

very tightened. Recognizing theimportance of setting long term regulatory framework, 

possible deviation fromthe initially considered scenario should be taken in due account, e.g. 

derivingfrom synergies with the climate and energy framework. Therefore a specificprovision 

should be introduced in order to guarantee that the reductioncommitments are reconsidered 

in case of changing assumptions. 

 

Alteração  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 
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Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

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 e PM2,5. Os 

níveis dessas emissões são determinados 

com base nos combustíveis vendidos, de 

acordo com uma trajetória de redução 

linear entre os seus limites de emissão para 

2020 e os limites de emissão definidos 

pelos compromissos indicativos de redução 

de emissões para 2030. 

Or. en 

Justificação 

A inclusão de compromissos de redução das emissões de metano na Diretiva VLNE limita a 

flexibilidade oferecida pela Decisão relativa à partilha de esforços (Decisão 406/2009/CE) 

para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, provocando, deste modo, um excesso 

de regulamentação, uma vez que o metano é um gás com efeito de estufa cujas emissões se 

encontram já abrangidas pela Decisão 406/2009/CE no quadro da política europeia em 

matéria de clima e energia. Além disso, as medidas para reduzir ainda mais as emissões de 

metano teriam consequências para o bem-estar dos animais. 

 

Alteração  170 

Jan Huitema 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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. 

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 e PM2,5. Os 
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Os níveis dessas emissões são 

determinados com base nos combustíveis 

vendidos, de acordo com uma trajetória de 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

níveis dessas emissões são determinados 

com base nos combustíveis vendidos, de 

acordo com uma trajetória de 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. en 

 

Alteração  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

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 e PM2,5. Os 

níveis dessas emissões são determinados 

com base nos combustíveis vendidos ou 

consumidos, de acordo com uma trajetória 

de 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. en 

Justificação 

Em alguns Estados-Membros da União os combustíveis vendidos não representam uma 

indicação fiável dos níveis de emissões. No porto de Roterdão os combustíveis vendidos não 

oferecem uma indicação realista dos níveis de emissões. Deve ser dada, em alternativa, a 

possibilidade de determinar os níveis de emissões com base no combustível consumido. No 

Conselho, esta possibilidade é concedida à Áustria, à Bélgica, à Irlanda, à Lituânia, ao 

Luxemburgo, aos Países Baixos e ao Reino Unido. 
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Alteração  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

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 e PM2,5. Os 

níveis dessas emissões são determinados 

com base nos combustíveis vendidos, de 

acordo com uma trajetória de 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 

Alteração  173 

Peter van Dalen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 redução 

linear entre os seus limites de emissão para 

2020 e os limites de emissão definidos 

pelos compromissos de redução de 

emissões para 2030. 

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 ou 

consumidos, de acordo com uma trajetória 

de 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. en 
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Justificação 

Em alguns Estados-Membros os «combustíveis vendidos» não são um indicador 

representativo dos níveis de emissões, nomeadamente por causa dos portos de combustíveis.  

Deve ser dada, em alternativa, a possibilidade de determinar os níveis de emissões com base 

no combustível consumido, uma vez que se trata de um indicador mais realista dos níveis de 

emissões. 

 

Alteração  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 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 redução 

linear entre os seus limites de emissão para 

2020 e os limites de emissão definidos 

pelos compromissos de redução de 

emissões para 2030. 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 

Estados-Membros devem adotar todas as 

medidas necessárias, que não impliquem 

custos desproporcionados para os 

Estados-Membros e os atores económicos, 

a fim de 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 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. fr 

 

Alteração  175 

Elisabetta Gardini 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

Suprimido 
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com a trajetória determinada, os 

Estados-Membros devem explicar as 

razões para o facto nos relatórios que 

transmitem à Comissão nos termos do 

artigo 9.º. 

Or. en 

 

Alteração  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os Estados-

Membros devem explicar as razões para o 

facto nos relatórios que transmitem à 

Comissão nos termos do artigo 9.º. 

Suprimido 

Or. de(numeração da proposta da Comissão divergente nas versões alemã e inglesa; a 

numeração desta tradução segue a versão portuguesa) 

Justificação 

Os níveis de redução de emissões são válidos para 2020 e 2030. Os Estados-Membros devem 

poder atingir os respetivos níveis de redução para 2030 da forma que lhes for mais favorável 

em termos de custos. Neste contexto, os níveis intermédios de emissões para 2025 não são 

necessários. 

