
AM\685498PT.doc PE 394.128v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

24.9.2007 PE394.128v01-00

ALTERAÇÕES 22-67

Projecto de recomendação para segunda leitura (PE392.253v01-00)
Holger Krahmer
Qualidade do ar ambiente e um ar mais limpo na Europa

Posição comum do Conselho (16477/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 22
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Se possível, deve ser aplicado um 
modelo de difusão da poluição, para 
permitir que os pontos de amostragem 
sejam interpretados em termos da 
distribuição geográfica da concentração. 
Tal pode servir como base para calcular a 
exposição colectiva da população que vive 
na zona em causa.

Or. de

Justificação

Reposição da alteração nº 2 da primeira leitura.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 23
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) Quanto às instalações industriais 
que funcionam no pleno respeito de uma 
autorização emitida nos termos do disposto 
na Directiva 96/61/CE, de 24 de Setembro 
de 1996, relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição, a presente 
Directiva não deve implicar a adopção de 
medidas adicionais.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz as ideias contidas na alteração 10 da primeira leitura.

A imposição de condições mais estritas do que as exequíveis através do recurso às melhores 
técnicas disponíveis já é permitida pelo artigo 10º da directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição (PCIP). Por conseguinte, a existência uma licença válida de 
PCIP pressupõe que os pedidos efectuados com base nesta Directiva já foram tidos em conta 
aquando do procedimento de autorização. Além disso, as instalações conformes com a 
Directiva PCIP carecem de certezas nos seus planos de investimento, não sendo possível 
imaginar um interminável processo repetitivo, com adaptação frequente das condições de 
autorização.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 24
Artigo 15, nº 1

1. Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias, que não impliquem 
custos desproporcionados, para reduzir a 
exposição às PM2,5 com o intuito de atingir o 
objectivo nacional de redução da exposição 
fixado na parte B do Anexo XIV no ano 
fixado nesse anexo.

1. Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias, que proporcionem 
uma melhoria considerável da saúde 
humana e não impliquem custos 
desproporcionados, para reduzir a exposição 
às PM2,5 com o intuito de atingir o objectivo 
nacional de redução da exposição fixado na 
parte B do Anexo XIV no ano fixado nesse 
anexo.

Or. de
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Justificação

Esta alteração visa clarificar o objectivo das medidas a adoptar. A nova redacção que o 
Conselho conferiu a este número justifica a clarificação prestada na alteração.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 25
Artigo 16, nº 1

1. Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias, que não impliquem 
custos desproporcionados, para assegurar 
que as concentrações de PM2,5 no ar 
ambiente não excedam o valor-alvo 
estabelecido na parte C do Anexo XIV a 
partir da data nela fixada.

1.Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias, que proporcionem 
uma melhoria considerável da saúde 
humana e não impliquem custos 
desproporcionados, para assegurar que as 
concentrações de PM2,5 no ar ambiente não 
excedam o valor-alvo estabelecido na parte 
C do Anexo XIV a partir da data nela fixada.

Or. de

Justificação

Esta alteração visa clarificar o objectivo das medidas a adoptar. A nova redacção que o 
Conselho conferiu a este número justifica a clarificação prestada na alteração.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 26
Artigo 20, nº 3

3. Até …*, a Comissão publica orientações 
relativas à demonstração e à dedução de 
excedências imputáveis a fontes naturais.

Suprimido

* Dois anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Or. de

Justificação

As orientações da Comissão contribuem para um acréscimo excessivo da carga burocrática, 
em detrimento da necessária flexibilidade na transposição da directiva pelos Estados-
Membros.
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Trata-se de um novo número introduzido pelo Conselho que não constava da proposta da 
Comissão.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Alteração 27
Artigo 22, nº 2

Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até…*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10, o valor-alvo fixado 
no Anexo XIV para as PM2,5 ou o 
valor-limite de NO2 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até…*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

* JO: Três anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

* JO: Três anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz as ideias contidas na alteração 81 da primeira leitura.

Em determinadas áreas, também se afigura problemático satisfazer em tempo útil as normas 
aplicáveis ao NO2. Por esse motivo, seria razoável dar a possibilidade de adiar a consecução 
dos valores-limite de NO2 após a entrada em vigor da Directiva.

Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 28
Artigo 22, nº 2

Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 

Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10, ou o valor-alvo 
fixado no Anexo XIV para as PM2,5, não 
possam ser respeitados devido às 
características de dispersão específicas do 
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transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até…*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

local, a condições climáticas desfavoráveis 
ou a factores transfronteiras, os 
Estados-Membros são dispensados, até…*, 
da obrigação de aplicar aqueles 
valores-limite, desde que cumpram as 
condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

* JO: Três anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

* JO: Três anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Há que aditar uma referência a PM2,5 para tornar clara a extensão do âmbito de aplicação 
da Directiva. A presente alteração reintroduz as ideias contidas na alteração 81 da primeira 
leitura.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 29
Artigo 22, nº 2

Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até…*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até…*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

* JO: Três anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

* JO: Três anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

** Seis anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva para a República da Polónia

Or. en

Justificação

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
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contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 30
Artigo 22, nº 2 e nº 2 bis (novo)

2. Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até …*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

2. Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, os valores-limite fixados no 
Anexo XI para as PM10 não possam ser 
respeitados devido às características de 
dispersão específicas do local, a condições 
climáticas desfavoráveis ou a factores 
transfronteiras, os Estados-Membros são 
dispensados, até …*, da obrigação de aplicar 
aqueles valores-limite, desde que cumpram 
as condições previstas nas alíneas a) e b) do 
n.º 1.

