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Alteração 53
João Ferreira

Posição do Conselho 
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) A fim de prevenir, reduzir e, na medida 
do possível, eliminar a poluição decorrente 
das actividades industriais, em 
conformidade com o princípio do 
"poluidor-pagador" e com o princípio da 
prevenção da poluição, é necessário 
estabelecer um quadro geral para o 
controlo das principais actividades 
industriais que dê prioridade à intervenção 
a montante e que garanta uma gestão 
cuidadosa dos recursos naturais.

(2) A fim de prevenir, reduzir e, na medida 
do possível, eliminar a poluição decorrente 
das actividades industriais, é necessário 
estabelecer um quadro geral para o 
controlo das principais actividades 
industriais que responsabilize os 
operadores, tenha em conta as 
características específicas das indústrias e 
dos operadores, dê prioridade à 
intervenção a montante e que garanta uma 
gestão cuidadosa dos recursos naturais.

Or. pt

Alteração 54
Andres Perello Rodriguez

Posição do Conselho 
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) A fim de prevenir, reduzir e, na medida 
do possível, eliminar a poluição decorrente 
das actividades industriais, em 
conformidade com o princípio do 
"poluidor-pagador" e com o princípio da 
prevenção da poluição, é necessário 
estabelecer um quadro geral para o 
controlo das principais actividades 
industriais que dê prioridade à intervenção 
a montante e que garanta uma gestão 
cuidadosa dos recursos naturais.

(2) A fim de prevenir, reduzir e, na medida 
do possível, eliminar a poluição decorrente 
das actividades industriais, em 
conformidade com o princípio do 
"poluidor-pagador" e com o princípio da 
prevenção da poluição, é necessário 
estabelecer um quadro geral para o 
controlo das principais actividades 
industriais que dê prioridade à intervenção 
a montante, que garanta uma gestão 
cuidadosa dos recursos naturais e que 
tenha em conta, sempre que necessário, a 
situação socioeconómica e as 
especificidades locais do sítio em que a 
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actividade é desenvolvida.

Or. es

Justificação

A presente alteração tem por objectivo consolidar o apoio ao estabelecimento de excepções 
justificadas, já incluído na posição do Conselho.

Alteração 55
Kriton Arsenis

Posição do Conselho 
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) A fim de assegurar a prevenção e o 
controlo da poluição, as instalações só 
deverão funcionar se estiverem 
licenciadas ou, no que respeita a certas 
instalações e actividades que usam 
solventes orgânicos, se estiverem 
licenciadas ou registadas. A utilização 
generalizada de solventes orgânicos deve 
ser minimizada.

Or. el

Alteração 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Posição do Conselho 
Considerando 3

Posição do Conselho Alteração

(3) A existência de abordagens diferentes 
no controlo das emissões para a atmosfera, 
a água ou os solos poderá favorecer a 
transferência dos problemas de poluição de 
um meio físico para outro, em lugar de 
favorecer a protecção do ambiente no seu 

(3) A existência de abordagens diferentes 
no controlo das emissões para a atmosfera, 
a água ou os solos poderá favorecer a 
transferência dos problemas de poluição de 
um meio físico para outro, em lugar de 
favorecer a protecção do ambiente no seu 
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todo. Assim, é conveniente prever uma 
abordagem integrada para a prevenção e o 
controlo das emissões para a atmosfera, a 
água e os solos, para a gestão dos resíduos, 
para a eficiência energética e para a 
prevenção dos acidentes.

todo. Assim, é conveniente prever uma 
abordagem integrada para a prevenção e o 
controlo das emissões para a atmosfera, a 
água e os solos, para a gestão dos resíduos, 
para a eficiência energética e para a 
prevenção dos acidentes, e criar condições 
equitativas de concorrência na União 
Europeia, alinhando, para o efeito, os 
requisitos de desempenho ambiental 
aplicáveis às instalações industriais.

Or. de

Justificação

Somente quando todas as instalações industriais tiverem cumprido, em toda a UE, as normas 
ambientais com base nas MTD será possível alcançar um mais elevado nível de protecção 
ambiental sem criar distorções de concorrência na UE. 

Alteração 57
Kriton Arsenis

Posição do Conselho 
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

(5). A fim de assegurar a prevenção e o 
controlo da poluição, as instalações só 
deverão funcionar se estiverem licenciadas 
ou, no que respeita a certas instalações e 
actividades que usam solventes orgânicos, 
se estiverem licenciadas ou registadas. 

(5). A fim de assegurar a prevenção e o 
controlo da poluição, as instalações só 
deverão funcionar se estiverem licenciadas 
ou, no que respeita a certas instalações e 
actividades que usam solventes orgânicos, 
se estiverem licenciadas ou registadas. A 
utilização generalizada de solventes 
orgânicos deve ser minimizada.

Or. en
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Alteração 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho 
Considerando 9

Posição do Conselho Alteração

(9)  A fim de evitar duplicações da 
regulamentação, a licença para uma 
instalação abrangida pela Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade, não 
deverá incluir um valor-limite de emissão 
para as emissões directas de gases com 
efeito de estufa especificados no Anexo I 
dessa directiva, a não ser quando isso seja 
necessário para assegurar que não será 
causada qualquer poluição local 
significativa ou quando a instalação em 
causa se encontre temporariamente 
excluída desse regime.

(9)  A fim de evitar duplicações da 
regulamentação, a licença para uma 
instalação abrangida pela Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade, não 
tem necessariamente que incluir um 
valor-limite de emissão para as emissões 
directas de gases com efeito de estufa 
especificados no Anexo I dessa directiva, a 
não ser quando isso seja necessário para 
assegurar que não será causada qualquer 
poluição local significativa ou quando a 
instalação em causa se encontre 
temporariamente excluída desse regime.

ou en

Justificação

Alteração baseada no nº 2, alínea d), do artigo 66.º, (I), para garantir a clareza jurídica, 
atendendo a que, nos termos do artigo 193.º do TFUE, a legislação da UE não afecta a 
capacidade dos Estados-Membros de aplicarem requisitos nacionais mais rigorosos em 
matéria de gases com efeito estufa e ii) para permitir aos Estados-Membros que decidam 
aplicar requisitos mais estritos assim procederem no quadro da autorização integrada 
concedida nos termos da presente directiva.  Desde a primeira leitura do PE, o Reino Unido, 
os Países Baixos e a Comissão apresentaram diferentes interpretações jurídicas do disposto 
no n.º 1 do artigo 9.º.
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Alteração 59
João Ferreira

Posição do Conselho
Considerando 9

Posição do Conselho Alteração

(9) A fim de evitar duplicações da 
regulamentação, a licença para uma 
instalação abrangida pela Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade1, não 
deverá incluir um valor-limite de emissão 
para as emissões directas de gases com 
efeito de estufa especificados no Anexo I 
dessa directiva, a não ser quando isso seja 
necessário para assegurar que não será 
causada qualquer poluição local 
significativa ou quando a instalação em 
causa se encontre temporariamente 
excluída desse regime.

(9) A fim de evitar duplicações da 
regulamentação, a licença para uma 
instalação abrangida pela Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade1, os
Estados-Membros poderão incluir um 
valor-limite de emissão para as emissões 
directas de gases com efeito de estufa 
especificados no Anexo I dessa directiva, a 
não ser quando isso seja necessário para 
assegurar que não será causada qualquer 
poluição local significativa ou quando a 
instalação em causa se encontre 
temporariamente excluída desse regime.

1JO L 275, 25.10.2003, p. 32 1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32

Or. pt

Alteração 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Posição do Conselho
Considerando 9-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(9-A) Em conformidade com o artigo 
193.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, a presente directiva 
em nada afecta a possibilidade de os 
Estados-Membros manterem ou 
adoptarem medidas de protecção mais 
rigorosas, nomeadamente requisitos em 
matéria de gases com efeito estufa 
aplicáveis às instalações abrangidas pelo 
Anexo I da Directiva 2003/87/CE, desde 
que essas medidas sejam compatíveis com 
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os Tratados e a Comissão tenha sido 
notificada.

Or. en

Justificação

Desde a primeira leitura, emergiram em diversos Estados-Membros debates sobre a adopção 
de regras aplicáveis às emissões de CO2 provenientes das novas centrais termoeléctricas.  
Foram expressas opiniões divergentes quanto á compatibilidade destas medidas com a 
legislação da União Europeia. Justifica-se, por conseguinte, uma alteração destinada a 
clarificar este ponto, nos termos do n.º 2, alínea d), do artigo 66.º do Regimento do 
Parlamento Europeu, a fim de "ter em conta um facto ou uma nova situação jurídica 
ocorridos desde a primeira leitura.”

Alteração 61
Kriton Arsenis

Posição do Conselho 
Considerando 11

Posição do Conselho Alteração

(11) As licenças deverão contemplar todas 
as medidas necessárias para alcançar um 
grau elevado de protecção do ambiente no 
seu todo e para assegurar que a instalação 
funcione de acordo com os princípios 
gerais que regem as obrigações básicas do 
operador. A licença deverá igualmente 
incluir os valores-limite de emissão de 
substâncias poluentes, ou parâmetros ou 
medidas técnicas equivalentes, requisitos 
adequados à protecção dos solos e das 
águas subterrâneas e requisitos de controlo 
aplicáveis. As condições de licenciamento
deverão ser definidas com base nas 
melhores técnicas disponíveis.

(11) As licenças deverão contemplar todas 
as medidas necessárias para alcançar um 
grau elevado de protecção do ambiente no 
seu todo e deverão igualmente incluir os 
valores-limite de emissão de substâncias 
poluentes, requisitos adequados à 
protecção dos solos e das águas 
subterrâneas, requisitos de controlo 
aplicáveis e uma lista de substâncias ou 
preparações perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas1. As 
condições da licença devem ser definidas 
com base nas melhores técnicas 
disponíveis.
______________
1 JO L 196, de 31.12.1991, p. 1
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Or. en

Alteração 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Considerando 15

Posição do Conselho Alteração

(15)  A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas em que a 
aplicação de valores de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis implicaria 
custos desproporcionadamente elevados 
relativamente aos benefícios ambientais 
recolhidos, as autoridades competentes 
deverão poder fixar valores-limite de 
emissão que se desviem daqueles. Esses 
desvios deverão basear-se numa avaliação 
que tenha em conta critérios bem definidos. 
Os valores-limite de emissão previstos na 
presente directiva não deverão ser 
ultrapassados. Em qualquer caso, não 
deverá ser gerada uma poluição 
significativa, devendo, por outro lado, 
alcançar-se globalmente um elevado nível 
de protecção do ambiente.

(15)  A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas em que a 
aplicação de valores de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis implicaria 
significativos efeitos negativos da 
interacção entre os meios, as autoridades 
competentes deverão poder fixar valores-
limite de emissão que se desviem daqueles. 
Esses desvios deverão ser consentâneos 
com a perspectiva integrada, basear-se 
numa avaliação técnica circunstanciada 
que tenha em conta critérios bem definidos 
e ser limitados no tempo. Os valores-limite 
de emissão previstos na presente directiva 
não deverão ser ultrapassados. Em 
qualquer caso, não deverá ser gerada uma 
poluição significativa, devendo, por outro 
lado, alcançar-se globalmente um elevado 
nível de protecção do ambiente.

Or. en

Justificação

Alteração relativa a um novo considerando introduzido pelo Conselho.
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Alteração 63
Andres Perello Rodriguez

Posição do Conselho 
Considerando 15

Posição do Conselho Alteração

(15) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas em que a 
aplicação de valores de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis implicaria 
custos desproporcionadamente elevados 
relativamente aos benefícios ambientais 
recolhidos, as autoridades competentes 
deverão poder fixar valores-limite de 
emissão que se desviem daqueles. Esses 
desvios deverão basear-se numa avaliação 
que tenha em conta critérios bem definidos. 
Os valores-limite de emissão previstos na 
presente directiva não deverão ser 
ultrapassados. Em qualquer caso, não 
deverá ser gerada uma poluição 
significativa, devendo, por outro lado, 
alcançar-se globalmente um elevado nível 
de protecção do ambiente.

