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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar 
mais limpo na Europa
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (16477/2006 – C6-0000/2007),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2005)0447)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2007),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 15

(15) Os valores-limite actuais relativos à 
qualidade do ar não deverão ser alterados. 
No entanto, para o dióxido de azoto, o 
benzeno e as partículas em suspensão 
PM10, deverá ser possível prolongar o 
prazo fixado para os respeitar ou obter 
uma isenção temporária da obrigação de
aplicar certos valores-limite em casos em 
que, apesar da aplicação de medidas 
adequadas de redução da poluição, se 
verificarem problemas graves de 
cumprimento em zonas e aglomerações 

(15) Para as zonas e aglomerações 
sujeitas a condições particularmente 
difíceis, deverá ser possível prolongar o 
prazo fixado para respeitar os 
valores-limite e os valores-alvo relativos à 
qualidade do ar, nos casos em que, apesar 
da aplicação de medidas adequadas de 
redução da poluição, se verificarem 
problemas graves de cumprimento em 
zonas e aglomerações específicas. 
Qualquer prorrogação do prazo para 
determinada zona ou aglomeração 

  
1 Textos Aprovados, 26.9.2006, P6_TA(2006)0362.
2 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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específicas. Qualquer prorrogação do prazo 
ou isenção temporária para determinada 
zona ou aglomeração populacional deverá 
ser acompanhada de um plano 
pormenorizado a avaliar pela Comissão
para assegurar o cumprimento dos valores-
-limite no novo prazo fixado.

populacional deve ser acompanhada de um 
plano pormenorizado ou programa para 
assegurar o cumprimento dos 
valores-limite no novo prazo fixado. Para 
os Estados-Membros, a flexibilidade 
torna-se ainda mais importante, caso não 
entrem em vigor até 1 de Janeiro de 2010 
as indispensáveis medidas comunitárias 
que traduzam o nível de ambição 
escolhido na Estratégia Temática relativa 
à poluição atmosférica e que visem 
reduzir as emissões na fonte, incluindo, 
pelo menos, as medidas mencionadas no 
Anexo XVI bis, uma vez que alguns 
Estados-Membros não estarão em 
condições de cumprir os valores-limite 
sem tais medidas, mesmo que sejam feitos 
enormes esforços a nível nacional.

Justificação

Retoma a alteração 7 da primeira leitura.

Alteração 2
Artigo 2, nº 2

2. Em todas as zonas e aglomerações onde 
o nível dos poluentes referidos no n.º 1 
exceder o limiar de avaliação superior 
fixado para esses poluentes, utilizar-se-ão 
medições fixas para avaliar a qualidade do 
ar ambiente. Essas medições fixas podem 
ser completadas por técnicas de 
modelização e/ou medições indicativas a 
fim de fornecer informações adequadas 
sobre a distribuição espacial da qualidade 
do ar ambiente.

2. Em todas as zonas e aglomerações onde 
o nível dos poluentes referidos no n.º 1 
exceder o limiar de avaliação superior 
fixado para esses poluentes, utilizar-se-ão 
medições fixas para avaliar a qualidade do 
ar ambiente. Essas medições fixas são
completadas por técnicas de modelização 
e/ou medições indicativas a fim de fornecer 
informações adequadas sobre a distribuição 
espacial da qualidade do ar ambiente.

Justificação

Retoma a alteração 7 da primeira leitura. As técnicas de modelização e/ou medições 
indicativas devem ser obrigatoriamente combinadas com as medições fixas. As técnicas de 
modelização demonstraram o seu valor na prática e contribuem de forma significativa para a 
criação de um corpo de dados fiáveis sobre a qualidade do ar, o que se aplica, em especial, 
aos dados relativos às PM2,5.
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Alteração 3
Artigo 6, nº 3

3. Em todas as zonas e aglomerações onde 
o nível dos poluentes referidos no n.º 1 for 
inferior ao limiar de avaliação superior 
fixado para esses poluentes, pode 
utilizar-se uma combinação de medições 
fixas e de técnicas de modelização e/ou 
medições indicativas para avaliar a 
qualidade do ar ambiente.

