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Alteração 166
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 21 –  n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que a autoridade 
competente reexamine periodicamente, nos 
termos dos n.ºs 2 a 5, as condições de 
licenciamento e, se necessário para garantir 
o cumprimento da presente directiva, 
actualize essas condições.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que a autoridade 
competente reexamine periodicamente, nos 
termos dos n.ºs 2 a 5, as condições de 
licenciamento e, se necessário para garantir 
o cumprimento da presente directiva, 
actualize essas condições, tendo em conta 
os ciclos de investimento e evitando custos 
desproporcionalmente elevados para os 
operadores das instalações afectadas.

Or. en

Justificação

A actualização das condições de licenciamento deve ter em conta ciclos típicos de 
investimento e não causar aos operadores das instalações afectadas custos 
desproporcionalmente elevados  face aos benefícios ambientais. Em muitos casos, as 
possibilidades de adaptação a posteriori do sistema de redução das emissões são muito 
limitadas.

Alteração 167
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

No prazo de cinco anos após a publicação 
de decisões sobre as conclusões MTD nos 
termos do n.º 5 do artigo 13.º referentes à 
actividade principal de uma instalação, as 
autoridades competentes asseguram que:

3. Sempre que a Comissão publique
decisões sobre as conclusões MTD nos 
termos do n.º 5 do artigo 13.º referentes à 
actividade principal de uma instalação, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 
cinco anos a contar da data de publicação 
dos documentos de referência, garantir 
que a autoridade competente reexamine e, 
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quando necessário, actualize as condições 
de licenciamento das instalações em 
causa.

a) Todas as condições de licenciamento 
da instalação em causa sejam 
reexaminadas e, se necessário, 
actualizadas a fim de assegurar o 
cumprimento da presente directiva, em 
especial dos n.ºs 3 e 4 do artigo 15.º, 
quando aplicáveis;

O primeiro parágrafo  é igualmente 
aplicável a todas as derrogações 
concedidas em conformidade com o n.º 4 
do artigo 15.º.

b) A instalação cumpra essas condições 
de licenciamento.
O reexame tem em conta todas as 
conclusões MTD novas ou actualizadas 
aplicáveis à instalação, aprovadas nos 
termos do n.º 5 do artigo 13.º após a 
concessão da licença ou a sua última 
revisão.

Or. de

Justificação

O prazo de cinco anos para efeitos de reexame e conformidade com os documentos é 
demasiado breve, não tendo em conta típicos ciclos de investimento no sector industrial nem 
o facto de ser muito superior a cinco anos o período de tempo que pode decorrer entre o 
planeamento e a implementação de grandes projectos industriais. A presente proposta 
assenta no texto do n.º 3 do artigo 22.º da versão apresentada pelo Parlamento em primeira 
leitura.

Alteração 168
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 - parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. No prazo de cinco anos após a 
publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º 
referentes à actividade principal de uma 
instalação, as autoridades competentes 
asseguram que:

3. No prazo de quatro anos após a 
publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º, as 
autoridades competentes asseguram que:
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Or. en

(Reposição parcial da alteração 37 apresentada em primeira leitura)

Justificação

Os documentos BREF são o resultado de um longo processo; uma vez tomada uma decisão 
sobre conclusões MTD, há que concretizá-la com a maior celeridade, a fim de assegurar a 
dinâmica das inovações ecológicas. Sendo assim, o prazo de 4 anos após a publicação, ora 
proposto, representa um bom compromisso entre a proposta da Comissão e a do Conselho.  
O texto do Conselho comporta o risco de os Estados-Membros procederem a aplicações 
diferenciadas das disposições, uma vez que as autoridades competentes podem interpretar 
diferentemente o que se entende por “actividade principal”, induzindo desigualdades de 
tratamento entre os actores industriais e a desigualdade de condições de concorrência.

Alteração 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 - parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. No prazo de cinco anos após a 
publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º 
referentes à actividade principal de uma 
instalação, as autoridades competentes 
asseguram que:

3. No prazo de quatro anos após a 
publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º 
referentes à actividade de uma instalação, 
as autoridades competentes asseguram que:

Or. en

Justificação

Alteração de um excerto de texto introduzido pelo Conselho.