(15) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas em que a 
aplicação de valores de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis implicaria 
custos desproporcionadamente elevados e 
teria um impacto socioeconómico 
altamente negativo relativamente aos 
benefícios ambientais recolhidos, as 
autoridades competentes deverão poder 
fixar valores-limite de emissão que se 
desviem daqueles. Esses desvios deverão 
basear-se numa avaliação que tenha em 
conta critérios bem definidos. Os valores-
limite de emissão previstos na presente 
directiva não deverão ser ultrapassados. 
Em qualquer caso, não deverá ser gerada 
uma poluição significativa, devendo, por 
outro lado, alcançar-se globalmente um 
elevado nível de protecção do ambiente.

Or. es

Justificação

A presente alteração tem por objectivo consolidar o apoio ao estabelecimento de excepções 
justificadas, já incluído na posição do Conselho.

Alteração 64
Marianne Thyssen

Posição do Conselho 
Considerando 18

Posição do Conselho Alteração

(18) A utilização de estrume contribui 
significativamente para as emissões de 

Suprimido
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poluentes na atmosfera e na água. A fim 
de cumprir os objectivos estabelecidos na 
estratégia temática sobre a poluição 
atmosférica e na legislação da União 
relativa à protecção da água, a Comissão 
deverá analisar a necessidade de 
estabelecer os controlos mais adequados 
dessas emissões através da aplicação das 
melhores técnicas disponíveis.

Or. en

Justificação

Esta cláusula de análise adicional é desnecessária. Caso a necessidade de tal 
regulamentação venha a surgir no futuro, a Comissão pode, em qualquer momento, rever a 
presente directiva. A implementação da Directiva “Nitratos” a nível dos Estados-Membros já 
suscitou uma política restritiva e sofisticada em material de estrume.

Alteração 65
Marianne Thyssen

Posição do Conselho 
Considerando 19

Posição do Conselho Alteração

(19) A produção intensiva de gado e aves 
de capoeira contribui significativamente 
para as emissões de poluentes na 
atmosfera e na água. A fim de cumprir os 
objectivos estabelecidos na estratégia 
temática sobre a poluição atmosférica e 
na legislação da União relativa à 
protecção da água, importa que a 
Comissão reavalie a necessidade de fixar 
limiares diferenciados de capacidade para 
as diferentes espécies de aves de capoeira, 
para definir o âmbito da presente 
directiva, e a necessidade de estabelecer 
os controlos mais adequados das emissões 
provenientes das instalações de produção 
de gado.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta cláusula de análise adicional é desnecessária. Caso a necessidade de tal 
regulamentação venha a surgir no futuro, a Comissão pode, em qualquer momento, rever a 
presente directiva. Além disso, o alargamento do âmbito de aplicação da directiva não é 
proporcional ao eventual impacto ambiental dessas actividades. 

Alteração 66
Esther de Lange

Posição do Conselho 
Considerando 21

Posição do Conselho Alteração

(21) Nos casos concretos em que a revisão 
e actualização das licenças revele que 
poderá ser necessário um prazo superior a 
cinco anos após a publicação de uma 
decisão sobre conclusões MTD para 
introduzir novas melhores técnicas 
disponíveis, as autoridades competentes 
podem fixar um prazo maior nas condições 
de licenciamento, sempre que isso se 
justifique com base nos critérios definidos 
na presente directiva.

(21) Nos casos concretos, como os 
respeitantes às instalações existentes com 
ciclos de investimento a longo prazo, em 
que a revisão e actualização das licenças 
revele que poderá ser necessário um prazo 
superior a cinco anos após a publicação de 
uma decisão sobre conclusões MTD para 
introduzir novas melhores técnicas 
disponíveis, as autoridades competentes 
podem fixar um prazo maior nas condições 
de licenciamento, sempre que isso se 
justifique com base nos critérios definidos 
na presente directiva.

Or. en

Justificação

É necessário um prazo razoável para a adaptação das instalações existentes aos BREF, tendo 
em conta os ciclos de investimento. 
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Alteração 67
Richard Seeber

Posição do Conselho
Considerando 21

Posição do Conselho Alteração

(21) Nos casos concretos em que a revisão 
e actualização das licenças revele que 
poderá ser necessário um prazo superior a 
cinco anos após a publicação de uma 
decisão sobre conclusões MTD para 
introduzir novas melhores técnicas 
disponíveis, as autoridades competentes 
podem fixar um prazo maior nas condições 
de licenciamento, sempre que isso se 
justifique com base nos critérios definidos 
na presente directiva.

(21) Nos casos concretos em que a revisão 
e actualização das licenças revele que 
poderá ser necessário um prazo superior a 
cinco anos após a publicação de uma 
decisão sobre conclusões MTD para 
introduzir novas melhores técnicas 
disponíveis, as autoridades competentes 
podem fixar um prazo maior nas condições 
de licenciamento, sempre que isso se 
justifique, por exemplo para ter em conta 
os ciclos de investimento, com base nos 
critérios definidos na presente directiva. 
Como no caso do desvio dos valores de 
emissões associados à aplicação das 
melhores técnicas disponíveis, a 
autoridade competente disponibilizará ao 
público as razões justificativas do 
prolongamento do período.  

Or. en

Justificação

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 
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Alteração 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posição do Conselho 
Considerando 23

Posição do Conselho Alteração

(23) Para garantir que o funcionamento de 
uma instalação não degrade a qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, é necessário 
determinar o estado de contaminação do 
solo e das águas subterrâneas por meio de 
um relatório de base. O relatório de base 
deverá constituir um instrumento prático 
que permita, na medida do possível, 
estabelecer uma comparação quantitativa 
entre o estado do local descrito no relatório 
e o estado do local após a cessação 
definitiva das actividades, a fim de 
determinar se se verificou um aumento 
significativo da poluição do solo ou das 
águas subterrâneas. O relatório de base 
deverá pois conter informações resultantes 
dos dados existentes sobre as medições 
efectuadas no solo e nas águas subterrâneas 
e dos dados históricos sobre as utilizações 
anteriores do local.

(23) Para garantir que o funcionamento de 
uma instalação não degrade a qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, é necessário 
determinar o estado de contaminação do 
solo e das águas subterrâneas por meio de 
um relatório de base. O relatório de base 
deverá constituir um instrumento prático 
que permita, na medida do possível, 
estabelecer uma comparação entre o estado 
do local descrito no relatório e o estado do 
local após a cessação definitiva das 
actividades, a fim de determinar se se 
verificou um aumento significativo da 
poluição do solo ou das águas subterrâneas. 
O relatório de base deverá pois conter 
informações resultantes dos dados 
existentes sobre as medições efectuadas no 
solo e nas águas subterrâneas e dos dados 
históricos sobre as utilizações anteriores do 
local.

Or. fr

Justificação

Alteração a que estão subjacentes preocupações de coordenação (cf. alteração 2, relativa ao 
n.º 2 do artigo 22.º).

Alteração 69
João Ferreira

Posição do Conselho 
Considerando 24

Posição do Conselho Alteração

(24) De acordo com o princípio do 
poluidor-pagador, ao avaliar o nível da 
poluição do solo e das águas subterrâneas 

(24) Sendo necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique uma degradação significativa da 
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causada pelo operador que implicaria 
impor-lhe a obrigação de repor a situação 
do local descrita no relatório de base, os 
Estados-Membros deverão ter em conta as 
condições de licenciamento aplicadas 
durante o ciclo de actividade em causa, as 
medidas preventivas da poluição adoptadas 
para a instalação e o aumento relativo da 
poluição por comparação com a 
contaminação identificada no relatório de 
base. A responsabilidade pela poluição que 
não tenha sido causada pelo operador é 
determinada pela legislação nacional ou 
pela legislação da União aplicável, 
consoante o caso.

qualidade do solo e das águas 
subterrâneas, importa proceder a uma 
avaliação do nível da poluição do solo e 
das águas subterrâneas causada pelo 
operador, tendo em vista a imposição da 
obrigação de repor a situação do local 
descrita no relatório de base. Neste 
processo os Estados-Membros deverão ter 
em conta as condições de licenciamento 
aplicadas durante o ciclo de actividade em 
causa, as medidas preventivas da poluição 
adoptadas para a instalação e o aumento 
relativo da poluição por comparação com a 
contaminação identificada no relatório de 
base. A responsabilidade pela poluição que 
não tenha sido causada pelo operador é 
determinada pela legislação nacional ou 
pela legislação da União aplicável, 
consoante o caso.

Or. pt

Alteração 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Posição do Conselho 
Considerando 24

Posição do Conselho Alteração

(24) De acordo com o princípio do 
poluidor-pagador, ao avaliar o nível da 
poluição do solo e das águas subterrâneas 
causada pelo operador que implicaria 
impor-lhe a obrigação de repor a situação 
do local descrita no relatório de base, os 
Estados-Membros deverão ter em conta as 
condições de licenciamento aplicadas 
durante o ciclo de actividade em causa, as 
medidas preventivas da poluição adoptadas 
para a instalação e o aumento relativo da 
poluição por comparação com a 
contaminação identificada no relatório de 
base. A responsabilidade pela poluição que 
não tenha sido causada pelo operador é 

(24) De acordo com o princípio do 
poluidor-pagador, ao avaliar o nível da 
poluição do solo e das águas subterrâneas 
causada pelo operador que implicaria 
impor-lhe a obrigação de repor a situação 
do local descrita no relatório de base, os 
Estados-Membros deverão ter em conta as 
condições de licenciamento aplicadas 
durante o ciclo de actividade em causa, as 
medidas preventivas da poluição adoptadas 
para a instalação e o aumento relativo da 
poluição por comparação com a 
contaminação identificada no relatório de 
base. A responsabilidade pela poluição que 
não tenha sido causada pelo operador é 
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determinada pela legislação nacional ou 
pela legislação da União aplicável, 
consoante o caso.

determinada pela legislação nacional ou 
pela legislação da União aplicável, 
consoante o caso. As futuras legislações 
ou revisões legislação da União em 
matéria de protecção dos solos e das 
águas subterrâneas devem ser elaboradas 
sem prejudicar as disposições da presente 
directiva.  

Or. fr

Justificação

Convém assegurar uma lógica de conjunto das disposições relativas aos solos e às águas 
subterrâneas que sejam adoptadas no futuro, à escala da União.

Alteração 71
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho 
Considerando 27

Posição do Conselho Alteração

(27) O processo de combustão em 
instalações com uma potência térmica 
nominal total inferior a 50 MW contribui 
significativamente para as emissões de 
poluentes para a atmosfera. A fim de 
cumprir os objectivos da estratégia 
temática sobre a poluição atmosférica, a 
Comissão deverá analisar a necessidade 
de estabelecer os controlos mais 
adequados das emissões dessas 
instalações.

Suprimido

Or. it

Justificação

As instalações com uma capacidade térmica inferior a 50Mw não contribuem 
significativamente para as emissões. Além disso, não há documentos de referência MTD.
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Alteração 72
Jutta Haug

Posição do Conselho
Considerando 29 

Posição do Conselho Alteração

(29) A Comissão deverá analisar a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V para determinadas grandes 
instalações de combustão, tendo em conta a 
revisão e actualização dos documentos de 
referência MTD relevantes. Neste 
contexto, a Comissão deverá ter em 
consideração a especificidade dos sistemas 
energéticos das refinarias.