3. Em todas as zonas e aglomerações onde 
o nível dos poluentes referidos no n.º 1 for 
inferior ao limiar de avaliação superior 
fixado para esses poluentes, é utilizada
uma combinação de medições fixas e de 
técnicas de modelização e/ou medições 
indicativas para avaliar a qualidade do ar 
ambiente.

Justificação

Retoma a alteração 17 da primeira leitura. As técnicas de modelização e/ou medições 
indicativas devem ser obrigatoriamente combinadas com as medições fixas. As técnicas de 
modelização demonstraram o seu valor na prática e contribuem de forma significativa para a 
criação de um corpo de dados fiáveis sobre a qualidade do ar, o que se aplica, em especial, 
aos dados relativos às PM2,5.

Alteração 4
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis. A Comissão e os Estados-Membros 
garantirão a aplicação homogénea dos 
critérios aquando da selecção dos pontos 
de amostragem.

Justificação

Retoma a alteração 22 da primeira leitura. Um ar mais limpo constitui também um factor que 
contribui para alcançar os objectivos de Lisboa (em particular, no que diz respeito à 
instalação das empresas, ao turismo e à livre circulação dos abastecedores). Importa 
garantir um sistema homogéneo de localização dos pontos de amostragem. As actuais 
práticas de medição nos diferentes Estados-Membros divergem de forma excessiva, 
inviabilizando a comparação dos dados resultantes dessas medições.

Alteração 5
Artigo 13, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
em todas as suas zonas e aglomerações, os 
níveis de dióxido de enxofre, PM10, 
chumbo e monóxido de carbono no ar 
ambiente não excedam os valores-limite 

1. Os Estados-Membros, tendo em conta a 
Secção A do Anexo III, asseguram que, 
em todas as suas zonas e aglomerações, os 
níveis de dióxido de enxofre, PM10, 
chumbo e monóxido de carbono no ar 
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fixados no Anexo XI. ambiente não excedam os valores-limite 
fixados no Anexo XI.

Justificação

Retoma a alteração 24 da primeira leitura. A proposta da Comissão requer, por um lado, no 
artigo 13º, que os valores-limite (para a protecção da saúde humana) sejam cumpridos pelos 
Estados-Membros nos respectivos territórios (isto significa: em toda a parte); por outro lado, 
o Anexo III requer que os pontos de amostragem destinados à protecção da saúde humana se 
situem em locais onde a população se encontre provavelmente exposta por um período 
significativo em relação ao período médio dos valores-limite, ou se encontre exposta 
genericamente. Em consequência, as áreas onde se aplicam os valores-limite (artigo 13º) e 
onde o cumprimento é controlado e demonstrado por medidas (Anexo III) não são idênticas; 
o sistema de avaliação (pelo menos, com base no controlo) não corresponde às áreas onde se 
aplicam os valores-limite. Esta contradição coloca os Estados-Membros, o público e a 
Comissão numa posição muito difícil e pode originar intermináveis processos judiciais.

Alteração 6
Artigo 21, nº 1

1. Os Estados-Membros podem designar 
zonas ou aglomerações onde os valores-
-limite fixados para as PM10 sejam 
excedidos no ar ambiente devido à 
ressuspensão de partículas causada pela 
areia ou pelo sal utilizados na cobertura de 
estradas durante o Inverno.

Os Estados-Membros podem designar 
zonas ou aglomerações onde os valores-
-limite fixados para as PM10 sejam 
excedidos no ar ambiente devido à 
ressuspensão de partículas causada pela 
areia ou pelo sal utilizados na cobertura de 
estradas durante o Inverno, ou pela 
limpeza das estradas, desde que os 
níveis de PM2,5 não sejam afectados.

Justificação

Retoma a alteração 25 da primeira leitura. O verdadeiro risco tem a ver com as partículas de 
PM2,5. No intervalo entre as PM2,5 e as PM10, as partículas depositam-se essencialmente nas 
vias respiratórias superiores, que possuem mecanismos de remoção rápidos, não exercendo, 
por isso, efeitos a longo prazo.