Alteração 170
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 - parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. No prazo de cinco anos após a 3. No prazo de quatro anos após a 



PE439.995v01-00 6/84 AM\810289PT.doc

PT

publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º 
referentes à actividade principal de uma 
instalação, as autoridades competentes 
asseguram que:

publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º 
referentes à actividade principal de uma 
instalação, as autoridades competentes 
asseguram que:

Or. en

Alteração 171
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 - parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. No prazo de cinco anos após a 
publicação de decisões sobre as conclusões 
MTD nos termos do n.º 5 do artigo 13.º 
referentes à actividade principal de uma 
instalação, as autoridades competentes 
asseguram que:

3. A título de regra geral, no prazo de 
cinco anos após a publicação de decisões 
sobre as conclusões MTD nos termos do 
n.º 5 do artigo 13.º referentes à actividade 
principal de uma instalação, as autoridades 
competentes asseguram que:

Or. en

Justificação

O prazo de cinco anos para a aplicação de MTD revistas a todos os sectores industriais no 
território europeu poderia, enquanto regra geral, não ser realista.

Alteração 172
Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Nos casos concretos em que o reexame e a 
actualização das condições de 
licenciamento revelem 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 
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autoridades competentes podem fixar um 
prazo mais longo para efeitos de reexame 
e actualização das condições de 
licenciamento, sempre que tal se 
justifique com base nos critérios definidos 
na presente directiva. 

Or. en

Justificação

O prazo para o cumprimento das conclusões BAT actualizadas deve contemplar os ciclos de 
investimento do operador, como proposto no texto do considerando 21 apresentado pelo 
Conselho.

Alteração 173
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

As autoridades competentes podem fixar 
um prazo mais longo para efeitos de 
reexame e actualização das condições de 
licenciamento, sempre que tal se 
justifique com base nos critérios definidos 
na presente directiva.

Or. en

Justificação

Importa ter em conta o período de recuperação do investimento específico do sector. Assim 
sendo, cumpre conceder as licenças por um período mais longo, a fim de garantir certeza 
jurídica aos operadores.
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Alteração 174
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O reexame tem em conta todas as 
conclusões MTD novas ou actualizadas 
aplicáveis à instalação, aprovadas nos 
termos do n.º 5 do artigo 13.º após a 
concessão da licença ou a sua última 
revisão.

O reexame tem em conta todas as 
conclusões MTD novas ou actualizadas 
aplicáveis à instalação, aprovadas nos 
termos do n.º 5 do artigo 13.º após a 
concessão da licença ou a sua última
revisão e os ciclos de investimento.

Or. en

Justificação

Os ciclos de investimento devem ser tidos em conta aquando da adaptação das instalações 
existentes aos novos BREF. 

Alteração 175
Andres Perello Rodriguez

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Nos casos concretos em que o reexame e a 
actualização das licenças revelem 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 mais longo para 
efeitos de reexame e actualização das 
licenças, sempre que tal se justifique com 
base nos critérios definidos na presente 
directiva.

Or. es
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Justificação

O considerando 21 da posição comum é transferido para o articulado da proposta. A 
actualização das condições a que estão sujeitas as licenças deve ter em conta os custos e os 
benefícios das conclusões MTD sempre que estas sejam reconhecidas como económica e 
tecnicamente viáveis.

Alteração 176
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

3-A. Nos casos concretos em que o 
reexame e a actualização das licenças 
revelem que poderá ser necessário um 
prazo superior a cinco anos após a 
publicação de uma decisão sobre as 
conclusões MTD para introduzir novas 
melhores técnicas disponíveis, as 
autoridades competentes podem fixar um 
prazo mais longo para efeitos de reexame 
e actualização nas condições de 
licenciamento, sempre que tal se 
justifique com base nos critérios definidos 
na presente directiva.

Or. it

Justificação

A presente alteração retoma a redacção do considerando 21, que, com toda a pertinência, 
tem devidamente em conta os custos e benefícios associados á viabilidade técnica e 
financeira da actualização das licenças.
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Alteração 177
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 21 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Sempre que uma instalação não estiver 
abrangida por nenhuma das conclusões 
MTD, as condições de licenciamento são 
reexaminadas e, se necessário, actualizadas 
sempre que a evolução das melhores 
técnicas disponíveis permitir uma redução 
significativa das emissões.

4. Sempre que uma instalação não estiver 
abrangida por nenhuma das conclusões 
MTD, as condições de licenciamento são 
reexaminadas e, se necessário, actualizadas 
sempre que a evolução das melhores 
técnicas disponíveis permitir uma redução 
significativa das emissões sem causar 
custos desproporcionalmente elevados 
face aos benefícios ambientais.