(29) A Comissão deverá analisar a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V para determinadas grandes 
instalações de combustão, tendo em conta a 
revisão e actualização dos documentos de 
referência MTD relevantes. Neste 
contexto, a Comissão deverá ter em 
consideração a especificidade dos sistemas 
energéticos das refinarias. Para essas 
instalações, os valor-limite existentes nos 
termos da Directiva 2001/80/CE 
continuarão a aplicar-se, na pendência da 
eventual adopção de novas normas no 
âmbito do processo legislativo ordinário.

Or. en

Justificação

A bem da clareza jurídica, cumpre reiterar que, para estas instalações, as disposições da 
Directiva 2001/80/CE foram integradas em diferentes partes do presente projecto legislativo.

Alteração 73
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho 
Considerando 29 

Posição do Conselho Alteração

(29) A Comissão deverá analisar a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V para determinadas grandes 
instalações de combustão, tendo em conta a 
revisão e actualização dos documentos de 

(29) A Comissão deverá analisar a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V para determinadas grandes 
instalações de combustão, tendo em conta a 
revisão e actualização dos documentos de 



PE439.994v01-00 18/78 AM\810288PT.doc

PT

referência MTD relevantes. Neste 
contexto, a Comissão deverá ter em 
consideração a especificidade dos sistemas 
energéticos das refinarias.

referência MTD relevantes. Neste 
contexto, a Comissão deverá ter em 
consideração a especificidade dos sistemas 
energéticos das refinarias. Para essas 
instalações, os valores-limite de emissão 
existentes em conformidade com a 
Directiva 2001/80/CE continuarão a 
aplicar-se até à revisão dos documentos 
de referência MTD, a efectuar nos termos 
da presente directiva.

Or. it

Justificação

Os valores-limite de emissão estabelecidos nos termos da Directiva 2001/80/CE são referidos 
várias vezes na proposta de reformulação.  A bem da certeza jurídica, afigura-se preferível 
explicitar este intento, já visado na posição comum. 

Alteração 74
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho 
Considerando 30 

Posição do Conselho Alteração

(30) Em virtude das características de 
determinados combustíveis sólidos locais, 
é conveniente, no que respeita às 
instalações de combustão que queimem os 
referidos combustíveis, aplicar para o 
dióxido de enxofre taxas mínimas de 
dessulfurização em vez de valores-limite 
de emissão. Além disso, como é possível 
que as características específicas do óleo 
betuminoso não permitam aplicar as 
mesmas técnicas de redução do enxofre ou 
atingir a mesma eficácia de dessulfurização 
que para outros combustíveis, é 
conveniente aplicar às instalações que 
utilizem este combustível uma taxa de 
dessulfurização ligeiramente inferior.

(30) Em virtude das características de 
determinados combustíveis sólidos locais, 
é conveniente, no que respeita às 
instalações de combustão que queimem os 
referidos combustíveis, aplicar para o 
dióxido de enxofre taxas mínimas de 
dessulfurização em vez de valores-limite 
de emissão. Além disso, como é possível 
que as características específicas do óleo 
betuminoso não permitam aplicar as 
mesmas técnicas de redução do enxofre ou 
atingir a mesma eficácia de dessulfurização 
que para outros combustíveis, é 
conveniente aplicar às instalações que 
utilizem este combustível uma taxa de 
dessulfurização ligeiramente inferior. 
Atendendo a que as características dos 
combustíveis sólidos locais cujo teor 
volátil é inferior a 10 % podem não 
permitir o cumprimento dos valores-limite 
estabelecidos de NOx, é apropriado 
estabelecer um valor limite mínimo de 
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emissão de NOx mais elevado.

Or. en

Alteração 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posição do Conselho 
Considerando 37 

Posição do Conselho Alteração

(37) A fim de prevenir, reduzir e, na 
medida do possível, eliminar a poluição 
resultante de actividades industriais da 
forma mais económica possível, 
assegurando ao mesmo tempo um elevado 
nível global de protecção do ambiente, em 
especial empregando as melhores técnicas 
disponíveis, poderá ser explorada a 
possibilidade de recorrer a instrumentos 
baseados no mercado, como o comércio 
de emissões de óxido de azoto e de dióxido 
de enxofre. 

Suprimido

Or. fr

Justificação

O presente considerando não deveria figurar na directiva, na medida em que antecipa os 
resultados de um estudo confiado pela Comissão Europeia a um gabinete especializado. 
Importa opormo-nos á criação de um sistema de mercado relativo aos poluentes constituídos 
pelos óxidos de azoto e pelo dióxido de enxofre, uma vez que um tal sistema se afiguraria 
contrário à lógica europeia de limites máximos de emissões nacionais. 

Alteração 76
João Ferreira

Posição do Conselho 
Considerando 37 

Posição do Conselho Alteração

(37) A fim de prevenir, reduzir e, na 
medida do possível, eliminar a poluição 
resultante de actividades industriais da 

(37) A fim de prevenir, reduzir e, na 
medida do possível, eliminar a poluição 
resultante de actividades industriais da 
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forma mais económica, possível, 
assegurando ao mesmo tempo um elevado 
nível global de protecção do ambiente, em 
especial empregando as melhores técnicas 
disponíveis, poderá ser explorada a 
possibilidade de recorrer a instrumentos 
baseados no mercado, como o comércio 
de emissões de óxido de azoto e de dióxido 
de enxofre;

forma mais económica, justa e eficiente
possível, assegurando ao mesmo tempo um 
elevado nível global de protecção do 
ambiente, em especial empregando as 
melhores técnicas disponíveis, poderá ser 
explorada a possibilidade de garantir o 
pleno acesso e financiamento às micro, 
PME para a sua implantação e 
actualização;

Or. pt

Alteração 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho 
Considerando 39 

Posição do Conselho Alteração

(39) A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva ao 
progresso científico e técnico com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão 
deverá ter poderes para adoptar actos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à adaptação de 
determinadas partes dos Anexos V, VI e 
VII ao referido progresso científico e 
técnico. No caso das instalações de 
incineração e de co-incineração de 
resíduos, isso pode implicar a definição de 
critérios para a concessão de derrogações 
à exigência de medição em contínuo das 
emissões totais de poeiras. É 
particularmente importante que a 
Comissão consulte os peritos durante os 
seus trabalhos preparatórios, de acordo 
com os compromissos assumidos na 
Comunicação da Comissão de 9 de 
Dezembro de 2009 sobre a aplicação do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

(39) A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva ao 
progresso científico e técnico com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão 
deverá ter poderes para adoptar actos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à adopção das 
conclusões MTD e ao completamento e 
alteração dos valores-limite de emissão e 
das regras de monitorização e 
conformidade previstas na presente 
directiva com as conclusões MTD.

Or. en
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Justificação

Alteração relativa a um novo considerando introduzido pelo Conselho.

Alteração 78
Richard Seeber

Posição do Conselho 
Considerando 39 

Posição do Conselho Alteração

(39) A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva ao 
progresso científico e técnico com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão 
deverá ter poderes para adoptar actos
delegados nos termos do artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à adaptação de 
determinadas partes dos Anexos V, VI e 
VII ao referido progresso científico e 
técnico. No caso das instalações de 
incineração e de co-incineração de 
resíduos, isso pode implicar a definição de 
critérios para a concessão de derrogações à 
exigência de medição em contínuo das 
emissões totais de poeiras. É 
particularmente importante que a Comissão 
consulte os peritos durante os seus 
trabalhos preparatórios, de acordo com os 
compromissos assumidos na 
Comunicação da Comissão de 9 de 
Dezembro de 2009 sobre a aplicação do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

(39) A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva ao 
progresso científico e técnico com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão 
deverá ter poderes para adoptar actos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito à adaptação de 
determinadas partes dos Anexos V, VI e 
VII ao referido progresso científico e 
técnico. No caso das instalações de 
incineração e de co-incineração de 
resíduos, isso pode, inter alia, implicar a 
definição de critérios para a concessão de 
derrogações à exigência de medição em 
contínuo das emissões totais de poeiras. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos.

Or. en

Justificação

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 
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Alteração 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho 
Considerando 39-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(39-A) A fim de permitir que as 
disposições da presente directiva sejam 
completadas ou alteradas de modo a 
assegurar a aplicação coerente, em toda a 
União, das melhores técnicas disponíveis 
descritas nos documentos de referência 
MTD, a Comissão deve ter poderes para 
adoptar actos delegados, nos termos do 
artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito 
à definição de critérios específicos 
relativos ao desvio, em casos 
excepcionais, dos valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis  

Or. en

Alteração 80
Richard Seeber

Posição do Conselho 
Considerando 39-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(39-A) A fim de permitir acometer 
distorções de concorrência no Mercado 
interno ou questões ambientais 
importantes, a Comissão, com base numa 
avaliação da aplicação das melhores 
técnicas disponíveis, no âmbito de certas 
actividades ou do impacto ambiental 
global dessas actividades, a Comissão 
deve apresentar propostas relativas aos 
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requisitos mínimos, a nível da União, 
aplicáveis aos valores-limite de emissão e 
às regras em matéria de monitorização e 
conformidade. 

Or. en

Alteração 81
Edite Estrela

Posição do Conselho 
Considerando 39-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(39-A) A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva aos 
resultados das avaliações da Comissão 
sobre a necessidade de introduzir, a nível 
da União, requisitos mínimos em matéria 
de valores-limite de emissão e regras de 
monitorização e conformidade para 
determinadas actividades que se inserem 
no âmbito das conclusões MTD 
pertinentes, a Comissão deverá apresentar 
uma proposta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho nos termos do artigo 294.º do 
TFUE.

Or. pt

Justificação

A eventual incorporação do conceito de “safety net” nesta proposta de directiva deverá ser 
efectuada em processo de co-decisão, de modo a recolher uma maior participação de todos 
os interessados.
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Alteração 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 2

Posição do Conselho Alteração

(2) "Poluição", a introdução directa ou 
indirecta, por acção humana, de 
substâncias, de vibrações, de calor ou de 
ruído no ar, na água ou no solo, 
susceptíveis de prejudicar a saúde humana 
ou a qualidade do ambiente e de causar 
deteriorações dos bens materiais ou 
deterioração ou entraves ao usufruto do 
ambiente ou a outras utilizações legítimas 
deste último;

(2) "Poluição", a introdução directa ou 
indirecta, por acção humana, de 
substâncias, de vibrações, de calor ou de 
ruído no ar, na água ou no solo, 
susceptíveis de prejudicar a saúde humana 
ou a qualidade do ambiente e de causar 
deteriorações do ecossistema ou dos bens 
materiais ou deterioração ou entraves ao 
usufruto do ambiente ou a outras 
utilizações legítimas deste último;

Or. de

Justificação

O estudo encomendado pelas Nações Unidas intitulado “The economics of ecosystems and 
biodiversity study” (TEEB) salienta que os ecossistemas representam um capital natural e 
dão um contributo vital ao funcionamento do nosso ambiente.