Alteração 7
Artigo 22, nº 2

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 

2. 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 
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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.

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 
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 
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.

____________ ____________
* 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.

Justificação

Retoma a alteração 81 da primeira leitura.

Alteração 8
Artigo 22, nº 4, parágrafos 1 e 2

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 

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 
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Estados-Membros e das medidas 
comunitárias.

Estados-Membros e das medidas 
comunitárias, tais como constam no 
Anexo XVI bis.

Caso a Comissão não levante objecções no 
prazo de nove meses a contar da recepção 
da notificação, consideram-se cumpridas as 
condições de aplicação do n.º 1 ou do n.º 2.

Caso a Comissão não levante objecções no 
prazo de seis meses a contar da recepção 
da notificação, consideram-se cumpridas as 
condições de aplicação do n.º 1 ou do n.º 2.

Justificação

Retoma a alteração 81 da primeira leitura.

Alteração 9
Artigo 23, nº 1, parágrafo 3

Os planos devem conter, pelo menos, as 
informações enumeradas na parte A do
Anexo XV e ser comunicados à Comissão 
sem demora e num prazo não superior a 
dois anos a contar do final do ano em que 
se tenha verificado a primeira excedência 
dos limites.

Os planos ou programas devem conter, 
pelo menos, as informações enumeradas no
Anexo XV. Se necessário, eles poderão 
conter medidas conformes com o disposto 
no artigo 24º.

Justificação
Retoma a alteração 32 da primeira leitura. Por razões de simplificação, nos planos e 
programas que visam a redução geral da poluição atmosférica, podem ser tomadas medidas 
preventivas, em conformidade com o artigo 22º, com vista a reduzir, num curto espaço de 
tempo, os picos de poluição.

A comunicação das informações sobre os planos e programas de redução da poluição 
atmosférica também já se processa por via electrónica. A expressão "sem demora” foi 
suprimida, pois nem todos os planos são enviados à Comissão imediatamente após a sua 
elaboração. Faz mais sentido compilar primeiramente os planos a nível nacional e as 
informações relativas a cada ano, apresentando-as seguidamente à Comissão de forma 
coordenada. Esta é, aliás, a prática vigente. A Comissão pode regulamentar em pormenor os 
procedimentos de comunicação, em conformidade com o nº 2 do artigo 26º.

Alteração 10
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 

1. Caso, numa determinada zona ou 
aglomeração, exista o risco de o nível de 
poluentes existentes na atmosfera exceder 
um ou vários dos valores-limite, dos 
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Estados-Membros estabelecem planos de 
acção 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, estabelecer planos de acção 
a curto prazo.

valores-alvo, ou dos limiares de alerta 
fixados nos Anexos VII, XI, XII e XIV, os 
Estados-Membros estabelecem, sempre 
que tal se afigure apropriado, planos de 
acção que indiquem as medidas a tomar a 
curto prazo para reduzir o risco e limitar a 
duração dessa ocorrência.

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.

Justificação

Retoma a alteração 35 da primeira leitura. Não é claro por que razão as excepções ao 
segundo parágrafo se deveriam aplicar apenas ao ozono. Afigura-se evidente o requisito 
segundo o qual a necessidade de elaboração de planos para medidas a curto prazo só é 
válida, caso as medidas que prevejam, nas condições dadas e à luz do princípio da 
proporcionalidade, contribuam significativamente para a melhoria da qualidade do ar.

Alteração 11
Artigo 24, nº 2

2. Os planos de acção a curto prazo 
referidos no nº 1 podem, conforme o caso, 
prever medidas que se destinam a controlar 
e, se necessário, suspender as actividades, 
incluindo a circulação de veículos a 
motor, que contribuem para o risco de 
superação dos respectivos valores-limite, 
níveis máximos de concentração,
valores-alvo ou limiar de alerta. Esses 
planos de acção podem também incluir 
medidas efectivas relacionadas com a 

2. Os planos de acção a curto prazo 
referidos no nº 1 podem, conforme o caso, 
prever medidas de eficácia comprovada a 
curto prazo que se destinam a controlar e, 
se necessário, suspender as actividades que
sejam claramente responsáveis pelo 
aumento do risco de superação dos 
respectivos valores-limite, valor-alvo ou 
limiar de alerta. É aplicável “mutatis 
mutandis” o terceiro parágrafo do nº 1 do 
artigo 23º.
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utilização de instalações ou produtos 
industriais.