Or. en

Justificação

A actualização das condições de licenciamento deve ter em conta ciclos típicos de 
investimento e não causar aos operadores das instalações afectadas custos 
desproporcionalmente elevados  face aos benefícios ambientais. Em muitos casos, as 
possibilidades de adaptação a posteriori do sistema de redução das emissões são muito 
limitadas.

Alteração 178
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 21 - n.º 5 - alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) Quando for necessário para garantir o 
cumprimento de uma norma de qualidade 
ambiental nova ou revista em 
conformidade com o artigo 18.º.

c) Quando tal seja necessário para garantir 
o cumprimento da Directiva 2001/81/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2001, relativa ao 
estabelecimento de valores-limite 
nacionais de emissão de determinados 
poluentes atmosféricos ou de uma norma 
de qualidade ambiental em conformidade 
com o artigo 18.º.
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Or. en

Justificação

É improvável que os objectivos relativos à qualidade do ar fixados na Directiva LNE sejam 
concretizados na maioria dos Estados-Membros; por conseguinte, as autoridades 
competentes devem poder reexaminar e se for caso disso, actualizar as licenças das 
instalações em questão sempre que necessário, a fim de garantir o cumprimento dos valores-
limite fixados na Directiva LNE.

Alteração 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 21 - n.º 5 - alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) Quando for necessário para garantir o 
cumprimento de uma norma de qualidade 
ambiental nova ou revista em 
conformidade com o artigo 18.º.

c) Quando tal seja necessário para garantir 
o cumprimento da Directiva 2001/81/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2001, relativa ao 
estabelecimento de valores-limite 
nacionais de emissão de determinados 
poluentes atmosféricos1 de uma norma de 
qualidade ambiental em conformidade com 
o artigo 18.º.
1 JO L 309 de 27.11.01, p. 22.

Or. en

Justificação

Alteração 39 apresentada pelo PE em primeira leitura.

Alteração 180
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 21 - n.º 5 - alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) Quando for necessário para garantir o 
cumprimento de uma norma de qualidade 
ambiental nova ou revista em 

c) Quando tal seja necessário para garantir 
o cumprimento da Directiva 2001/81/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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conformidade com o artigo 18.º. 23 de Outubro de 2001, relativa ao 
estabelecimento de valores-limite 
nacionais de emissão de determinados 
poluentes atmosféricos1 , ou de uma 
norma de qualidade ambiental em 
conformidade com o artigo 18.º.
1 JO L 309, 27.11.01, p. 22.

Or. en

(Reposição da alteração 39 apresentada em primeira leitura)

Justificação

As autoridades competentes dos Estados-Membros devem ter a possibilidade de reexaminar 
e, se necessário, actualizar as licenças das instalações em questão, a fim de garantir o 
cumprimento dos valores-limite fixados na Directiva LNE.

Alteração 181
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Artigo 22

Posição do Conselho Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Or. en

Justificação

A protecção do solo constitui um aspecto específico de nível local, devendo ser gerida por 
autoridades competentes, em conformidade com a legislação comunitária e nacional em sede 
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.
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Alteração 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Se a actividade envolver a utilização, 
produção ou libertação de substâncias 
perigosas relevantes, e tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador elabora e submete à autoridade 
competente um relatório de base antes de 
iniciar a exploração de uma instalação ou 
antes da primeira actualização da licença 
de uma instalação efectuada após …*.

2. Se a actividade envolver a utilização, 
produção ou libertação de quantidades 
significativas de substâncias perigosas 
relevantes, e tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador elabora e submete à autoridade 
competente um relatório de base antes de 
iniciar a exploração de uma instalação ou 
antes da primeira actualização da licença 
de uma instalação efectuada após …* 

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 elaboram 
relatório de base.

Or. en

Alteração 183
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Se a actividade envolver a utilização, 
produção ou libertação de substâncias 
perigosas relevantes, e tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador elabora e submete à autoridade 
competente um relatório de base antes de 
iniciar a exploração de uma instalação ou 
antes da primeira actualização da licença 
de uma instalação efectuada após …..