Alteração 83
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 17

Posição do Conselho Alteração

(17) "Substâncias perigosas", substâncias 
ou misturas na acepção dos pontos 7 e 8 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas;

(17) "Substâncias perigosas", substâncias 
ou grupos de substâncias na acepção do 
ponto 29 do artigo 2.º da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que 
estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da 
água;

ou en
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Justificação

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Alteração 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 17

Posição do Conselho Alteração

(17) "Substâncias perigosas", substâncias 
ou misturas na acepção dos pontos 7 e 8 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas;

(17) "Substâncias perigosas", substâncias 
ou misturas definidas nos pontos 7 e 8 do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, 
relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, ou 
grupos de substâncias definidas no ponto 
29 do artigo 2.º da Directiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água;

Or. en

Alteração 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 22

Posição do Conselho Alteração

(22) "Aves de capoeira", as aves de 
capoeira na acepção do ponto 1 do 
artigo 2.º da Directiva 90/539/CEE do 

Suprimido
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Conselho, de 15 de Outubro de 1990, 
relativa às condições de polícia sanitária 
que regem o comércio intracomunitário e 
as importações de aves de capoeira e de 
ovos para incubação provenientes de 
países terceiros;

Or. en

Alteração 86
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 22

Posição do Conselho Alteração

(22) "Aves de capoeira", as aves de 
capoeira na acepção do ponto 1 do 
artigo 2.º da Directiva 90/539/CEE do 
Conselho, de 15 de Outubro de 1990, 
relativa às condições de polícia sanitária 
que regem o comércio intracomunitário e 
as importações de aves de capoeira e de 
ovos para incubação provenientes de
países terceiros;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta definição de aves de capoeira alarga o âmbito de aplicação da directiva para além das 
galinhas poedeiras, frangos de carne, perus e patos e incluiria igualmente aves como a 
perdiz, o faisão e outras espécies cinegéticas. Estas outras espécies apenas são criadas no 
interior durante períodos muito curtos e não seria eficaz em termos de custos impor aos 
edifícios em causa o respeito das normas em matéria de melhores técnicas disponíveis 
(MTD).
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Alteração 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 22

Posição do Conselho Alteração

(22) "Aves de capoeira", as aves de 
capoeira na acepção do ponto 1 do 
artigo 2.º da Directiva 90/539/CEE do 
Conselho, de 15 de Outubro de 1990, 
relativa às condições de polícia sanitária 
que regem o comércio intracomunitário e
as importações de aves de capoeira e de 
ovos para incubação provenientes de países 
terceiros;

(22) "Aves de capoeira", as aves de 
capoeira na acepção do ponto 1 do artigo 
2.º da Directiva 90/539/CEE do Conselho, 
de 15 de Outubro de 1990, relativa às 
condições de polícia sanitária que regem o 
comércio intracomunitário e as 
importações de aves de capoeira e de ovos 
para incubação provenientes de países 
terceiros, à exclusão das aves de capoeira 
da espécie Coturnix coturnix conturbans;

Or. fr

Justificação

A directiva inclui a codorniz (0,25 kg) na categoria das aves de capoeira e considera que a 
sua produção é equivalente à de um frango (2 kg) ou de um peru (10 kg), quando o seu 
impacto ambiental é, de facto, bastante inferior. É, por conseguinte, essencial ter em conta 
esta particularidade relativamente aos outros sectores de produção de aves de capoeira. A 
aplicação da directiva às explorações de codornizes é desproporcionada e não se justifica em 
termos ambientais. Se estas distinções forem ignoradas, subsiste o risco de que a produção de 
codornizes na Europa desapareça, o que implicaria a perda de centenas de postos de 
trabalho.

Alteração 88
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 26

Posição do Conselho Alteração

(26) "Horas de funcionamento", o tempo, 
expresso em horas, durante o qual uma 
instalação de combustão funciona total ou 
parcialmente e liberta emissões para a 
atmosfera, excluindo os períodos de 
arranque e de paragem;

(26) "Horas de funcionamento", o tempo, 
expresso em horas, durante o qual uma 
instalação de combustão funciona total ou 
parcialmente e liberta emissões para a 
atmosfera, incluindo os períodos de 
arranque e de paragem;

Or. en
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Justificação

Alteração a uma nova definição introduzida pelo Conselho.
Ocorrência de importantes níveis de emissão no contexto do arranque e da paragem.

Alteração 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 3 – ponto 26

Posição do Conselho Alteração

(26) "Horas de funcionamento", o tempo, 
expresso em horas, durante o qual uma 
instalação de combustão funciona total ou 
parcialmente e liberta emissões para a 
atmosfera, excluindo os períodos de 
arranque e de paragem;

(26) "Horas de funcionamento", o tempo, 
expresso em horas, durante o qual uma 
instalação de combustão funciona total ou 
parcialmente e liberta emissões para a 
atmosfera, incluindo os períodos de 
arranque e de paragem;

Or. en

Justificação

Alteração a texto introduzido pelo Conselho.

Alteração 90
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 3 – n.º 26-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(26-A) "Operações de arranque e de 
paragem", as operações efectuadas ao 
colocar em serviço ou em latência ou 
retirar de serviço ou de latência uma 
actividade, equipamento ou reservatório, 
excluindo as fases de oscilação nas 
condições normais de funcionamento da 
instalação;

Or. it
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Justificação

Afigura-se oportuno incluir na parte geral a definição de "operações de arranque e de 
paragem" constante do n.º 13 do artigo 57.º.

Alteração 91
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Artigo 3 – n.º 46-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(46-A) «Regiões ultra-periféricas» os 
departamentos ultramarinos no que 
respeita à França, os Açores e a Madeira 
no respeitante a Portugal, e as ilhas 
Canárias no que respeita a Espanha.

Or. en

Alteração 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.° 1

Posição do Conselho Alteração

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
previstas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, a licença não 
pode incluir um valor-limite de emissão 
aplicável às emissões directas desse gás, a 
menos que se torne necessário assegurar 
que não será causada qualquer poluição 
local significativa. 

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
previstas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, os 
Estados-Membros podem optar por não 
impor um valor-limite de emissão aplicável 
às emissões directas desse gás, a menos 
que se torne necessário assegurar que não 
será causada qualquer poluição local 
significativa. 

Or. en

Justificação

Alteração baseada no nº 2, alínea d), do artigo 66.º, (I), para garantir a clareza jurídica, 
atendendo a que, nos termos do artigo 193.º do TFUE, a legislação da UE não afecta a 
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capacidade dos Estados-Membros de aplicarem requisitos nacionais mais rigorosos em 
material de gases com efeito estufa e ii) para permitir aos Estados-Membros que decidam 
aplicar requisitos mais estritos assim procederem no quadro da autorização integrada 
concedida nos termos da presente directiva.  Desde a primeira leitura do PE, o Reino Unido, 
os Países Baixos e a Comissão apresentaram diferentes interpretações jurídicas do disposto 
no n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração 93
Chris Davies

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.° 1

Posição do Conselho Alteração

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
previstas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, a licença não 
pode incluir um valor-limite de emissão 
aplicável às emissões directas desse gás, a 
menos que se torne necessário assegurar 
que não será causada qualquer poluição 
local significativa. 

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
previstas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, os 
Estados-Membros podem optar por não 
impor um valor-limite de emissão aplicável 
às emissões directas desse gás, a menos 
que se torne necessário assegurar que não 
será causada qualquer poluição local 
significativa. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar que a presente legislação não impede os 
Estados-Membros de adoptarem normas de desempenho em matéria de emissões a nível 
nacional, visando a consecução dos seus objectivos nacionais.

Alteração 94
João Ferreira

Posição do Conselho
Artigo 9 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
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previstas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, a licença não 
pode incluir um valor-limite de emissão 
aplicável às emissões directas desse gás, a 
menos que se torne necessário assegurar 
que não será causada qualquer poluição 
local significativa.

previstas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, os 
Estados-Membros poderão incluir na
licença um valor-limite de emissão 
aplicável às emissões directas desse gás, a 
menos que se torne necessário assegurar 
que não será causada qualquer poluição 
local significativa.

Or. pt

Alteração 95
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 10

Posição do Conselho Alteração

O presente capítulo aplica-se às actividades 
descritas no Anexo I e, se for caso disso, 
que atinjam os limiares de capacidade 
definidos no mesmo anexo.

O presente capítulo aplica-se às actividades 
descritas no Anexo I e, se for caso disso, 
que atinjam os limiares de capacidade 
definidos no mesmo anexo.

As instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal inferior a 50 
MW e que não funcionem mais de 500 
horas por ano não são incluídas para 
efeitos do cálculo da potência térmica 
nominal total das instalações referidas no 
ponto 1.1.

Or. en

Justificação

Ao avaliar se as instalações de combustão atingem os limiares de capacidade, cumpre excluir 
as unidades de carga máxima, de emergência e as demais unidades cujo funcionamento anual 
não ultrapassa 500 horas. 
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Alteração 96
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 11 - alínea h)

Posição do Conselho Alteração

h) Aquando da cessação definitiva das 
actividades, devem ser tomadas as 
medidas necessárias para evitar qualquer 
risco de poluição e para repor o local da 
exploração no estado satisfatório definido 
nos termos do artigo 23.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A protecção dos solos constitui um aspecto de cariz muito local e específico do local, devendo 
ser gerida por autoridades competentes, em conformidade com a legislação comunitária e 
nacional em matéria de ambiente. Descrições muito circunstanciadas das medidas (como seja 
um relatório de base quantificado, nos termos do artigo 22.º) comprometem os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

Alteração 97
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 11 - alínea h)

Posição do Conselho Alteração

h) Aquando da cessação definitiva das 
actividades, devem ser tomadas as medidas
necessárias para evitar qualquer risco de 
poluição e para repor o local da exploração 
no estado satisfatório definido nos termos 
do artigo 23.º.

h) Aquando da cessação definitiva das 
actividades, devem ser tomadas as medidas 
necessárias para evitar qualquer risco de 
poluição e para repor o local da exploração 
num estado correcto.

Or. de

Justificação

A protecção dos solos é uma tarefa local e específica ao sítio, que deve ser monitorizada 
pelas autoridades nacionais competentes. Objectivos europeus burocráticos e muito 
circunstanciados (como o  relatório sobre a situação de partida, em conformidade com o 
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artigo 22.º) violam os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Repor o local da 
exploração num estado correcto evita a ocorrência de perigos para a saúde e de poluição 
ambiental.

Alteração 98
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 12 – n.° 1 – alínea e)

Posição do Conselho Alteração

e) Quando aplicável, um relatório de base 
em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 22.º; 

Suprimido

Or. en

Justificação

A protecção dos solos constitui um aspecto de cariz muito local e específico do local, devendo 
ser gerida por autoridades competentes, em conformidade com a legislação comunitária e 
nacional em matéria de ambiente. Descrições muito circunstanciadas das medidas (como seja 
um relatório de base quantificado, nos termos do artigo 22.º) comprometem os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade.

Alteração 99
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 12 – n.° 1 – alínea e)

Posição do Conselho Alteração

e) Quando aplicável, um relatório de base 
em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 22.º;

Suprimido

Or. it
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Alteração 100
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 12 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

k-A) Quando aplicável, uma avaliação 
que demonstre a necessidade de definição 
de valores limites de emissão que se 
afastem dos níveis de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis.

Or. pt

Justificação

O operador deverá apresentar no momento do pedido de licenciamento uma avaliação que 
justifique um eventual pedido de derrogação.

Alteração 101
Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.° 3 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Tendo em conta o parecer do fórum, as 
directrizes referidas nas alíneas c) e d) são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

Tendo em conta o parecer do fórum, as 
directrizes referidas nas alíneas c) e d) são 
consistentemente aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o n.º 2 do artigo 75.º e serão 
consistentes com o parecer do fórum.

Or. en

Justificação

Importa reiterar que a tomada de decisão no comité de regulamentação tem de ser coerente 
com o parecer do fórum.
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Alteração 102
Vladko Todorov Panayotov

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.° 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD no âmbito do processo 
legislativo ordinário.

Or. en

Justificação

Atendendo a que as decisores em material de MTD estão relacionadas com a escolha da 
tecnologia, das matérias-primas, das instalações de tratamento das águas, das normas em 
matéria de observância dos resíduos produzidos e das recomendações relativas ao 
tratamento dos resíduos, é essencial que os Estados-Membros participem com os seus 
conhecimentos específicos no procedimento de especificação das MTD. O processo 
legislativo ordinário permite aos Estados-Membros participarem no desenvolvimento e na 
adopção das decisões relativas às MTD. Além disso, o Parlamento Europeu mantém a sua 
capacidade de exame dos documentos sobre as decisões MTD.

Alteração 103
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.° 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD dos documentos de 
referência MTD resultantes do 
intercâmbio de informações organizado, 
nos termos do presente artigo, após a data 
referida no artigo 83.º, pelo procedimento 
de regulamentação a que se refere o n.º 2 
do artigo 75.º.