Justificação

Retoma a alteração 36 da primeira leitura. É necessário que as medidas incluídas nos planos 
de acção a curto prazo sejam realmente eficazes a curto prazo. Além disso, em caso de 
suspensão de actividades, a relação de causalidade deve também ser clara. Por último, a 
menção exclusiva do tráfego de veículos a motor é arbitrária.

Alteração 12
Artigo 24, nº 3

3. Caso elaborem planos de acção a curto 
prazo, os Estados-Membros devem pôr à 
disposição do público e das organizações 
relevantes, tais como organizações de 
defesa do ambiente, organizações de defesa 
dos consumidores, organismos que
representam os interesses de grupos 
sensíveis da população e outros organismos 
competentes na área da saúde, os 
resultados das suas investigações sobre a 
viabilidade e o conteúdo dos planos de 
acção específicos a curto prazo, bem como 
informações sobre a aplicação desses 
planos.

3. Caso elaborem planos de acção a curto 
prazo, os Estados-Membros devem pôr à 
disposição do público e das organizações 
relevantes, tais como organizações de 
defesa do ambiente, organizações de defesa 
dos consumidores, organismos que 
representam os interesses de grupos 
sensíveis da população, outros organismos 
competentes na área da saúde e as 
associações profissionais interessadas, os 
resultados das suas investigações sobre a 
viabilidade e o conteúdo dos planos de 
acção específicos a curto prazo, bem como 
informações sobre a aplicação desses 
planos.

Justificação

Retoma a alteração 37 da primeira leitura. As medidas previstas nos planos afectam, 
sobretudo, a circulação e, directa ou indirectamente, as actividades económicas. Por esta 
razão, é necessário assegurar que as associações profissionais também serão consultadas e 
informadas.

Alteração 13
Artigo 26, nº 1, parte introdutória

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
público e as organizações relevantes, tais 
como organizações de defesa do ambiente, 
organizações de defesa dos consumidores, 
organismos que representam os interesses 
de grupos sensíveis da população e outros 

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
público e as organizações relevantes, tais 
como organizações de defesa do ambiente, 
organizações de defesa dos consumidores, 
organismos que representam os interesses 
de grupos sensíveis da população, outros 
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organismos competentes na área da saúde, 
sejam devidamente informados, em tempo 
útil, do seguinte:

organismos competentes na área da saúde e 
as associações profissionais interessadas, 
sejam devidamente informados, em tempo 
útil, do seguinte:

Justificação

Retoma a alteração 39 da primeira leitura. As medidas previstas nos planos afectam, 
sobretudo, a circulação e, directa ou indirectamente, as actividades económicas. Por esta 
razão, é necessário assegurar que as associações profissionais também serão consultadas e 
informadas.

Alteração 14
Artigo 32, parágrafo 3

Como parte da revisão, a Comissão deve 
também elaborar um relatório sobre a 
experiência obtida quanto ao controlo de 
PM10 e de PM2,5, tendo em conta a 
evolução das técnicas de medição 
automática. Se for caso disso, devem ser 
propostos novos métodos de referência 
para a medição de PM10 e de PM2,5.

Como parte da revisão, a Comissão deve 
também elaborar um relatório sobre a 
experiência obtida quanto ao controlo de 
PM10 e de PM2,5, tendo em conta a 
evolução das técnicas de medição 
automática. Se for caso disso, devem ser 
propostos novos métodos de referência 
para a medição de PM10 e de PM2,5. No 
quadro desta revisão, a Comissão deverá 
determinar se basta continuar a fixar 
valores-limite para as PM10, ou se estes 
devem ser substituídos por valores-limite 
para as PM2,5.

Justificação

Retoma a alteração 64 da primeira leitura. A Directiva introduz as PM2,5, a par das PM10. 
Porém, se, no decurso da revisão da Directiva, se tornar claro que é desejável estabelecer 
valores-limite as PM2,5, o nível fixado para as PM10 deverá ser abolido.