2 bis. Os Estados-Membros podem 
prorrogar os prazos estabelecidos para os 
os valores-limite das PM10 e PM2,5  por um 
período adicional de dois anos para uma 
determinada zona ou aglomeração, se o 
plano de qualidade do ar previsto no nº 1 
mostrar que os valores-limite não podem 
ser cumpridos, desde que o Estado-Membro 
mostre que foram tomadas todas as 
medidas adequadas a nível nacional, 
regional e local para respeitar os prazos 
acima referidos, incluindo a aplicação das 
directivas e regulamentos referidos na 
Parte B do Anexo XV, nos prazos 
especificados nesses actos legislativos.

* Três anos a contar da data de entrada em vigor da 
presente directiva.

* Quatro anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. de
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Justificação

Reintroduz a ideia da alteração 81 da primeira leitura.

Apesar de todos os esforços, certas zonas podem não lograr cumprir os valores-limite para 
as partículas finas em suspensão dentro dos prazos estabelecidos, requerendo um prazo mais 
dilatado para que as medidas de purificação do ar adoptadas a nível europeu, nacional e 
local produzam efeito e os valores-limite possam ser cumpridos. Contudo, essa prorrogação 
do prazo só pode ser concedida se tiverem previamente sido tomadas todas as medidas 
apropriadas a nível nacional e regional.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Alteração 31
Artigo 22, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem 
prorrogar os prazos estabelecidos para os 
valores-limite das PM10 e o valor-alvo das 
PM2,5 por um período adicional máximo 
de dois anos para uma determinada zona 
ou aglomeração, caso o plano ou o 
programa previstos no nº 1 demonstrem 
que os valores-limite ou os valores-alvo não 
podem ser cumpridos, na condição de o 
Estado-Membro comprovar que foram 
tomadas todas as medidas adequadas a 
nível nacional, regional e local para 
respeitar os prazos acima referidos, 
incluindo a aplicação das Directivas e 
Regulamentos referidos na Secção B do 
Anexo XV nos prazos especificados nesses 
actos legislativos.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz as ideias contidas na alteração 81 da primeira leitura.

Em determinadas áreas, também se afigura problemático satisfazer em tempo útil as normas 
aplicáveis ao NO2. Por esse motivo, seria razoável dar a possibilidade de adiar a consecução 
dos valores-limite de NO2 após a entrada em vigor da Directiva.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 32
Artigo 22, nº 4, parágrafo 1

4. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as zonas ou aglomerações onde 
consideram que são aplicáveis os n.ºs 1 ou 2 
e comunicam o plano relativo à qualidade do 
ar referido no n.º 1, incluindo todas as
informações necessárias para a Comissão 
avaliar se foram cumpridas as condições 
aplicáveis. Na sua avaliação, a Comissão 
deve ter em conta os efeitos estimados das 
medidas tomadas pelos Estados-Membros e 
das medidas comunitárias.

4. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as zonas ou aglomerações onde 
consideram que são aplicáveis os n.ºs 1 ou 2 
e comunicam o plano relativo à qualidade do 
ar referido no n.º 1, incluindo todas as 
informações necessárias para a Comissão 
avaliar se foram cumpridas as condições 
aplicáveis. Na sua avaliação, a Comissão 
deve ter em conta os efeitos estimados das 
medidas tomadas pelos Estados-Membros 
assim como os efeitos estimados das 
medidas comunitárias a tomar pela 
Comissão para reduzir as emissões na 
fonte, referidas no Anexo XVIbis.
Na sua avaliação, a Comissão toma em 
conta o impacto, já existente ou 
futuramente previsível, sobre a qualidade 
do ar no Estado-Membro em causa em 
consequência das medidas comunitárias 
referidas no Anexo XVIbis

Or. de

Justificação

Reintroduz a ideia das alterações 81 e 83 da primeira leitura.

As medidas tendentes a melhorar a qualidade do ar devem antes de tudo enfatizar as medidas 
para reduzir as emissões. Além disso, são necessárias medidas comunitárias que combatam a 
emissão de poluentes na respectiva fonte. Se estas medidas comunitárias não entrarem em 
vigor a tempo, ou registarem um atraso na respectiva entrada em vigor, não podem 
contribuir para melhorar a qualidade do ar. Cabe ter isto em conta na decisão relativa à 
derrogação ao cumprimento dos valores-limite.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 33
Artigo 23, nº 1, parágrafo 2

Em caso de excedência dos valores-limite 
em relação aos quais já tenha expirado o 

Em caso de excedência dos valores-limite 
em relação aos quais já tenha expirado o 
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prazo para a consecução dos objectivos, os 
planos de qualidade do ar estabelecem 
medidas adequadas para que o período de 
excedência possa ser o mais curto possível.

prazo para a consecução dos objectivos, os 
planos de qualidade do ar estabelecem 
medidas adequadas, que poderão também 
incluir medidas específicas de protecção da 
saúde das crianças, para que o período de 
excedência possa ser o mais curto possível.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
da poluição atmosférica na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos 
Países Baixos, em França e na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, 
Islam et al 2007). Os dados mais importantes demonstram a existência de uma redução da 
função pulmonar nas crianças e de um cada vez maior número de casos de asma, de 
dificuldades respiratórias e de infecções nos ouvidos, no nariz e na garganta, cuja causa é a 
poluição atmosférica.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 34
Artigo 23, nº 1, parágrafo 2

Em caso de excedência dos valores-limite 
em relação aos quais já tenha expirado o 
prazo para a consecução dos objectivos, os 
planos de qualidade do ar estabelecem 
medidas adequadas para que o período de 
excedência possa ser o mais curto possível.