Or. en
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Justificação

Os documentos de referência MTD actualizados (BREF) que aguardam adopção ou que são 
actualmente objecto de revisão são negociados no quadro da presente directiva e em 
conformidade com as actuais regras do processo de Sevilha. A fim de evitar perturbar o 
processo de revisão e conferir certeza jurídica aos sectores que aguardam um documento de 
referência MTD, a directiva deveria referir explicitamente que as novas regras relativas à 
adopção das conclusões MTD se aplicam exclusivamente aos documentos de referência MTD 
cujo processo de revisão teve início após a entrada em vigor da directiva revista.

Alteração 104
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

5. A Comissão adopta, mediante actos 
delegados nos termos do artigo 76.º,
decisões sobre as conclusões MTD. Tal 
apenas se aplica aos documentos de 
referência MTD, cuja revisão tenha início 
após a data referida no artigo 83.º. 

Or. de

Justificação

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Alteração 105
Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.° 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 

5. A Comissão deve adoptar, mediante 
actos delegados, em conformidade com o 
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regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

artigo 76.º, decisões sobre as conclusões 
MTD dos documentos de referência MTD 
resultantes do intercâmbio de 
informações organizado, nos termos do 
presente artigo, após a data referida no 
artigo 80.º. 

Or. en

Justificação

Importa reiterar que a tomada de decisões no âmbito de procedimento de regulamentação 
deve ser coerente com os resultados do processo de Sevilha.

Alteração 106
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

5. Na sequência das consultas do fórum, 
são tomadas decisões sobre as conclusões 
MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º. 

O presente número aplica-se à adopção e 
revisão dos documentos de referência 
MTD após a entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. it

Justificação

Cumpre salvaguardar a consulta das partes interessadas no contexto da adopção de decisões 
sobre as conclusões em matéria de MTD. 

A bem da certeza jurídica, é importante que o procedimento actualmente em vigor continue a 
ser aplicável a revisão em matéria de MTD ora em curso. 
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Alteração 107
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

5. Na sequência das consultas do fórum,
são tomadas decisões sobre as conclusões 
MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 75.º.

O presente número aplica-se à adopção e 
revisão dos documentos de referência 
MTD após a entrada em vigor da presente 
directiva. 

Or. it

Justificação

Cumpre salvaguardar a consulta das partes interessadas no contexto da adopção de decisões 
sobre as conclusões em matéria de MTD. A bem da certeza jurídica, é importante que o 
procedimento actualmente em vigor continue a ser aplicável a revisão em matéria de MTD 
ora em curso. 

Alteração 108
Rovana Plumb

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.° 5

Posição do Conselho Alteração

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.  2 do 
artigo 75.º.

5. São tomadas decisões sobre as 
conclusões MTD pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.  2 do 
artigo 75.º. Tal apenas se aplica à revisão 
dos documentos de referência MTD 
iniciada após a data referida no artigo 
83.º.

Or. en

Justificação

Os documentos de referência MTD actualizados (BREF) que aguardam adopção ou que são 
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actualmente objecto de revisão são negociados no quadro da presente directiva e em 
conformidade com as actuais regras do processo de Sevilha. A fim de evitar perturbar o 
processo de revisão e conferir certeza jurídica aos sectores que aguardam um documento de 
referência MTD, a directiva deveria referir explicitamente que as novas regras relativas à 
adopção das conclusões MTD se aplicam exclusivamente aos BREF cujo processo de revisão 
teve início após a entrada em vigor da directiva revista.

Alteração 109
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Uma vez adoptada uma decisão sobre 
as conclusões MTD nos termos do n.º 5, a 
Comissão proporá requisitos mínimos à 
escala da União pelo menos para as 
emissões de as dioxinas, para as emissões
de furano, até 31 de Dezembro de 2011, e 
para as emissões de mercúrio, até 31 de 
Dezembro de 2013.
Uma vez aprovada uma decisão sobre as 
conclusões MTD nos termos do n.º 5, a 
Comissão avaliará, ainda, a necessidade 
de intervenção da UE através da 
introdução, a nível da União, de 
requisitos mínimos em matéria de 
valores-limite de emissão e regras de 
monitorização e conformidade para 
determinadas actividades que se inserem 
no âmbito das conclusões MTD 
pertinentes, visando o seguinte:
a) Avaliar e precaver o impacto das 
actividades em causa no ambiente no seu 
todo; e
b) Avaliar o estado de aplicação das 
melhores técnicas disponíveis associadas 
à actividade em causa.
Uma vez obtido o parecer do fórum 
referido no n.º 3, e o mais tardar 12 meses 
a contar da data de adopção de uma de 
uma decisão sobre as conclusões MTD, a 
Comissão transmitirá ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre as conclusões da referida avaliação.

Or. en

Justificação

Alteração que visa um compromisso com o Conselho sobre os requisitos mínimos.
A Rede Europeia de Segurança propicia um mínimo de salvaguardas contra a continuação de 
uma deficiente implementação das MTD. É essencial que a Rede Europeia de Segurança se 
baseie em considerações técnicas derivadas do que pode ser obtido através das MTD. O 
mercúrio, as dioxinas e os furanos são poluentes tóxicos, persistentes e bioacumuláveis, pelo 
que cumpre conferir prioridade à prevenção e redução destes poluentes.

Alteração 110
Martin Callanan

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Uma vez aprovada uma decisão sobre 
as conclusões MTD nos termos do n.º 5, a 
Comissão avaliará a necessidade de 
intervenção da UE através da introdução, 
a nível da União, de requisitos mínimos 
em matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e avaliação de 
conformidade para as actividades que se 
inserem no âmbito das conclusões MTD 
pertinentes, com base nos seguintes 
critérios:
a) impacto das actividades em causa no 
ambiente no seu todo; e

b) estado de aplicação das melhores 
técnicas disponíveis associadas às 
actividades em causa.
Uma vez obtido o parecer do fórum 
referido no n.º 3, e o mais tardar doze 
meses a contar da data de adopção de 
uma decisão sobre as conclusões MTD, a 
Comissão enviará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
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sobre as conclusões da referida avaliação.

Or. en

Justificação

A presente formulação clarifica que a Comissão apenas deve desenvolver as regras relativas 
à avaliação da conformidade, cabendo aos Estados-Membros a tarefa de determinar de que 
modo a conformidade com a legislação deve ser alcançada. Além disso, não é realista prever 
um período de 12 para a Comissão se debruçar devidamente sobre as conclusões MTD, 
sendo preferível um período de 18 meses.

Alteração 111
Martin Callanan

Posição do Conselho
Artigo 13 - n.º 5-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-B. Nos casos em que o relatório referido 
no n.º 5-A identifique a necessidade de 
requisitos mínimos a nível da União em 
matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e avaliação da 
conformidade, o relatório pode, se 
apropriado, ser acompanhado de uma 
proposta legislativa.

Or. en

Justificação

Os valores-limite de emissão deveriam ser estabelecidos no âmbito da co-decisão, com a 
participação do Parlamento e o Conselho, e não somente através de actos delegados.
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Alteração 112
Jutta Haug

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Nos casos em que o relatório referido 
no n.º 5-A identifique a necessidade de 
requisitos mínimos a nível da União em 
matéria de valores-limite de emissão e
regras de monitorização e conformidade, 
a Comissão adopta, mediante actos 
delegados nos termos do artigo 76.º, 
requisitos mínimos em matéria de valores-
limite de emissão e regras de 
monitorização e conformidade aplicáveis 
às actividades em causa.
Esses requisitos mínimos são 
estabelecidos a um nível superior ao dos 
NEA MTD, visando a concessão de 
derrogações em conformidade com o 
primeiro parágrafo do n.º 4 do artigo 15.º.
Antes da adopção dos requisitos mínimos 
em matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e conformidade 
para as actividades em causa, a Comissão 
disponibilizará as conclusões do 
intercâmbio de informações referidas no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

No que respeita aos requisitos mínimos a nível da União, também a Comissão Europeia deve 
observar esta estratégia. Além disso, os requisitos mínimos devem ser estabelecidos a um 
nível superior ao nível MTD (NEA MTD), a fim de garantir uma margem mínima, necessária 
para efeitos de concessão de uma derrogação, como referido no n.º 4 do artigo 15.º, a fim de 
não exceder os requisitos mínimos. 
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Alteração 113
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Nos casos em que o relatório referido 
no n.º 5-A identifique a necessidade de 
requisitos mínimos a nível da União em 
matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e conformidade, 
a Comissão adopta, mediante actos 
delegados nos termos do artigo 76.º, 
requisitos mínimos em matéria de 
valores-limite de emissão e regras de 
monitorização e conformidade aplicáveis 
às actividades em causa.
Os requisitos mínimos serão estabelecidos 
de modo a permitir a aplicação do n.º 4 do 
artigo 15.º.
Antes da adopção dos requisitos mínimos 
em matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e conformidade 
para as actividades em causa, a Comissão 
consultará o fórum referido no n.º 3. A 
Comissão apresentará um relatório sobre 
as informações que receber.

Or. en

Justificação

Necessidade de requisitos mínimos a nível da União em matéria de valores-limite de emissão, 
visando reforçar a aplicação das MTD e a existência de condições de concorrência 
equitativas. Quando haja necessidade de requisitos mínimos a nível da União, a Comissão 
adoptará esses requisitos mínimos.
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Alteração 114
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 13 - n.º 5-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-B. A Comissão estabelece os requisitos 
mínimos aplicáveis aos valores-limite de 
emissão, parâmetros equivalentes ou 
medidas e regras técnicas em material de 
monitorização e observância no que 
respeita às actividades em causa referidas 
no n.º 5-A, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 76.º.
Esses requisitos mínimos visam os 
impactos ambientais significativos das 
actividades ou instalações em causa e 
baseiam-se nos NEA MTD.
Os requisitos mínimos são estabelecidos 
adequadamente a níveis acima dos NEA 
MTD, a fim de viabilizar o 
estabelecimento de níveis menos 
rigorosos, em conformidade com o 
primeiro parágrafo do n.º 4 do artigo 15.º.
Antes da adopção dos requisitos mínimos 
aplicáveis aos valores-limite de emissão e 
das regras em matéria de monitorização e 
observância, a Comissão consulta o 
fórum referido no n.º 3 do artigo 13.º e 
informará dos resultados das consultas e 
dom modo como esses resultados foram 
tidos em conta.

Or. de

Justificação

As alterações aos n.ºs 5-A (novo) e 5-B (novo) do artigo 13.º repõem a alteração 62 aprovada 
pelo Parlamento europeu em primeira leitura. Importa clarificar que os requisitos mínimos 
devem situar-se a um nível mais elevado do que os níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis" ('NEA MTD'),  isto é, cumpre observar uma distância mínima entre os 
dois. Assim se assegurará que os requisitos mínimos não sejam ultrapassados, mesmo quando 
seja feito recurso à derrogação prevista no n.º 4 do artigo 15.º. 



AM\810288PT.doc 45/78 PE439.994v01-00

PT

Alteração 115
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Uma vez aprovada uma decisão sobre 
as conclusões MTD nos termos do n.º 5, a 
Comissão avaliará a necessidade de 
intervenção da UE através da introdução, 
a nível da União, de requisitos mínimos 
em matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e conformidade 
para determinadas actividades que se 
inserem no âmbito das conclusões MTD 
pertinentes, com base nos seguintes 
critérios:
a) impacto da actividade em causa no 
ambiente no seu todo; e ainda
b) estado de aplicação das melhores 
técnicas disponíveis associadas à 
actividade em causa.
Uma vez obtido o parecer do fórum 
referido no n.º 3, a Comissão enviará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no
prazo de seis anos após a adopção de uma 
decisão sobre as conclusões MTD, um 
relatório sobre as conclusões da referida 
avaliação.