Alteração 15
Artigo 33, nº 1, parágrafo 1

1.Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até …*, e comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva até …*, e comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
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referidas disposições. referidas disposições.
____________ ____________

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

* Doze meses a contar da data de entrada 
em vigor da presente directiva.

Justificação

Retoma a alteração 44 da primeira leitura.

Alteração 16
Anexo III, Secção A, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros garantirão 
que, em qualquer ponto do seu território, 
os valores de dióxido de enxofre, PM10, 
chumbo e monóxido de carbono do ar não 
ultrapassarão os valores-limite constantes 
do Anexo XI.

Justificação

Retoma a alteração 60 da primeira leitura.

Alteração 17
Anexo III, Secção A, parágrafo, nº 2

2. O respeito dos valores-limite focalizados 
na protecção da saúde humana não será 
avaliado nas seguintes localizações:

2. O respeito dos valores-limite focalizados 
na protecção da saúde humana não será 
avaliado nas seguintes localizações:

–a) todos os locais onde, com base nos 
critérios estabelecidos no Anexo XI, não 
sejam criados pontos de amostragem dos 
poluentes a que se refere o Anexo;

a) Localizações situadas em zonas 
inacessíveis ao público em geral e em que 
não haja habitação fixa;

a) Localizações situadas em zonas 
inacessíveis ao público em geral, 
despovoadas ou não povoadas de forma 
permanente;

a bis) terrenos fabris ou instalações 
industriais às quais se apliquem todas as 
disposições pertinentes em matéria de 
protecção no local de trabalho e que não 
sejam acessíveis ao público;

b) Na faixa de rodagem das estradas e nas b) Na faixa de rodagem das estradas e nas 
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faixas separadoras centrais das estradas, 
salvo se existir um acesso pedestre à faixa 
separadora central.

faixas separadoras centrais das estradas, 
salvo se existir um acesso pedestre à faixa 
separadora central;
b bis) zonas em que o público em geral 
não se encontre directa ou indirectamente 
exposto durante um significativo período 
de tempo.

Justificação

Retoma a alteração 60 da primeira leitura. Os novos pontos pretendem tornar claro que, em 
determinados pontos do território de um Estado-Membro que não são relevantes para efeitos 
de exposição das respectivas populações, não há necessidade de se proceder à avaliação dos 
valores-limite. Incluem-se neste grupo os locais em que o público em geral não se encontre 
directa ou indirectamente exposto durante um significativo período de tempo, uma vez que o 
Anexo III exige que os pontos de amostragem destinados à protecção da saúde humana sejam 
instalados em locais em que seja provável que a população esteja exposta durante um 
período de tempo que seja expressivo, se comparado com o período médio de exposição aos 
valores-limite, ou em que a população esteja genericamente sujeita a um fenómeno de 
exposição.

Alteração 18
Anexo XIV, Secção B

Posição comum do Conselho

OBJECTIVO NACIONAL DE REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO

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

Se, para o ano de referência, o IEM não exceder 7 µg/m3, o objectivo de redução da exposição 
será igual a zero. O objectivo de redução será também zero nos casos em que o IEM atingir o 
nível de 7 µg/m3 em qualquer momento do período entre 2010 e 2020 e permanecer a esse 
nível ou abaixo do mesmo.

Alteração do Parlamento
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Objectivo de redução da exposição relativamente ao IEM 
em 2010

Ano para a consecução do objectivo de 
redução da exposição

Concentrações iniciais em 
µg/m3

Objectivo de redução 
percentual da exposição

< 10 0%
= 10 - < 15 10%
= 15 - < 20 15%
= 20 - < 25 20%

> 25 Todas as medidas 
adequadas para atingir o 
objectivo de 20 µg/m3

2020

Se, para o ano em causa, o indicador de redução da exposição não exceder 10 µg/m3, o 
objectivo de redução da exposição será igual a zero. O objectivo de redução será também zero 
nos casos em que o IEM atingir o nível de 7 µg/m3 em qualquer momento do período 
entre 2010 e 2020 e permanecer a esse nível ou abaixo do mesmo.