Em caso de excedência dos valores-limite 
em relação aos quais já tenha expirado o 
prazo para a consecução dos objectivos, os 
planos de qualidade do ar estabelecem 
medidas adequadas, que poderão também 
incluir, se necessário, medidas específicas 
de protecção da saúde das crianças, para 
que o período de excedência possa ser o 
mais curto possível.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
da poluição atmosférica na saúde das crianças. Os dados mais importantes demonstram a 
existência de uma redução da função pulmonar nas crianças e de um cada vez maior número 
de casos de asma, de dificuldades respiratórias e de infecções nos ouvidos, no nariz e na 
garganta, cuja causa é a poluição atmosférica.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 35
Artigo 23, nº 1, parágrafo 4 bis (novo)

Os planos e programas são elaborados 
partindo-se do princípio de que, para as 
instalações industriais abrangidas pela 
Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de 
Setembro de 1996, relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição, não são 
adoptadas quaisquer medidas 
suplementares nos termos da presente 
directiva.

Or. de

Justificação

Reintroduz as ideias da alteração 33 da primeira leitura.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 36
Artigo 24, nº 1

1. Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, exista o risco de o nível de 
poluentes exceder um ou vários dos limiares 
de alerta fixados no Anexo XII, os Estados-
Membros estabelecem planos de acção que 
indiquem as medidas a tomar a curto prazo 

1. Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, exista o risco de o nível de 
poluentes exceder um ou vários dos limiares 
de alerta fixados no Anexo XII, os 
Estados-Membros estabelecem, sempre que 
tal se afigure apropriado, planos de acção 
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para reduzir o risco e limitar a duração dessa 
excedência. Caso o risco se aplique a um ou 
vários dos valores-limite ou valores-alvo 
fixados nos Anexos VII, XI e XIV, os 
Estados-Membros podem, se for caso disso, 
estabelecer planos de acção a curto prazo.

que indiquem as medidas a tomar a curto 
prazo para reduzir o risco e limitar a duração 
dessa excedência. Caso o risco se aplique a 
um ou vários dos valores-limite ou valores-
alvo fixados nos Anexos VII, XI e XIV, os 
Estados-Membros podem, se for caso disso, 
sempre que tal se afigure apropriado, 
estabelecer planos de acção a curto prazo.

Todavia, caso exista o risco de ser excedido 
o limiar de alerta fixado para o ozono na 
parte B do Anexo XII, os Estados-Membros 
só estabelecem esses planos de acção a curto 
prazo se considerarem que existe um 
potencial significativo de redução do risco, 
da duração ou da gravidade da excedência, 
tendo em conta as condições geográficas, 
meteorológicas e económicas existentes a 
nível nacional. Os Estados-Membros devem 
ter em conta a Directiva 2004/279/CE na 
elaboração dos planos de acção a curto 
prazo.

Todavia, os Estados-Membros só 
estabelecem esses planos de acção a curto 
prazo se considerarem que existe um 
potencial significativo de redução do risco, 
da duração ou da gravidade da excedência, 
tendo em conta as condições geográficas, 
meteorológicas e económicas existentes a 
nível nacional. Os Estados-Membros devem 
ter em conta a Directiva 2004/279/CE na 
elaboração dos planos de acção a curto 
prazo.

Or. de

Justificação

Reintroduz as ideias de alteração 35 da primeira leitura.

As medidas a tomar a curto prazo encerram, apenas sob certos pressupostos, o potencial de 
reduzir o nível de poluição numa zona a ponto de garantir o cumprimento dos valores-limite. 
Por isso, os planos de acção a curto prazo respeitantes a todos os poluentes devem apenas 
ser estabelecidos no pressuposto de que as medidas neles incluídas são susceptíveis de 
contribuir eficazmente com eficácia para melhorar a qualidade do ar.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 37
Artigo 24, nº 2

Os planos de acção a curto prazo referidos 
no n.º 1 podem, conforme o caso, prever 
medidas destinadas a controlar e, se 
necessário, suspender actividades, 

Os planos de acção a curto prazo referidos 
no n.º 1 podem, conforme o caso, prever 
medidas destinadas a controlar e, se 
necessário, suspender actividades, 
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nomeadamente a circulação de veículos a 
motor, que contribuam para o risco de 
excedência dos respectivos valores-limite, 
valores-alvo ou limiar de alerta. Os planos 
de acção podem também incluir medidas 
efectivas relacionadas com a utilização de 
instalações ou produtos industriais.

nomeadamente a circulação de veículos a 
motor, que contribuam para o risco de 
excedência dos respectivos valores-limite, 
valores-alvo ou limiar de alerta. Os planos 
de acção podem também incluir medidas 
efectivas relacionadas com a utilização de 
instalações ou produtos industriais. Eles 
poderão ainda incluir medidas específicas 
de protecção das populações sensíveis, 
designadamente, as crianças.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
da poluição atmosférica na saúde das crianças. Os dados mais importantes demonstram a 
existência de uma redução da função pulmonar nas crianças e de um cada vez maior número 
de casos de asma, de dificuldades respiratórias e de infecções nos ouvidos, no nariz e na 
garganta, cuja causa é a poluição atmosférica.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 38
Artigo 24, nº 2

Os planos de acção a curto prazo referidos 
no n.º 1 podem, conforme o caso, prever 
medidas destinadas a controlar e, se 
necessário, suspender actividades, 
nomeadamente a circulação de veículos a 
motor, que contribuam para o risco de 
excedência dos respectivos valores-limite, 
valores-alvo ou limiar de alerta. Os planos 
de acção podem também incluir medidas 
efectivas relacionadas com a utilização de 
instalações ou produtos industriais.