Or. pt

Justificação

A avaliação da necessidade de “safety net” deverá ser feita apenas após 6 anos sobre a 
adopção das conclusões MTD, dado que os operadores têm um prazo de 5 anos (art. 21.3) 
para aplicar as MTD do BREF revisto e se adaptar aos VEA. 
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Alteração 116
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 13 – n.º 5-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-B. Nos casos em que o relatório referido 
no n.º 5-A identifique a necessidade de 
requisitos mínimos a nível da União em 
matéria de valores-limite de emissão e 
regras de monitorização e conformidade, 
a Comissão deverá apresentar uma 
proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho nos termos do artigo 294.º do 
TFUE relativa aos requisitos mínimos a 
nível da União em matéria de 
valores-limite de emissão e regras de 
monitorização e conformidade aplicáveis 
às actividades em causa.

Or. pt

Justificação

A eventual incorporação do conceito de “safety net” nesta proposta de directiva deverá ser 
efectuada em processo de co-decisão, de modo a recolher uma maior participação de todos 
os interessados.

Alteração 117
Christa Klaß

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea i)

Posição do Conselho Alteração

i) a metodologia da medição, a sua 
frequência e o processo de avaliação,  e

i) a metodologia da medição, a sua 
frequência e o processo de avaliação ou 
métodos equivalentes; e

Or. xm
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Alteração 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – ponto i)

Posição do Conselho Alteração

i) a metodologia da medição, a sua 
frequência e o processo de avaliação,  e

i) a metodologia da medição, a sua 
frequência e o processo de avaliação ou 
métodos equivalentes; e

Or. en

Alteração 119
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) – subalínea i)

Posição do Conselho Alteração

i) a metodologia da medição, a sua 
frequência e o processo de avaliação,  e

i) a metodologia da medição, a sua 
frequência e o processo de avaliação ou 
métodos equivalentes; e

Or. en

Justificação

O n.º 1 do artigo 14.º refere que a autorização deve incluir todas as medições necessárias. 
Tal é referido com maior clareza na subalínea (i) da alínea c) do parágrafo 2.  Deveriam 
igualmente ser permitidos outros métodos bem implantados, que também respondem às 
elevadas normas ambientais requeridas. A presente alteração poderia igualmente viabilizar a 
utilização de métodos alternativos, o que permitiria a manutenção do sistema nacional (não 
medição nas explorações pecuárias, mas, antes, do método de contagem do número fixo de 
animais).
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Alteração 120
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) A obrigação de comunicar 
periodicamente à autoridade competente, 
pelo menos uma vez por ano:

d) A obrigação de comunicar 
periodicamente à autoridade competente, 
pelo menos uma vez por ano:

i) informações baseadas nos resultados da 
monitorização das emissões a que se refere 
a alínea c) e outros dados que permitam à 
autoridade competente verificar o 
cumprimento das condições de 
licenciamento,  e

i) informações baseadas nos resultados da 
monitorização das emissões a que se refere 
a alínea c) e outros dados necessários que 
permitam à autoridade competente 
verificar o cumprimento das condições de 
licenciamento,  e

ii) sempre que for aplicada a alínea b) do 
n.º 3 do artigo 15.º, um resumo dos 
resultados da monitorização das emissões 
que permita uma comparação com os 
valores de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis;

ii) sempre que for aplicada a alínea b) do 
n.º 3 do artigo 15.º, um resumo dos 
resultados da monitorização das emissões 
que permita uma comparação com os 
valores de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis;

A autoridade competente apenas pode 
exigir as informações referidas na alínea 
i) de 24 em 24 meses, desde que, no 
contexto de uma inspecção, não tenha 
sido identificada qualquer violação grave 
das condições da licença. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa um compromisso no que se refere à obrigação imposta aos 
operadores de recorrente prestação de informações á autoridade competente. Tem em conta 
a alteração 20 da posição do Parlamento em primeira leitura (prestação de informação pelo 
menos de dois em dois anos  – tendo em consideração os resultados da inspecção) e clarifica 
que as condições da licença apensa devem prever a apresentação dos dados de que as 
autoridades competentes de facto necessitam para feitos de verificação da conformidade.
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Alteração 121
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, 
a autoridade competente pode estabelecer 
condições de licenciamento mais 
rigorosas que as susceptíveis de ser 
obtidas pela utilização das melhores 
técnicas disponíveis descritas nas 
conclusões MTD.

Suprimido

Or. it

Justificação

O estabelecimento de condições mais rigorosas do que as obteníveis utilizando as MTD não 
responde a qualquer exigência ambiental.  Além disso, a disposição è supérflua, porquanto o 
artigo 193.º do Tratado permite sempre aos Estados-Membros adoptarem legislação mais 
exigente do que a comunitária. 

Alteração 122
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, 
a autoridade competente pode estabelecer 
condições de licenciamento mais 
rigorosas que as susceptíveis de ser 
obtidas pela utilização das melhores 
técnicas disponíveis descritas nas 
conclusões MTD.

Suprimido

Or. de

Justificação

A opção relativa à possibilidade de requerer condições de licenciamento mais rigorosas do 
que as MTD, sem quaisquer condições é contrária ao princípio da proporcionalidade e 
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desvaloriza os esforços de desenvolvimento de valores de emissão.

Alteração 123
Rovana Plumb

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, a 
autoridade competente pode estabelecer 
condições de licenciamento mais 
rigorosas que as susceptíveis de ser 
obtidas pela utilização das melhores 
técnicas disponíveis descritas nas 
conclusões MTD.

Suprimido

Or. en

Justificação

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Alteração 124
Antonio Masip Hidalgo

Posição do Conselho
Artigo 14 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, 
a autoridade competente pode estabelecer 
condições de licenciamento mais 
rigorosas que as susceptíveis de ser 
obtidas pela utilização das melhores 
técnicas disponíveis descritas nas 
conclusões MTD.

Suprimido



AM\810288PT.doc 51/78 PE439.994v01-00

PT

Or. en

Alteração 125
Adam Gierek

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Sem prejuízo do artigo 18.º, os 
valores-limite de emissão e os parâmetros e 
as medidas técnicas equivalentes a que se 
referem os n.ºs 1 e 2 do artigo 14.º 
baseiam-se nas melhores técnicas 
disponíveis, sem impor a utilização de uma 
técnica ou de uma tecnologia específica.

2. Sem prejuízo do artigo 18.º, os 
valores-limite de emissão e os parâmetros e 
as medidas técnicas equivalentes a que se 
referem os n.ºs 1 e 2 do artigo 14.º 
baseiam-se nas melhores técnicas e 
tecnologias disponíveis a nível local, sem 
impor a utilização de qualquer uma delas. 
No caso das melhores técnicas 
disponíveis, todos os documentos de 
referência adoptados antes da entrada em 
vigor da presente Directiva deverão 
também ter em conta, com vista à fixação 
dos valores-limite das emissões, as 
especificidades técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica, as 
características geológicas das matérias-
primas locais e as condições existentes 
"in loco" ao nível do ambiente.

Or. pl

Justificação

O artigo 15.º deveria estipular que, com vista à fixação dos valores-limite das emissões com 
base em documentos de referência que definam as melhores técnicas disponíveis adoptados 
antes da entrada em vigor da Directiva relativa às emissões industriais, deveriam ser tidas 
em conta as características técnicas da instalação industrial, a sua localização geográfica, as 
características geológicas das matérias-primas utilizadas a nível local e as condições 
existentes "in loco" ao nível do ambiente.
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Alteração 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

No caso dos documentos de referência 
MTD adoptados antes da entrada em 
vigor da presente directiva, os valores-
limite de emissão terão igualmente em 
conta as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais. 

Or. en

Justificação

Para o estabelecimento dos valores-limite de emissão (NEA MTD) a partir dos documentos 
de referência (BREF) adoptados antes da entrada em vigor da DEI, cumpre ter em conta as 
características técnicas, a localização geográfica e as condições ambientais locais da 
instalação industrial. A presente consideração consta actualmente do n.º 4 do artigo 15.º, 
sendo que não deve ser aplicável aos documentos de referência MTD existentes.

Alteração 127
Adam Gierek

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Fixando valores-limite de emissão que 
não excedam os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis. Esses valores-limite de 
emissão devem referir-se ao mesmo 
período ou a períodos mais curtos e ter as 
mesmas condições de referência que os 
referidos valores de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis; ou

a) Fixando valores-limite de emissão que 
não excedam os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis. Esses valores-limite de 
emissão serão expressos como o valor 
médio observado, definido como o valor 
central (mediana) de todos os valores do 
conjunto numérico que são obtidos 
empregando as melhores técnicas de 
medição disponíveis no decurso do 
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período de monitorização seleccionado; 
ou

Or. pl

Justificação

Trata-se de proceder à medição do valor médio de um conjunto numérico, que permita que os 
dados sejam processados digitalmente e sem ruídos de interferência por meio de computação 
gráfica.

Alteração 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.  3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.  3.

4. Em derrogação do n.º 3 e sem prejuízo 
do artigo 18.º, a autoridade competente 
pode definir, em casos excepcionais, 
valores-limite de emissão que se desviem 
dos estabelecidos em aplicação do n.º 3 
para as instalações existentes no momento 
da adopção das conclusões, por um 
período máximo de 5 anos. Essa 
derrogação apenas é aplicável quando 
uma avaliação técnica demonstre que, em 
virtude da localização geográfica ou das 
condições ambientais, a aplicação de uma 
MTD descrita nos documentos BREF 
causaria significativos efeitos negativos 
da interacção entre os meios e seria, por 
conseguinte, incompatível com a 
abordagem integrada estabelecida no 
artigo 11.º.

Or. en
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Alteração 129
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais,
valores-limite de emissão que se desviem 
dos estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, 
excepcionalmente e em certos casos 
específicos, valores-limite de emissão
menos rigorosos para as instalações 
existentes. 

A derrogação apenas é concedida quando 
uma avaliação técnica demonstre que, em 
virtude da localização geográfica ou das 
condições ambientais, a aplicação de uma 
MTD descrita nos documentos BREF 
causaria significativos efeitos negativos 
da interacção entre os meios e seria, por 
conseguinte, claramente incompatível 
com os objectivos definidos nos artigos 
11.º-A, 11.º-B e 11.º-C e com o artigo 4.º 
da Directiva 2000/60/CE1.
_____________
1 Directiva 2000/60 que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política da 
água.

Or. en

Justificação

O actual nível de flexibilidade no respeitante às derrogações deve ser restringido e baseado 
em critérios claros, a fim de criar condições de concorrência equitativas para a indústria e 
de promover a inovação ambiental.
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Alteração 130
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, e sem prejuízo 
do artigo 18.º, a autoridade competente 
pode definir, a título excepcional e em 
certos casos excepcionais, valores-limite de 
emissão menos rigorosos. Tal excepção 
apenas será aplicável uma avaliação 
demonstre que:

a) a localização geográfica específica ou 
as condições ambientais locais da 
instalação em causa impedem a 
utilização, no todo ou em parte da 
instalação, das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD; ou
b) as características técnicas específica da 
instalação em causa impedem a 
aplicação, no todo ou em parte da 
instalação, das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD; ou
c) as características técnicas específicas 
da instalação em causa, a sua localização 
geográfica ou as condições ambientais 
locais específicas dariam origem a custos 
desproporcionadamente elevados 
comparativamente aos benefícios 
ambientais, se as melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD fossem aplicadas nessa 
instalação específica.. Esses custos 
desproporcionadamente elevados devem 
ser custos não tidos em conta no 
intercâmbio de informações obre as 
melhores técnicas disponíveis.

Or. en
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(Reposição parcial da alteração 32 em primeira leitura.)