Justificação

Retoma a alteração 49 da primeira leitura.

Alteração 19
Anexo XIV, Secção C

Posição comum do Conselho

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

Período de referência Valor-alvo Data-limite para a observância do valor-alvo

Ano civil 20 µg/m3 1 de Janeiro de 2010

Justificação

Retoma a alteração 50 da primeira leitura.

Alteração 20
Anexo XIV, Secção D
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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 
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

Período 
de 

referência

Valor-limite Margem de tolerância1 Data-limite 
para a 

observância do
valor-limite

Ano civil 20 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 de tolerância máxima aplica-se também nos termos do nº 4 do 
artigo 15º.

* Data de entrada em vigor da presente directiva.

Justificação

Retoma a alteração 50 da primeira leitura.

Alteração 21
Anexo XVI bis (novo)

MEDIDAS QUE DEVEM SER 
TOMADAS NA FONTE PARA 

PERMITIR QUE OS 
ESTADOS-MEMBROS RESPEITEM OS 
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VALORES-LIMITE DA QUALIDADE 
DO AR DENTRO DOS PRAZOS 

FIXADOS
– Inclusão das instalações de incineração 
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 para encorajar os 
proprietários de navios a reduzir as 
emissões e/ou a introduzir normas para as 
emissões dos motores dos navios da UE, 
ou novas regras para as emissões dos 
motores de navios, a negociar no âmbito 
da OMI.

Justificação

Retoma a alteração 84 da primeira leitura.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Análise da Posição Comum do Conselho

Em 28 de Junho de 2007, sob a égide da Presidência alemã, o Conselho adoptou a Posição 
Comum (PC) sobre a Directiva relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 
Europa. Embora haja algumas diferenças entre a primeira leitura do Parlamento Europeu e o 
texto do Conselho, foi incorporada quase metade das alterações do Parlamento Europeu 
aprovadas em 26 de Setembro de 2006, em Estrasburgo, algumas na íntegra, outras em parte, 
outras ainda no espírito que lhes subjaz.

A Posição Comum do Conselho endossa algumas das alterações fundamentais propostas 
originalmente pelo Parlamento Europeu:

• um valor-alvo para as PM2,5 em 2010, que será substituído por um valor-limite 
vinculativo em 2015;

• a possibilidade de adiar a consecução de valores-limite após a entrada em vigor da 
Directiva;

• o princípio de que os valores-limite se devem aplicar em todos os locais, embora, em 
determinados lugares, a observância dos valores-limite não deva ser objecto de 
avaliação.

Mas, para além destas semelhanças, há diferenças importantes: o Conselho não aceita 
quaisquer mudanças em relação às disposições referentes aos valores-limite diários e anuais
existentes de PM10 no Anexo XI e rejeita a proposta do Parlamento Europeu no sentido de se 
articular qualquer derrogação com a adopção das medidas comunitárias adicionais aplicáveis 
às fontes de poluição.

Além disso, embora haja um consenso claro em relação ao calendário para a introdução das
PM2,5 (valor-alvo em 2010, valor-limite em 2015), o Conselho opta, em ambos os casos, por 
um valor menos rigoroso de 25µg/m 3 – em vez dos 20 µg/m 3 propostos pelo PE. Por outro 
lado, o Conselho prevê uma menor flexibilidade – um máximo de apenas três anos após a 
entrada em vigor da Directiva – para o adiamento da consecução dos valores-limite 
estabelecidos em conformidade com o disposto no artigo 22° (ex-artigo 20º).

II. Prioridades para a leitura segunda do Parlamento Europeu

O relator declara todo o seu empenho na negociação de um acordo em segunda leitura no 
decurso da Presidência portuguesa, que permita a aprovação, o mais depressa possível, da 
Directiva relativa à qualidade do ar, mas que garanta a salvaguarda do principal objectivo da 
posição do Parlamento: a fixação de valores-alvo e de valores-limite mais ambiciosos, a par 
da adopção de uma maior flexibilidade, da tomada de medidas mais rigorosas na fonte e do 
estabelecimento de objectivos a longo prazo.