Os planos de acção a curto prazo referidos 
no n.º 1 podem, conforme o caso, prever 
medidas destinadas a controlar e, se 
necessário, suspender actividades, 
nomeadamente a circulação de veículos a 
motor, que contribuam para o risco de 
excedência dos respectivos valores-limite, 
valores-alvo ou limiar de alerta. Os planos 
de acção podem também incluir medidas 
efectivas relacionadas com a utilização de 
instalações ou produtos industriais. Eles 
poderão ainda incluir medidas específicas 
de protecção das populações sensíveis, 
designadamente, as crianças.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
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da poluição atmosférica na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos 
Países Baixos, em França e na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, 
Islam et al 2007). Os dados mais importantes demonstram a existência de uma redução na 
função pulmonar nas crianças e de um cada vez maior número de casos de asma, de 
dificuldades respiratórias e de infecções nos ouvidos, no nariz e na garganta, cuja causa é a 
poluição atmosférica.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 39
Artigo 24, nº 4

O mais tardar a partir de …*, a Comissão 
publica periodicamente exemplos das 
melhores práticas de elaboração de planos de 
acção a curto prazo.

O mais tardar a partir de …*, a Comissão 
publica periodicamente exemplos das 
melhores práticas de elaboração de planos de 
acção a curto prazo. No âmbito destes 
planos de acção, a Comissão publicará
especificamente exemplos das melhores 
práticas de protecção das populações 
sensíveis, incluindo as crianças.

* JO: Dois anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

* JO: Dois anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
da poluição atmosférica na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos 
Países Baixos, em França e na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, 
Islam et al 2007). Os exemplos de práticas de excelência ao nível da protecção das crianças 
deverão centrar-se especificamente na redução do grau de exposição dos locais onde as 
crianças passam a maior parte do seu tempo, por exemplo, nos centros de cuidados de dia, 
nos jardins de infância e nos hospitais infantis.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 40
Artigo 26, nº 2, parágrafo 2

Os relatórios podem incluir, caso seja 
necessário, informações e avaliações 
suplementares relativas à protecção das 
florestas, bem como informações sobre 
outros poluentes cuja monitorização esteja 

Os relatórios podem incluir, caso seja 
necessário, informações e avaliações 
suplementares relativas à protecção das 
florestas e à avaliação das medidas 
adoptadas para reduzir a exposição das 
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prevista na presente directiva, 
nomeadamente as substâncias precursoras do 
ozono não regulamentadas enumeradas na 
parte B do Anexo X.

crianças aos poluentes atmosféricos, bem 
como informações sobre outros poluentes 
cuja monitorização esteja prevista na 
presente directiva, nomeadamente as 
substâncias precursoras do ozono não 
regulamentadas enumeradas na parte B do 
Anexo X.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
da poluição atmosférica na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos 
Países Baixos, em França e na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, 
Islam et al 2007).

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 41
Artigo 26, nº 2, parágrafo 2

Os relatórios podem incluir, caso seja 
necessário, informações e avaliações 
suplementares relativas à protecção das 
florestas, bem como informações sobre 
outros poluentes cuja monitorização esteja 
prevista na presente directiva, 
nomeadamente as substâncias precursoras do 
ozono não regulamentadas enumeradas na 
parte B do Anexo X.

Os relatórios podem incluir, caso seja 
necessário, informações e avaliações 
suplementares relativas à protecção das 
florestas e às medidas adoptadas para 
reduzir a exposição das crianças aos 
poluentes atmosféricos, bem como 
informações sobre outros poluentes cuja 
monitorização esteja prevista na presente 
directiva, nomeadamente as substâncias 
precursoras do ozono não regulamentadas 
enumeradas na parte B do Anexo X.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos 
da poluição atmosférica na saúde das crianças. Os dados mais importantes demonstram a 
existência de uma redução da função pulmonar nas crianças e de um cada vez maior número 
de casos de asma, de dificuldades respiratórias e de infecções nos ouvidos, no nariz e na 
garganta, cuja causa é a poluição atmosférica.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 42
Anexo V, Parte A, Número 1, nota de rodapé 1

(1) No respeitante ao dióxido de azoto, às 
partículas em suspensão, ao benzeno e ao 
monóxido de carbono: incluir, pelo menos, 
uma estação de medição da poluição urbana 
de fundo e uma estação orientada para o 
tráfego, desde que tal não aumente o número 
de pontos de amostragem. Para estes 
poluentes, o número total de estações de 
medição da poluição urbana de fundo e o
número total de estações orientadas para o 
tráfego num Estado-Membro, exigidas nos 
termos da parte A 1), não deverão diferir 
num factor superior a 2. Os pontos de 
amostragem com excedências do valor 
limite para PM10 nos últimos três anos 
serão mantidos.