Justificação

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Alteração 131
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

Em derrogação do n.º3 e sem prejuízo do 
artigo 18.º, a autoridade competente pode 
definir, a título excepcional, valores-limite 
de emissão menos rigorosos. Essa 
derrogação apenas será aplicável se, em 
resultado de uma avaliação, for 
demonstrado que:

a) a localização geográfica ou as 
condições ambientais locais da instalação 
em causa impedem a implementação, no 
todo ou em parte da instalação, das 
melhores técnicas disponíveis descritas 
nos documentos de referência MTD;  ou 
b) as características técnicas da instalação 
em causa impedem a aplicação, no todo 
ou em parte da instalação, das melhores 
técnicas disponíveis descritas nos 
documentos de referência MTD;  ou
c) Os custos económicos da aplicação das 
melhores técnicas disponíveis descritas 
nos documentos de referência MTD 
seriam desproporcionadamente elevados 
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comparativamente aos benefícios 
ambientais .

Or. de

Justificação

É necessário, ao determinar valores-limite de emissão divergentes nos termos no n.º 4 do 
artigo 15.º, assegurar uma transparência tão grande quanto possível.

Alteração 132
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
excepcionais, com base numa avaliação 
dos custos e benefícios ambientais e 
económicos, valores-limite de emissão que 
se desviem dos estabelecidos em aplicação 
do n.º 3 nos seguintes casos:

a) a localização geográfica e as condições 
ambientais locais da instalação em causa 
impedem a utilização, no todo ou em parte 
da instalação, das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD;  ou
b) as características técnicas da instalação 
em causa impedem a aplicação, no todo 
ou em parte da instalação, das melhores 
técnicas disponíveis descritas no 
documento de referência MTD;  ou
c) a aplicação das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD conduziriam a uma óbvia 
disparidade entre os custos económicos e
os benefícios ambientais, justificando que 
se pondere novamente a questão da 
proporcionalidade dessa aplicação.
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa um compromisso entre o n.º 4 do artigo 15.º da Posição do 
Conselho e as alterações 32 e 62 da primeira leitura do Parlamento Europeu. Para este 
efeito, o âmbito de aplicação do n.º 4 deve ser limitado aos casos excepcionais que não foram 
ou não puderam ser devidamente tidos em conta aquando da elaboração ou revisão de um 
documento BREF durante o processo mencionado no artigo 13.º. 

Alteração 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, e sem prejuízo 
do artigo 18.º, a autoridade competente 
pode definir, em certos casos excepcionais, 
valores-limite de emissão menos rigorosos.
Tal excepção apenas será aplicável se, em 
resultado de uma avaliação, ficar 
demonstrado que:

a) a localização geográfica e as condições 
ambientais locais da instalação em causa 
impedem a utilização, no todo ou em parte 
da instalação, das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD;  ou
b) as características técnicas da instalação 
existente impedem a aplicação, no todo ou 
em parte da instalação, das melhores 
técnicas disponíveis descritas no 
documento de referência MTD;
c) nos casos em que se aplica a alínea a), 
a aplicação das melhores técnicas 
disponíveis causariam um impacto 
negativo óbvio e significativo da 
interacção entre os meios e seria, por 
conseguinte, incompatível com os 



AM\810288PT.doc 59/78 PE439.994v01-00

PT

objectivos estabelecidos nas alíneas c), d) 
e f) do artigo 11.º da presente Directiva ou 
com o artigo 4.º da Directiva 
2000/60/CE*.

Or. en

(Reintrodução parcial da alteração 32 da primeira leitura.)

Justificação

 Os critérios aplicáveis à concessão de derrogações às melhores técnicas disponíveis devem 
ser claros e precisos de forma a contrariar o défice de aplicação e a disparidade 
generalizada entre as condições de licenciamento na UE. Esta grande disparidade cria 
condições de concorrência desiguais para a indústria no mercado interno em detrimento da 
saúde dos cidadãos da UE e do ambiente. 

Alteração 134
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, e sem prejuízo 
do artigo 18.º, a autoridade competente 
pode definir, em certos casos excepcionais,
valores-limite de emissão menos rigorosos.
Tal excepção apenas será aplicável se, em 
resultado de uma avaliação, ficar 
demonstrado que:

a) a localização geográfica ou as 
condições ambientais locais da instalação 
em causa impedem a utilização, no todo 
ou em parte da instalação, das melhores 
técnicas disponíveis descritas no 
documento de referência MTD; ou
b) as características técnicas da instalação 
em causa impedem a aplicação, no todo 
ou em parte da instalação, das melhores 
técnicas disponíveis descritas no 
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documento de referência MTD; ou
c) a aplicação das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD conduziriam a uma óbvia 
disparidade entre os custos económicos e 
os benefícios ambientais, justificando que 
se pondere novamente a questão da 
proporcionalidade.

Or. pt

Justificação

A participação do público na aplicação de derrogações deverá acontecer quando é efectuada 
a consulta pública do pedido de licenciamento, em conformidade com o n.° 1 do art. 24°. Por 
outro lado, a referência ao art. 13.º (5-B) é suprimida, uma vez que quando forem adoptados 
valores limite de emissão para outros sectores a Comissão fará a proposta de alteração 
necessária a este artigo. Essa situação será tratada como um caso idêntico aos dos actuais 
anexos V a VIII desta directiva. 

Alteração 135
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação 
em causa, a sua localização geográfica e 
as condições ambientais locais, valores-
limite de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, e sem prejuízo 
do artigo 18.º, a autoridade competente 
pode definir excepcionalmente, em certos 
casos específicos, valores-limite de 
emissão menos rigorosos. Tal excepção 
apenas será aplicável se, em resultado de 
uma avaliação, ficar demonstrado que:

a) a localização geográfica e as condições 
ambientais locais da instalação em causa 
impedem a utilização, no todo ou em parte 
da instalação, das melhores técnicas 
disponíveis descritas no documento de 
referência MTD; ou
b) as características técnicas da instalação 
em causa impedem a aplicação, no todo 
ou em parte da instalação, das melhores 
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técnicas disponíveis descritas no 
documento de referência MTD.

Or. en

(Reposição parcial da alteração 32 em primeira leitura.)

Justificação

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Alteração 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica e as 
condições ambientais locais, valores-limite 
de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. A autoridade competente pode definir, 
em certos casos específicos, com base 
numa avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, valores-limite de emissão que se 
desviem dos estabelecidos em aplicação do 
n.º 3.

Or. en

Justificação

É extremamente importante garantir uma certa flexibilidade na definição dos valores-limite 
de emissão.
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Alteração 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica e as 
condições ambientais locais, valores-limite 
de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. A autoridade competente pode definir, 
em certos casos específicos, com base 
numa avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, valores-limite de emissão que se 
desviem dos estabelecidos em aplicação do 
n.º 3.

Or. fr

Justificação

Convém evitar a utilização do termo “derrogação”, uma vez que este remete implicitamente 
para a existência de um actor habilitado a conceder essa derrogação. Ora, no dispositivo 
previsto, a decisão de fixar valores-limite de emissão (VLE) distintos dos valores-limite de 
emissão associados às MTD (NEA MTD) deve incumbir aos Estados-Membros, na condição 
de estes apresentarem razões fundamentadas para essas divergências. 

Alteração 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica e as 
condições ambientais locais, valores-limite 
de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, para as 
instalações referidas no ponto 6.6 do 
anexo I, os valores-limite de emissão 
estabelecidos devem tomar em 
consideração as regras práticas adaptadas 
a essas categorias de instalações, bem 
como os custos e benefícios destas 
medidas. A autoridade competente pode 
definir, em certos casos específicos, com 
base numa avaliação dos custos e 
benefícios ambientais e económicos, e 
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tomando em consideração as características 
técnicas da instalação em causa, a sua 
localização geográfica e as condições 
ambientais locais, valores-limite de 
emissão que se desviem dos estabelecidos 
em aplicação do n.º 3.

Or. en

Alteração 139
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

4. Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica e as 
condições ambientais locais, valores-limite 
de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

4. Em derrogação do n.º 3, para as 
instalações referidas no ponto 6.6 do 
anexo I, os valores-limite de emissão 
estabelecidos devem tomar em 
consideração as regras práticas adaptadas 
a essas categorias de instalações, bem 
como os custos e benefícios destas 
medidas. A autoridade competente pode 
definir, em certos casos específicos, com 
base numa avaliação dos custos e 
benefícios ambientais e económicos, e 
tomando em consideração as características 
técnicas da instalação em causa, a sua 
localização geográfica e as condições 
ambientais locais, valores-limite de 
emissão que se desviem dos estabelecidos 
em aplicação do n.º 3.

Or. en

Justificação

A derrogação existente prevista pelo artigo 9.º da Directiva 96/61/CE deve manter-se 
inalterada. A medição das emissões das explorações de criação de gado é muito dispendiosa, 
em particular quando se trata de construções em aço ao ar livre.  Para além disso, a 
capacidade técnica para quantificar ou controlar os poluentes atmosféricos constitui um 
verdadeiro problema.  Não é possível nem viável estabelecer valores-limite de emissão para 
um processo biológico que é intrinsecamente variável.  Estes limites devem antes ser 
substituídos por outras medidas técnicas que permitam aplicar a directiva de forma indirecta 
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e controlar a sua aplicação.

Alteração 140
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, com base numa avaliação dos 
custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica e as 
condições ambientais locais, valores-limite 
de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

Em derrogação do n.º 3, a autoridade 
competente pode definir, em certos casos 
específicos, e sem prejuízo das disposições 
do artigo 18.º, com base numa avaliação 
dos custos e benefícios ambientais e 
económicos, e tomando em consideração 
as características técnicas da instalação em 
causa, a sua localização geográfica e as 
condições ambientais locais, valores-limite 
de emissão que se desviem dos 
estabelecidos em aplicação do n.º 3.

Or. en

Justificação

Apenas devem ser permitidas derrogações aos documentos BREF que sejam devidamente 
justificadas. No caso das instalações novas e das ampliações de instalações existentes as 
derrogações não podem ser justificadas.

Alteração 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente apresenta, por 
via de um documento anexo às condições 
de licenciamento, as razões da aplicação 
do primeiro parágrafo, nomeadamente o 
resultado da avaliação e a justificação das 
condições impostas e transmite esta 
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informação à Comissão.

Or. en

Alteração 142
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente apresenta, por 
via de um documento anexo às condições 
de licenciamento, as razões da aplicação 
da derrogação, nomeadamente o resultado 
da avaliação e a justificação das condições 
impostas e transmite esta informação à 
Comissão.

Or. en

Justificação

O actual grau de flexibilidade das derrogações deve ser limitado e baseado em critérios 
inequívocos, a fim de uniformizar as condições de concorrência para a indústria e de 
fomentar a inovação ecológica.

Alteração 143
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente apresenta, por 
via de um documento anexo às condições 
de licenciamento, as razões da aplicação 
do primeiro parágrafo, nomeadamente o 
resultado da avaliação e a justificação das 
condições impostas e transmite esta 
informação à Comissão.

Or. en
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Justificação

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Alteração 144
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente documenta as 
razões da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas no 
anexo às condições de licenciamento e 
publica as condições de licenciamento e o 
anexo na Internet.

Or. de

Justificação

É necessário, ao determinar valores-limite de emissão divergentes nos termos no n.º 4 do 
artigo 15.º, assegurar uma transparência tão grande quanto possível.

Alteração 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente apresenta, por 
via de um documento anexo às condições 
de licenciamento, as razões da aplicação 
do primeiro parágrafo, nomeadamente o 
resultado da avaliação e a justificação das 
condições impostas e transmite esta 
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informação à Comissão.

Or. en

Justificação

Reintrodução parcial da alteração 32 da primeira leitura. Os critérios aplicáveis à concessão 
de derrogações às melhores técnicas disponíveis devem ser claros e precisos de forma a 
contrariar o défice de aplicação e a disparidade generalizada entre as condições de 
licenciamento na UE. Esta grande disparidade cria condições de concorrência desiguais 
para a indústria no mercado interno em detrimento da saúde dos cidadãos da UE e do 
ambiente.