2. Se a actividade envolver a utilização, 
produção ou libertação de quantidades 
significativas de substâncias perigosas 
relevantes, e tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador elabora e submete à autoridade 
competente um relatório de base antes de 
iniciar a exploração de uma instalação ou 
antes da primeira actualização da licença 
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de uma instalação efectuada após …*

Nos casos em que as disposições relativas 
à protecção dos recursos hídricos e dos 
solos sejam já aplicáveis a nível nacional, 
a autoridade competente não é obrigada a 
solicitar um relatório de base.

Or. en

Justificação

Impõe-se evitar a dupla regulamentação, uma vez que a protecção do solo é regulamentada a 
nível nacional.

Alteração 184
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Se a actividade envolver a utilização, 
produção ou libertação de substâncias 
perigosas relevantes, e tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador elabora e submete à autoridade 
competente um relatório de base antes de 
iniciar a exploração de uma instalação ou 
antes da primeira actualização da licença 
de uma instalação efectuada após …..

2. Se a actividade envolver a utilização, 
produção ou libertação de quantidades 
significativas de substâncias perigosas 
relevantes, e tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador elabora e submete à autoridade 
competente um relatório de base antes de 
iniciar a exploração de uma instalação ou 
antes da primeira actualização da licença 
de uma instalação efectuada após …*

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 elaboram um 
relatório de base.

Or. en

Justificação

A burocracia inerente à elaboração de um relatório sobre o estado do solo daria azo a um 
considerável trabalho administrativo e a custos muito elevados para os agricultores e as 
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autoridades nacionais. O relatório visa a protecção das águas e do solo. Tal encontra-se, 
porém, já regulamentado a nível europeu, sendo a protecção do solo regulamentada a nível 
nacional. Há que evitar a dupla regulamentação no caso vertente. A palavra “quantidades” 
deveria ser suprimida. 

Alteração 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
estabelecer uma comparação quantitativa 
com o estado do local após a cessação 
definitiva das actividades, tal como 
previsto no n.º 3.

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
estabelecer uma comparação com o estado 
do local após a cessação definitiva das 
actividades, tal como previsto no n.º 3.

Or. en

Alteração 186
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
estabelecer uma comparação quantitativa 
com o estado do local após a cessação 
definitiva das actividades, tal como 
previsto no n.º 3.

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
estabelecer uma comparação com o estado 
do local após a cessação definitiva das 
actividades, tal como previsto no n.º 3.

Or. en
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Justificação

Impõe-se evitar a dupla regulamentação, uma vez que a protecção do solo é regulamentada a 
nível nacional.

Alteração 187
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
estabelecer uma comparação quantitativa 
com o estado do local após a cessação 
definitiva das actividades, tal como 
previsto no n.º 3.

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
estabelecer uma comparação com o estado 
do local após a cessação definitiva das 
actividades, tal como previsto no n.º 3.

Or. en

Justificação

A burocracia inerente à elaboração de um relatório sobre o estado do solo daria azo a um 
considerável trabalho administrativo e a custos muito elevados para os agricultores e as 
autoridades nacionais. O relatório visa a protecção das águas e do solo. Tal encontra-se, 
porém, já regulamentado a nível europeu, sendo a protecção do solo regulamentada a nível 
nacional. Há que evitar a dupla regulamentação no caso vertente. A palavra “quantidades” 
deveria ser suprimida. 

Alteração 188
Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 

O relatório de base inclui as informações 
necessárias para determinar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas de modo a permitir 
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estabelecer uma comparação quantitativa 
com o estado do local após a cessação 
definitiva das actividades, tal como 
previsto no n.º 3.

estabelecer uma comparação com o estado 
do local após a cessação definitiva das 
actividades, tal como previsto no n.º 3.

Or. fr

Justificação

Atendendo às técnicas disponíveis, o relatório de base não requer sistematicamente uma 
comparação quantitativa para cada solo e aquífero, podendo ser suficiente uma análise 
qualitativa.

Alteração 189
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1-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 elaboram um 
relatório de base.

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.
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Alteração 190
Christa Klaß

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1-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 elaboram um 
relatório de base.

Or. xm

Justificação

As responsabilidades administrativas e de controlo adicionais previstas neste contexto não 
estão em relação com o valor acrescentado pretendido para a protecção do ambiente ou com 
o objectivo de desburocratização do texto da Directiva IPPC. Há que evitar evitar a dupla 
regulamentação. Os requisitos aplicáveis à protecção dos recursos hídricos encontram-se, 
porém, já regulamentados a nível europeu, sendo a protecção do solo regulamentada a nível 
nacional, com base no princípio da subsidiariedade. 