PM2,5: as partículas de menores dimensões foram identificadas pelos cientistas como aquelas 
que representam uma ameaça mais importante para a saúde humana. Ao contrário das de 
maiores dimensões (PM10), as partículas mais pequenas são emitidas quase exclusivamente 
por fontes antropogénicas: por esse motivo, o relator volta a apresentar as alterações relativas 
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às PM2,5 e à cláusula de revisão (alteração 64) e solicita a manutenção do valor-alvo e do 
valor-limite a um nível mais rigoroso de 20 µg/m3 em 2010 e 2015, respectivamente
(alterações 49 e 50). Embora ambicioso, este valor deverá ser juridicamente vinculativo e 
será, com toda a probabilidade, alcançado na maioria dos países europeus até 2015.

PM10: o relator sugere que não se volte a apresentar as alterações relacionadas com as 
disposições sobre as partículas PM10 fixadas pelo Anexo XI, quer no caso dos 33 µg/m3 como 
valor-limite anual, quer no que diz respeito à derrogação de 55 dias para o valor-limite diário. 
O Conselho e Comissão não aceitam quaisquer alterações aos valores-limite existentes. Para 
as ambas as instituições, quaisquer modificações do “statu quo” constituem claramente um 
tabu, que por certo desembocaria na ocorrência de um processo de conciliação.

Flexibilidade: os Estados-Membros, em especial, nas regiões densamente povoadas e 
industrializadas da Europa central e ocidental, experimentaram grandes dificuldades até ao 
momento para pôr em prática a Directiva e alcançar os valores-limite, apesar dos esforços 
desenvolvidos para melhorar qualidade do ar.

Por conseguinte, é indispensável que haja uma maior flexibilidade para se chegar a tais 
valores-limite nesses Estados-Membros, que têm adoptar todas as medidas a todos os níveis, a 
fim de reduzir a poluição: o relator re-introduz parcialmente as alterações relacionadas com os 
períodos de derrogação e o adiamento dos prazos para o cumprimento dos valores-limite 
(alterações 7 e 81 da primeira leitura), mas propõe que se reduza o número de anos do período 
de derrogação, passando do modelo "quatro mais dois" para o modelo "três mais dois", com o 
objectivo de viabilizar um acordo com o Conselho.

O relator sublinha igualmente a importância das medidas a longo prazo e das políticas de 
qualidade do ar baseadas no factor da exposição. Muitas vezes, as medidas de curto prazo 
não se revelaram eficazes. Tais medidas devem revestir-se de carácter voluntário e só deverão 
ser tomadas nos casos em que podem produzir o efeito positivo de minorar a poluição 
(alterações 35 e 36). O relator retoma igualmente o texto do PE relativo ao Anexo III sobre a 
avaliação da observância dos valores-limite (alterações 24 e 60).

Medidas na fonte: a poluição tem de ser reduzida através de cumprimento da legislação 
actualmente em vigor e de novas medidas comunitárias na fonte. As iniciativas comunitárias 
para fazer face às emissões foram adiadas, como a norma EURO VI para os veículos pesados 
ou a revisão da Directiva NEC. Por este motivo, conviria proceder à re-introdução do novo 
Anexo XVI bis (alteração 84).

Não obstante, o relator não volta a apresentar as partes do texto rejeitadas pelo Conselho, que 
articulam os períodos de derrogação com as medidas comunitárias. É muito difícil demonstrar 
a ligação entre a não entrada em vigor de medidas comunitárias e a não consecução dos 
valores-limite.

Outras medidas: para além de tudo isto, o relator re-introduz várias alterações relativas a 
disposições de carácter técnico, aprovadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura, 
como a obrigatoriedade das técnicas de modelização (alterações 16 e 17), a aplicação 
uniforme dos critérios da selecção dos pontos de amostragem (alteração 22), a comunicação 
das informações a todas as partes interessadas (alterações 37 e 39) e a data que os 
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Estados-Membros terão de observar para cumprir o disposto na Directiva (alteração 44), entre
outros aspectos.