Alteração 146
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente apresenta, por 
via de um documento anexo às condições 
de licenciamento, as razões da aplicação 
do primeiro parágrafo, nomeadamente o 
resultado da avaliação e a justificação das 
condições impostas.

Or. pt

Justificação

A participação do público na aplicação de derrogações deverá acontecer quando é efectuada 
a consulta pública do pedido de licenciamento, em conformidade com o n.° 1 do art. 24°. Por 
outro lado, a referência ao art. 13.º (5-B) é suprimida, uma vez que quando forem adoptados 
valores limite de emissão para outros sectores a Comissão fará a proposta de alteração 
necessária a este artigo. Essa situação será tratada como um caso idêntico aos dos actuais 
anexos V a VIII desta directiva. 
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Alteração 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas.

A autoridade competente indica as razões 
da aplicação do primeiro parágrafo, 
nomeadamente o resultado da avaliação e a 
justificação das condições impostas. Estas 
razões são mantidas á disposição da 
Comissão e dos Estados-Membros, sem 
prejuízo do segredo comercial.

Or. fr

Justificação

Convém evitar a utilização do termo “derrogação”, uma vez que este remete implicitamente 
para a existência de um actor habilitado a conceder essa derrogação. Ora, no dispositivo 
previsto, a decisão de fixar valores-limite de emissão (VLE) distintos dos valores limite de 
emissão associados às MTD (NEA MTD) deve incumbir aos Estados-Membros, na condição 
de estes apresentarem razões fundamentadas para essas divergências. 

Alteração 148
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Suprimido

Or. pt

Justificação

A participação do público na aplicação de derrogações deverá acontecer quando é efectuada 
a consulta pública do pedido de licenciamento, em conformidade com o n.° 1 do art. 24°. Por 
outro lado, a referência ao art. 13.º (5-B) é suprimida, uma vez que quando forem adoptados 
valores limite de emissão para outros sectores a Comissão fará a proposta de alteração 
necessária a este artigo. Essa situação será tratada como um caso idêntico aos dos actuais 
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anexos V a VIII desta directiva. 

Alteração 149
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Suprimido

Or. it

Justificação

O parágrafo 3 contradiz o parágrafo 1.

Alteração 150
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os requisitos mínimos, 
nomeadamente os valores-limite de 
emissão definidos nos termos do n.º 5, 
alínea b), do artigo 13.º ou nos Anexos à 
presente directiva, consoante os casos.

Os Estados-Membros não aplicarão a 
derrogação se tal se revelar necessário 
para dar cumprimento à Directiva 
2001/81/CE relativa aos valores-limite 
nacionais de emissão.
Em qualquer caso, não deverá ser gerada 
uma poluição significativa, devendo, por 
outro lado, alcançar-se globalmente um 
elevado nível de protecção do ambiente.
Os Estados-Membros devem garantir que 
sejam dadas atempadamente ao público 
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em causa oportunidades efectivas para 
participar no processo decisório relativo à 
concessão da excepção referida no 
presente número.

Or. en

Justificação

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Alteração 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os requisitos mínimos 
relativamente aos valores-limite de 
emissão definidos nos termos do n.º 5, 
alínea b), do artigo 13.º ou nos Anexos à 
presente directiva, consoante os casos.

Ao ponderarem a possibilidade de 
conceder derrogações, os 
Estados-Membros deverão garantir que os 
valores-limite nacionais de emissão 
definidos pela Directiva 2001/81/CE são 
respeitados. 
Em qualquer caso, não deverá ser gerada 
uma poluição significativa, devendo, por 
outro lado, alcançar-se globalmente um 
elevado nível de protecção do ambiente.
Os Estados-Membros devem garantir que 
sejam dadas atempadamente ao público 
em causa oportunidades efectivas para 
participar no processo decisório relativo à 
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concessão da excepção referida no 
presente número.

Or. en

Justificação

Reintrodução parcial da alteração 32 da primeira leitura. Os critérios aplicáveis à concessão
de derrogações às melhores técnicas disponíveis devem ser claros e precisos de forma a 
contrariar o défice de aplicação e a disparidade generalizada entre as condições de 
licenciamento na UE. Esta grande disparidade cria condições de concorrência desiguais 
para a indústria no mercado interno em detrimento da saúde dos cidadãos da UE e do 
ambiente. 

Alteração 152
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os requisitos mínimos, 
nomeadamente os valores-limite de 
emissão definidos nos termos do n.º 5, 
alínea b), do artigo 13.º ou nos Anexos à 
presente Directiva, consoante os casos.

Or. en

Justificação

O actual grau de flexibilidade das derrogações deve ser limitado e baseado em critérios 
inequívocos, a fim de uniformizar as condições de concorrência para a indústria e de 
fomentar a inovação ecológica.
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Alteração 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos.

As autoridades competentes não deverão 
aplicar o presente número sempre que 
existir o risco de não cumprimento das 
normas de qualidade ambiental. Em todos 
os casos, deverão também velar por que os 
eventuais desvios não resultem num 
impacto significativo para o ambiente 
local.
Os Estados-Membros devem garantir que 
sejam dadas atempadamente ao público 
em causa oportunidades efectivas para 
participar no processo decisório relativo à 
concessão da excepção referida no 
presente número.

Or. en

Alteração 154
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Contudo, esses valores-limite de emissão 
não podem exceder os requisitos mínimos 
em matéria de valores-limite de emissão 
definidos no n.º 5, alínea b), do artigo 13.º 
ou nos Anexos V a VIII, consoante os 
casos.

Or. de
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Justificação

É necessário, ao determinar valores-limite de emissão divergentes nos termos no n.º 4 do 
artigo 15.º, assegurar uma transparência tão grande quanto possível.

Alteração 155
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

Contudo, os valores-limite de emissão não 
podem exceder os valores-limite de 
emissão definidos nos Anexos V a VIII, 
consoante os casos.

Esses valores-limite de emissão não 
podem, contudo, exceder os valores-limite 
de emissão definidos nos anexos V a VIII 
ou adoptados nos termos da alínea a) do 
artigo 74.º, consoante os casos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa um compromisso entre o n.º 4 do artigo 15.º da Posição do 
Conselho e as alterações 32 e 62 da primeira leitura do Parlamento Europeu. Para este 
efeito, o âmbito de aplicação do n.º 4 deve ser limitado aos casos excepcionais que não foram 
ou não puderam ser devidamente tidos em conta aquando da elaboração ou revisão de um 
documento BREF durante o processo mencionado no artigo 13.º. 

Alteração 156
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

A derrogação não deverá ser aplicada às 
instalações ou a ampliações de instalações 
que tenham recebido uma licença após a 
data referida no n.º 1 do artigo 77.º.

Or. en

Justificação

Apenas devem ser permitidas derrogações aos documentos BREF que sejam devidamente 
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justificadas. No caso das instalações novas e das ampliações de instalações existentes as 
derrogações não podem ser justificadas.

Alteração 157
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
sejam dadas atempadamente aos membros 
do público em causa oportunidades 
efectivas de participação no processo 
decisório relativo à concessão da 
excepção referida no presente número. Os 
Estados-Membros devem apresentar 
anualmente à Comissão um relatório 
sobre as derrogações concedidas. A 
Comissão publica estes relatórios na 
Internet.

Or. de

Justificação

É necessário, ao determinar valores-limite de emissão divergentes nos termos no n.º 4 do 
artigo 15.º, assegurar uma transparência tão grande quanto possível.

Alteração 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.° 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode estabelecer orientações 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta para a aplicação do presente 
número.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Convém evitar a utilização do termo “derrogação”, uma vez que este remete implicitamente 
para a existência de um actor habilitado a conceder essa derrogação. Ora, no dispositivo 
previsto, a decisão de fixar valores-limite de emissão (VLE) distintos dos valores limite de 
emissão associados às MTD (NEA MTD) deve incumbir aos Estados-Membros, na condição 
de estes apresentarem razões fundamentadas para essas divergências.  Alteração 159
Edite Estrela

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode estabelecer orientações 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta para a aplicação do presente 
número.

Suprimido

Or. pt

Justificação

A participação do público na aplicação de derrogações deverá acontecer quando é efectuada 
a consulta pública do pedido de licenciamento, em conformidade com o n.° 1 do art. 24°. Por 
outro lado, a referência ao art. 13.º (5-B) é suprimida, uma vez que quando forem adoptados 
valores limite de emissão para outros sectores a Comissão fará a proposta de alteração 
necessária a este artigo. Essa situação será tratada como um caso idêntico aos dos actuais 
anexos V a VIII desta directiva.Alteração 160
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode estabelecer orientações 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta para a aplicação do presente 
número.

Os Estados-Membros não aplicarão a 
derrogação se tal se revelar necessário 
para dar cumprimento à Directiva 
2001/81/CE relativa aos valores-limite 
nacionais de emissão.
Em qualquer caso, não deverá ser gerada 
uma poluição significativa, devendo, por 
outro lado, alcançar-se globalmente um 
elevado nível de protecção do ambiente.
Os Estados-Membros devem garantir que 
sejam dadas atempadamente ao público 
em causa efectivas oportunidades de 
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participar no processo decisório relativo à 
concessão da derrogação referida no 
presente número. 

Or. en

Alteração 161
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode estabelecer orientações 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta para a aplicação do presente 
número.

A Comissão adopta, o mais tardar 18 
meses após a entrada em vigor da 
presente directiva, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 76.º, 
critérios específicos a aplicar à concessão 
da derrogação a que se refere o presente 
número.

Or. en

Justificação

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Alteração 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode estabelecer orientações 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta para a aplicação do presente 

A Comissão adopta, até ...*, mediante 
actos delegados nos termos do artigo 76.º,
critérios específicos para a concessão da 
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número. derrogação referida no presente número.

_____________

* JO: Um ano após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. en

Alteração 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

A Comissão pode estabelecer orientações 
que especifiquem os critérios a ter em 
conta para a aplicação do presente 
número.

A Comissão adopta, o mais tardar 12 
meses após a entrada em vigor da 
presente directiva, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 76.º,
critérios específicos a aplicar à concessão 
da derrogação a que se refere o presente 
número.

Or. en

Justificação

Reintrodução parcial da alteração 32 apresentada em primeira leitura. Os critérios 
aplicáveis à concessão de derrogações às melhores técnicas disponíveis devem ser claros e 
precisos de forma a contrariar o défice de aplicação e a disparidade generalizada entre as 
condições de licenciamento na UE. Esta grande disparidade cria condições de concorrência 
desiguais para a indústria no mercado interno em detrimento da saúde dos cidadãos da UE e 
do ambiente.

Alteração 164
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 15 – n.º 4 – parágrafo 5

Posição do Conselho Alteração

As autoridades competentes reexaminam a 
aplicação do primeiro parágrafo no 

A derrogação deve ser aplicável durante 
um período máximo de 5 anos e as 
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contexto de cada revisão das condições de 
licenciamento nos termos do artigo 21.º.

autoridades competentes reexaminam a 
aplicação do primeiro parágrafo no 
contexto de cada revisão das condições de 
licenciamento nos termos do artigo 21.º.

Or. en

Justificação

O actual nível de flexibilidade no respeitante às derrogações deve ser limitado e baseado em 
critérios inequívocos, a fim de criar condições de concorrência equitativas para a indústria e 
de promover a inovação ambiental.

Alteração 165
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Nos casos em que as disposições relativas 
à protecção dos recursos hídricos e dos 
solos sejam já aplicáveis a nível nacional, 
os Estados-Membros não obrigam o 
operador a efectuar uma monitorização 
periódica.

Or. en

Justificação

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