(1) No respeitante ao dióxido de azoto, às 
partículas em suspensão, ao benzeno e ao 
monóxido de carbono: incluir, pelo menos, 
uma estação de medição da poluição urbana 
de fundo e uma estação orientada para o 
tráfego, desde que tal não aumente o número 
de pontos de amostragem. Para estes 
poluentes, o número total de estações de 
medição da poluição urbana de fundo não 
deverá diferir do número total de estações 
orientadas para o tráfego num 
Estado-Membro num factor superior a 2. 

Or. de

Justificação

Reintroduz a redacção da proposta da Comissão.

Os Estados-Membros devem manter uma ampla rede de estações de medição, que inclua, 
entre outras, também um número suficiente de estações de medição orientadas para o 
tráfego.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Alteração 43
Anexo XI, secção B, quadro, parte "PM10"

Posição Comum do Conselho

Período de
referência

Valor-limite Margem de tolerância Data-limite
para a

observância do
valor-limite

PM10
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1 dia
50 μg/ m3, a não 

exceder mais de 35 
vezes por ano civil

50 %

Ano civil 40 μg/m3 20 %

Alteração do Parlamento

Período de
referência

Valor-limite Margem de tolerância Data-limite
para a

observância do
valor-limite

PM10

1 dia
50 μg/ m3, a não 

exceder mais de 35 
vezes por ano civil

50 %

Ano civil 40 μg/m3 20 %
Até 31 de 

Dezembro de 
2009

Ano civil
30 µg/m3 20% 1 de Janeiro de 

2010

* A menos que este valor não possa ser atingido, devido às características de dispersão 
específicas do local e a condições meteorológicas ou geográficas adversas. Os 
Estados-Membros estabelecerão o número exacto de dias em que o valor limite pode ser 
ultrapassado, até um máximo de 55 dias, e comunicarão de imediato à Comissão o texto de 
tal disposição.

Or. en

Justificação

A presente alteração é a reintrodução da proposta de alteração aprovada pelo Parlamento 
relativamente ao quadro do Anexo XI sobre PM10. Em determinadas circunstâncias, o 
objectivo fixado no Anexo XI não pode ser alcançado devido às características de dispersão 
específicas do local, a condições meteorológicas e geográficas adversas ou a significativos 
contributos transfronteiriços. Estas áreas apresentam uma concentração de emissões 
relativamente elevada, sem que haja possibilidades óbvias de as limitar. Seria indispensável 
que tais zonas dispusessem de um determinado número de dias extra, durante os quais o 
valor-limite pudesse ser excedido. A reintrodução da presente alteração reforçaria a aptidão
das áreas em causa para o cumprimento da Directiva.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey, Anders Wijkman

Alteração 44
Anexo XI, secção B, quadro, parte "PM10"

PM10: Ano civil PM10: Ano civil 

40 μg/m3 33 μg/m3

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 82 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Jules Maaten

Alteração 45
Anexo XI, secção B, quadro, parte "PM10"

PM10: 1 dia PM10: 1 dia 
50 μg/ m3, a não exceder mais de 35 vezes 
por ano civil

50 μg/ m3, a não exceder mais de 35 vezes 
por ano civil

(*) A menos que este valor não possa ser 
atingido, devido às características de 
dispersão específicas do local e a condições 
meteorológicas ou geográficas adversas. Os 
Estados-Membros estabelecerão o número 
exacto de dias em que o valor limite pode 
ser ultrapassado, até um máximo de 55 
dias, e comunicarão de imediato à 
Comissão o texto de tal disposição.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 82 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 46
Anexo XIV, secção B, quadro
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Posição Comum do Conselho

IEM em 2010 Objectivo de redução da exposição 
relativo a 2010

Ano para a 
consecução do

objectivo nacional de 
redução

da exposição
Superior a 13
μg/m3

20%

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) %

2020

Alteração do Parlamento

IEM em 2010 Objectivo de redução da exposição 
relativo a 2010

Ano para a 
consecução do

objectivo nacional de 
redução

Superior a 
13 µg/m3

25 %

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1.9) %

2020

Or. en

Justificação

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för 
att den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör 
målet ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 47
Anexo XIV, secção B, quadro

Posição Comum do conselho
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IEM em 2010 Objectivo de redução da exposição 
relativo a 2010

Ano para a 
consecução do

objectivo nacional de 
redução

Superior a 
13 µg/m3

20 %

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1.5) %

2020

Alteração do Parlamento

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 48
Anexo XIV, secção C

Posição Comum do Conselho

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 25 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Alteração do Parlamento

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 10 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Or. en

(Artigo 62º, nº 2, alínea d))

Justificação

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
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En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 49
Anexo XIV, secção C

Posição Comum do Conselho

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 25 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Alteração do Parlamento

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 12 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Or. en

Justificação

A decisão tomada em Março de 2007 pelo Conselho Europeu no sentido de se fixar um 
objectivo comunitário de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 20 a 30% 
até 2020 é uma situação nova e importante, que vem de facto modificar a relação 
custo-benefício em favor da fixação de valores-limite mais ambiciosos para a protecção de 
saúde de cidadãos. As análises recentemente efectuadas pela Agência Europeia do Ambiente 
(EEA) sugerem que, em consequência do reforço das políticas ambientais, ocorrerão 
melhorias significativas na qualidade do ar que se respira nas cidades, incluindo nos 
respectivos pontos nevrálgicos. Estima-se que os custos de execução da actual legislação em 
matéria de poluição atmosférica baixarão cerca de 12 mil milhões de euros ao ano num 
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cenário de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em cerca de 40% 
até 2030.

Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 50
Anexo XIV, secção C

Posição Comum do Conselho

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 25 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Alteração do Parlamento

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 12 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Or. en

Justificação

É necessário definir um valor-alvo mais baixo, de molde a proteger adequadamente a saúde 
humana, dado que a poluição resultante do material particulado está na origem de doenças 
do foro respiratório e cardíaco de milhões de pessoas na UE, bem como de tromboses e 
ataques de coração, que causam anualmente cerca 350.000 mortes prematuras. Um relatório 
recente da OMS (intitulado “Directrizes da OMS para a Qualidade do Ar – Actualização 
Geral de 2005 em relação ao material particulado, ao ozono, ao dióxido de azoto e ao 
dióxido de enxofre”, publicado 5 de Outubro de 2006) sugere a redução do valor-alvo para 
10 µg/m3.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 51
Anexo XIV, secção C

Posição Comum do Conselho

C. VALOR ALVO
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Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 25 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Alteração do Parlamento

C. VALOR ALVO

Período de referência Valor alvo Data-limite para a observância do valor-alvo
Ano civil 12 µg/m3 1 de Janeiro de 2010*

* Data-limite para a observância do valor-alvo pela República da Polónia - 1 de Janeiro 
de 2015.

Or. en

Justificação

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Alteração apresentada por Jens Holm

Alteração 52
Anexo XIV, secção D

Posição Comum do Conselho

Período de

referência
Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 25 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 
dia 1 Janeiro seguinte e 
em cada período de 12 
meses subsequentes numa 
percentagem anual 

1 de Janeiro de 
2015
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idêntica, até atingir 0 % 
em 1 de Janeiro de 2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Alteração do Parlamento

Período de

referência

Valor limite Margem de tolerância1 Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 10 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 

dia 1 Janeiro seguinte e 

em cada período de 12 

meses subsequentes numa 

percentagem anual 

idêntica, até atingir 0 % 

em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 

2015

1 A margem máxima de tolerância aplica-se igualmente nos termos do nº 4 do artigo 15º.

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air 
Quality Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har 
visats vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.
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Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 53
Anexo XIV, secção D

Posição Comum do Conselho

D. VALOR LIMITE

Período de

referência
Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 25 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 
dia 1 Janeiro seguinte e 
em cada período de 12 
meses subsequentes numa 
percentagem anual 
idêntica, até atingir 0 % 
em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 
2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Alteração do Parlamento

D. VALOR LIMITE

Período de

referência

Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 12 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 

dia 1 Janeiro seguinte e 

em cada período de 12 

meses subsequentes numa 

percentagem anual 

idêntica, até atingir 0 % 

em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 

2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.
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Or. en

Justificação

A decisão tomada em Março de 2007 pelo Conselho Europeu no sentido de se fixar um 
objectivo comunitário de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 20 a 30% 
até 2020 é uma situação nova e importante, que vem de facto modificar a relação 
custo-benefício em favor da fixação de valores-limite mais ambiciosos para a protecção de 
saúde de cidadãos. As análises recentemente efectuadas pela Agência Europeia do Ambiente 
(EEA) sugerem que, em consequência do reforço das políticas ambientais, ocorrerão 
melhorias significativas na qualidade do ar que se respira nas cidades, incluindo nos 
respectivos pontos nevrálgicos. Estima-se que os custos de execução da actual legislação em 
matéria de poluição atmosférica baixarão cerca de 12 mil milhões de euros ao ano num 
cenário de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em cerca de 40% 
até 2030.
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Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 54
Anexo XIV, secção D

Posição Comum do Conselho

D. VALOR LIMITE

Período de

referência
Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 25 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 
dia 1 Janeiro seguinte e 
em cada período de 12 
meses subsequentes numa 
percentagem anual 
idêntica, até atingir 0 % 
em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 
2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Alteração do Parlamento

D. VALOR LIMITE

Período de

referência

Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 25 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 

dia 1 Janeiro seguinte e 

em cada período de 12 

meses subsequentes numa 

percentagem anual 

idêntica, até atingir 0 % 

em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 

2015**

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

** Data-limite para a observância do valor-limite pela República da Polónia - 1 de Janeiro 



AM\685498PT.doc 27/36 PE 394.128v01-00

PT

de 2020.

Or. en

Justificação

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, Anders Wijkman

Alteração 55
Anexo XIV, secção D

Posição Comum do Conselho

D. VALOR LIMITE

Período de

referência
Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 25 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 
dia 1 Janeiro seguinte e 
em cada período de 12 
meses subsequentes numa 
percentagem anual 
idêntica, até atingir 0 % 
em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 
2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.
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Alteração do Parlamento

D. VALOR LIMITE

Período de

referência

Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 15 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 

dia 1 Janeiro seguinte e 

em cada período de 12 

meses subsequentes numa 

percentagem anual 

idêntica, até atingir 0 % 

em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 

2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 56
Anexo XIV, secção D

Posição Comum do Conselho
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D. VALOR LIMITE

Período de

referência
Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 25 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 
dia 1 Janeiro seguinte e 
em cada período de 12 
meses subsequentes numa 
percentagem anual 
idêntica, até atingir 0 % 
em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 
2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Alteração do Parlamento