 

Alteração  177 

Kateřina Konečná 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os 

Suprimido 
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Estados-Membros devem explicar as 

razões para o facto nos relatórios que 

transmitem à Comissão nos termos do 

artigo 9.º. 

Or. en 

 

Alteração  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os Estados-

Membros devem explicar as razões para o 

facto nos relatórios que transmitem à 

Comissão nos termos do artigo 9.º. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  179 

Nils Torvalds 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os 

Estados-Membros devem explicar as 

razões para o facto nos relatórios que 

transmitem à Comissão nos termos do 

artigo 9.º. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os Estados-

Membros devem explicar as razões para o 

facto nos relatórios que transmitem à 

Comissão nos termos do artigo 9.º. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

As metas nacionais de redução das emissões para 2025 devem ser juridicamente vinculativas. 

 

Alteração  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os 

Estados-Membros devem explicar as 

razões para o facto nos relatórios que 

transmitem à Comissão nos termos do 

artigo 9.º. 

Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitados em conformidade 

com a trajetória determinada, os 

Estados-Membros devem explicar as 

razões para o facto nos relatórios que 

transmitem à Comissão nos termos do 

artigo 9.º. 

 Quando as referidas razões, de acordo 

com os Estados-Membros envolvidos, 

consistem no incumprimento dos objetivos 

de redução de emissões definidos, ou que 

deveriam ter sido alcançados, através da 

implementação das políticas da UE em 

matéria de poluição atmosférica com base 

na sua origem, a Comissão deve, no prazo 

de um ano após a apresentação do 
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relatório por parte do Estado-Membro, 

apresentar uma proposta para adaptar os 

compromissos nacionais de redução de 

emissões estabelecidos no anexo II. 

Or. en 

Justificação 

Foi proposto adicionar as «políticas da UE em matéria de poluição atmosférica com base na 

sua origem» à diretiva. As políticas de qualidade do ar devem, no futuro, ter em conta e 

avaliar a implementação das políticas da UE em matéria de poluição atmosférica com base 

na sua origem, a fim de evitar a sobreposição de esforços, melhorar as sinergias e ajudar a 

compreender o insucesso de alguns Estados-Membros. Se necessário, a Comissão deve 

adaptar os compromissos nacionais de redução de emissões no caso de insucesso. 

 

Alteração  182 

Aldo Patriciello 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que as emissões para 2025 não 

possam ser limitadas em conformidade 

com a trajetória determinada, os Estados-

Membros devem explicar as razões para o 

facto nos relatórios que transmitem à 

Comissão nos termos do artigo 9.º. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. it 

Alteração  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(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, nos Açores e nas zonas de 
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montanha desfavorecidas; 

Or. de 

(numeração da proposta da Comissão divergente nas versões alemã e inglesa; a numeração 

desta tradução segue a versão portuguesa) 

 

Alteração  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Emissões nas ilhas Canárias, nos 

departamentos ultramarinos franceses, na 

Madeira e nos Açores; 

(b) Emissões nas ilhas Canárias, nas 

regiões e nos departamentos ultramarinos 

franceses, na Madeira e nos Açores; 

Or. fr 

 

Alteração  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Emissões provenientes de tráfego 

marítimo internacional, sem prejuízo do 

artigo 5.º, n.º 1. 

(d) Emissões provenientes de tráfego 

marítimo internacional. 

Or. en 

 

Alteração  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea d-a) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Emissões de micro e pequenas 

explorações agrícolas no setor da 

pecuária até 50 cabeças. 

(numeração da proposta da Comissão divergente nas versões alemã e inglesa; a numeração 

desta tradução segue a versão portuguesa) 

Or. de 

Alteração  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Emissões de metano entérico, 

naturalmente produzidas pela criação de 

animais ruminantes. 

Or. fr 

Alteração  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 -A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A Comissão deve apresentar, até 31 

de dezembro de 2021, uma proposta de 

revisão dos compromissos de redução 

para 2030, com base na avaliação da 

implementação a nível nacional dos 

compromissos de redução. 

Or. en 
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Justificação 

Existe uma grande incerteza nas previsões de emissões de poluentes para alguns setores e 

atividades. Por conseguinte, o potencial de redução não pode ser calculado com grande 

precisão. Aliás, os valores indicados colocam encargos demasiado elevados sobre o setor 

agrícola. A proposta da Comissão define metas de redução para os Estados-Membros com o 

PIB mais baixo superiores à meta média de redução de emissões da UE. Tal coloca um ónus 

desproporcionado sobre esses Estados-Membros. 

 