D. VALOR LIMITE

Período de

referência

Valor limite Margem de tolerância Data-limite para

a observância do

valor limite

Ano civil 12 µg/m3 20 % até …*, a reduzir no 

dia 1 Janeiro seguinte e 

em cada período de 12 

meses subsequentes numa 

percentagem anual 

idêntica, até atingir 0 % 

em 1 de Janeiro de 2015

1 de Janeiro de 

2015

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Or. en

Justificação

É necessário definir um valor-alvo mais baixo, de molde a proteger adequadamente a saúde 
humana, dado que a poluição resultante do material particulado está na origem de doenças 
do foro respiratório e cardíaco de milhões de pessoas na UE, bem como de tromboses e 
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ataques de coração, que causam anualmente cerca 350.000 mortes prematuras. Um relatório 
recente da OMS (intitulado “Directrizes da OMS para a Qualidade do Ar – Actualização 
Geral de 2005 em relação ao material particulado, ao ozono, ao dióxido de azoto e ao 
dióxido de enxofre”, publicado 5 de Outubro de 2006) sugere a redução do valor-alvo para 
10 µg/m3.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 57
Anexo XV, secção A, nº 6, alínea b)

b) Detalhes das eventuais medidas de 
melhoramento da qualidade do ar.

b) Detalhes das eventuais medidas de 
melhoramento da qualidade do ar, 
incluindo, se necessário, as eventuais 
medidas específicas de protecção das 
crianças;

Or. en

Justificação

É possível que as medidas para melhorar a qualidade do ar respirado pelas crianças sejam, 
neste quadro, mais específicas ou de carácter diferente.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 58
Anexo XV, secção A, nº 6, alínea b bis) (nova)

b bis) Pormenores sobre as eventuais 
medidas tendentes à melhoria da qualidade 
do ar respirado pelas crianças;

Or. en
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Justificação

Ao passo que as medidas de protecção da saúde pública em relação aos malefícios da 
poluição atmosférica se encontram actualmente abrangidas pelo nº 6, alínea b) da Parte A do 
Anexo XV, é possível que as medidas para melhorar a qualidade do ar respirado pelas 
crianças se tornem, neste quadro, mais específicas ou de carácter diferente. Desde a primeira 
leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos da poluição 
atmosférica na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos Países Baixos, 
em França e na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 59
Anexo XV, secção A, nº 8, introdução

8. Detalhes das medidas ou projectos 
aprovados para reduzir a poluição na 
sequência da entrada em vigor da presente 
directiva:

8. Detalhes das medidas ou projectos 
aprovados para reduzir a poluição, incluindo 
medidas específicas para reduzir o grau de 
exposição das crianças, na sequência da 
entrada em vigor da presente directiva:

Or. en

Justificação

Ao passo que as medidas de protecção da saúde pública em relação aos malefícios da 
poluição atmosférica se encontram actualmente abrangidas pelo nº 6, alínea b) da Parte A do 
Anexo XV, é possível que as medidas para melhorar a qualidade do ar respirado pelas 
crianças se tornem, neste quadro, mais específicas ou de carácter diferente. Desde a primeira 
leitura, vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos da poluição 
atmosférica na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos Países Baixos, 
em França e na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 60
Anexo XV, secção A, nº 8, introdução

8. Detalhes das medidas ou projectos 
aprovados para reduzir a poluição na 
sequência da entrada em vigor da presente 
directiva:

8. Detalhes das medidas ou projectos 
aprovados para reduzir a poluição, 
incluindo, se necessário, medidas 
específicas para reduzir o grau de 
exposição das crianças, na sequência da 
entrada em vigor da presente directiva:
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Or. en

Justificação

É possível que as medidas para melhorar a qualidade do ar respirado pelas crianças sejam, 
neste quadro, mais específicas ou de carácter diferente.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 61
Anexo XV, secção A, nº 9

9. Detalhes das medidas ou projectos 
previstos ou objecto de investigação a longo 
prazo.

9. Detalhes, incluindo a descrição dos 
recursos financeiros atribuídos, das 
medidas ou projectos previstos ou objecto de 
investigação a longo prazo.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz a alteração 51 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 62
Anexo XV, secção B, nº 3, introdução

3. Informações sobre todas as medidas de 
redução da poluição tidas em conta, ao nível 
apropriado, local, regional ou nacional, para 
aplicação tendo em vista a observância dos 
objectivos de qualidade do ar, 
designadamente:

3. Informações sobre todas as medidas de 
redução da poluição cuja aplicação se 
encontra planeada ao nível apropriado, 
local, regional ou nacional, tendo em vista a 
observância dos objectivos de qualidade do 
ar, designadamente:

Or. en
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Justificação

A presente alteração reintroduz as ideias contidas na alteração 52 da primeira leitura. Não 
basta pensar em tomar medidas; é necessário demonstrar as acções realizadas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 63
Anexo XV, secção B, nº 3, alínea d)

b) Medidas destinadas a limitar a poluição 
dos transportes através de medidas de 
planeamento e gestão do tráfego (tais como 
tarifação do congestionamento, tarifas de 
estacionamento diferenciadas e outros 
incentivos económicos; estabelecimento de 
"zonas com baixos níveis de emissões");

d) Medidas destinadas a limitar a poluição 
dos transportes através de medidas de 
planeamento e gestão do tráfego (tais como 
tarifação do congestionamento, tarifas de 
estacionamento diferenciadas e outros 
incentivos económicos; estabelecimento de 
"zonas com baixos níveis de emissões" e
promoção, quer dos transportes públicos, 
quer dos modos de transporte não 
motorizados, como a bicicleta e o 
pedestrianismo);

Or. en

Justificação

Soube-se recentemente que 21 dos 25 Estados-Membros não conseguiram respeitar os 
valores-limite em vigor e que, na maioria dos casos, a justificação para esse incumprimento 
residiu no facto de que não sabiam que medidas deviam adoptar para acatar os valores em 
causa. Há que comunicar directrizes precisas aos Estados-Membros, também para 
salvaguardar a equidade das eventuais derrogações.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 64
Anexo XV, secção B, nº 3, alínea g bis) (nova)

g bis) medidas específicas para reduzir o 
grau de exposição das crianças ou de 
outros grupos sensíveis.

Or. en
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Justificação

As medidas de redução especiais para a protecção da saúde das crianças podem ter 
especificamente a ver com a localização ou o tipo de exposição.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Alteração 65
Anexo XV, secção B, nº 3, alínea g bis) (nova)

g bis) medidas de protecção da saúde das 
crianças ou de outros grupos sensíveis.

Or. en

Justificação

As medidas de redução especiais para a protecção da saúde das crianças podem ter 
especificamente a ver com a localização ou o tipo de exposição. Desde a primeira leitura, 
vieram a lume vários estudos científicos que comprovam os efeitos da poluição atmosférica 
na saúde das crianças. Esses novos estudos foram realizados nos Países Baixos, em França e 
na Califórnia (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij e Johannes Blokland

Alteração 66
Anexo XVI bis (novo)

Anexo XVI bis 
MEDIDAS QUE DEVEM SER 

TOMADAS NA FONTE PELA 
COMISSÃO PARA PERMITIR AOS 
ESTADOS-MEMBROS RESPEITAR OS 
VALORES-LIMITE DA QUALIDADE DO 
AR DENTRO DOS PRAZOS FIXADOS

- Inclusão de instalações de combustão de 
20 a 50 megawatt na Directiva 96/61/CE;.
- EURO VI para os veículos pesados;
- Novas normas para as instalações de 
aquecimento domésticas;
- Medidas coordenadas a nível comunitário 
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para incentivar os armadores a reduzirem 
as emissões e/ou para introduzir regras 
relativas às emissões dos motores de navio 
da UE, ou novas regras relativas às 
emissões dos motores de navio, a 
estabelecer no âmbito da OMI.

Or. nl

Justificação

Reintroduz a alteração 84 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 67
Anexo XVI bis (novo)

Anexo XVI bis
MEDIDAS COMUNITÁRIAS DE 
REDUÇÃO DAS EMISSÕES NA FONTE 
QUE DEVEM SER TOMADAS PARA 
PERMITIR AOS ESTADOS-MEMBROS 
RESPEITAR OS VALORES-LIMITE DA 
QUALIDADE DO AR DENTRO DOS 
PRAZOS FIXADOS.
1. Para permitir aos Estados-Membros 
respeitar os valores-limite da qualidade do 
ar dentro dos prazos fixados na presente 
directiva, a Comissão apresenta, num prazo 
de dois anos após a entrada em vigor da 
presente directiva, propostas de normas 
jurídicas comunitárias vinculativas 
relativas às fontes de poluição e que têm 
por objecto os valores-limite de emissão 
mais rigorosos. Estas propostas referem-se 
pelo menos aos sectores e/ou fontes 
seguintes, nos quais as emissões de 
poluentes devem ser reduzidas: 
§ Normas para todas as instalações 

estacionárias de relevo emissoras de 
poluentes, por exemplo, inclusão, na 
Directiva 96/61/CE, das instalações de 
combustão de 20 a 50 megawatt; 
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§ Normas para os veículos a motor 
terrestres, aéreos e marítimos de todas as 
dimensões e de todas as categorias, por 
exemplo EURO VI para os veículos 
pesados, ou medidas concertadas a nível 
comunitário para incentivar os 
armadores a reduzirem as emissões, ou 
acordos sobre as emissões dos motores de 
navio no âmbito do OMI;
§ Novas normas para as instalações de 

aquecimento domésticas;
§ Máquinas motrizes e equipamento para a 

construção;
§ sector agrícola (nomeadamente 

fertilizantes e criação);
2.  De cinco em cinco anos, a Comissão 
apresenta ao Conselho e ao Parlamento um 
relatório intercalar sobre as regras 
referidas no n.° 1 e a sua transposição para 
os Estados-Membros.   

Or. de

Justificação

Repõe as ideias da alteração 84 da primeira leitura.

As medidas relativas às emissões devem ter prioridade sobre as medidas de protecção contra 
as imissões. Para conferir prioridade à política ambiental no domínio das emissões de 
partículas, devem ser tidas em conta todas as fontes de emissão. Em seguida, podem ser 
tomadas, a título complementar, medidas em matéria de imissões, se e na medida em que, no 
estado actual ou futuro de desenvolvimento da tecnologia, o nível de protecção almejado não 
possa ser alcançado através de medidas relativas às emissões ou se, a prazo, as medidas 
relativas às emissões constituam, para os emissores, um ónus excessivo.