Alteração 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local nesse estado. Para esse efeito, pode 

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador informa a 
autoridade competente e avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição do solo ou 
das águas subterrâneas por substâncias 
perigosas relevantes, em comparação com 
o estado descrito no relatório de base 
referido no n.º 2, o operador toma as 
medidas necessárias para eliminar essa 
poluição de modo a repor o local nesse 
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ser tida em conta a exequibilidade técnica 
dessas medidas.

estado. Os Estados-Membros podem exigir 
que o operador reponha o local num 
estado conducente a melhorias da 
qualidade do solo e das águas 
subterrâneas face ao estado descrito no 
relatório de base.

Or. en

Justificação

Alteração a um novo excerto do texto introduzido pelo Conselho. As acções de reabilitação 
não devem basear-se na “utilização aprovada para o futuro”, porquanto esta raramente 
ocorre na realidade quando uma instalação cessa as suas actividades. Os Estados-Membros 
que disponham de legislação nacional em matéria de protecção do solo, devem poder 
adoptar medidas mais ambiciosas.

Alteração 192
Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local nesse estado. Para esse efeito, pode 
ser tida em conta a exequibilidade técnica 
dessas medidas.

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local num estado que seja compatível com 
a sua actual ou futura utilização, 
aprovada pela autoridade competente 
quando emitiu a sua autorização inicial, 
tendo em conta os riscos causados ao 
ambiente e à saúde humana. Para esse 
efeito, pode ser tida em conta a 
exequibilidade técnica e económica dessas 
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medidas.

Or. fr

Justificação

Afigura-se imperativo salientar, no presente número, que o local deve ser reconduzido a um 
estado que corresponda à sua utilização presente ou aprovada para o futuro, tendo em conta 
os riscos decorrentes para o ambiente e a saúde humana. 

Alteração 193
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local nesse estado. Para esse efeito, pode 
ser tida em conta a exequibilidade técnica 
dessas medidas.

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação e elabora uma 
análise de risco. Se, com base nessa 
análise de risco, a instalação tiver 
originado uma poluição significativa do 
solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, o operador toma as 
medidas necessárias para eliminar essa 
poluição de modo a repor o local nesse 
estado.  Para esse efeito, pode ser tida em 
conta a exequibilidade técnica dessas 
medidas.

Or. xm

Justificação

Todas as acções devem basear-se numa análise de risco e integrar a futura utilização do 
local.
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Alteração 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local nesse estado. Para esse efeito, pode 
ser tida em conta a exequibilidade técnica 
dessas medidas.

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição do solo ou 
das águas subterrâneas por substâncias 
perigosas relevantes, em comparação com 
o estado descrito no relatório de base 
referido no n.º 2, o operador toma as 
medidas necessárias para eliminar essa 
poluição de modo a repor o local nesse 
estado. Para esse efeito, pode ser tida em 
conta a exequibilidade técnica dessas 
medidas.

Or. en

Justificação

Alteração a um excerto de texto introduzido pelo Conselho.

Alteração 195
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa 
do solo ou das águas subterrâneas por 

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
libertadas pela instalação. Se a instalação 
tiver originado uma poluição significativa 
do solo ou das águas subterrâneas por 
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substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local nesse estado. Para esse efeito, pode 
ser tida em conta a exequibilidade técnica 
dessas medidas. 

substâncias perigosas relevantes, em 
comparação com o estado descrito no 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador toma as medidas necessárias para 
eliminar essa poluição de modo a repor o 
local nesse estado. Para esse efeito, pode 
ser tida em conta a exequibilidade técnica e 
económica dessas medidas. 

Or. en

Justificação

Convém considerar igualmente a viabilidade económica. No quadro da decisão sobre as 
opções de reabilitação, deve proceder-se a uma abordagem baseada nos riscos, 
seleccionando opções de reabilitação tecnicamente viáveis e não conducentes a custos 
desproporcionalmente elevados face aos benefícios ambientais.

Alteração 196
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1-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 devem obrigar o 
operador a avaliar o estado de 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes utilizadas, produzidas ou 
emitidas pela instalação.

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 
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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.

Alteração 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Após a cessação definitiva das actividades, 
e sem prejuízo do primeiro parágrafo, 
sempre que a contaminação do solo e das 
águas subterrâneas no local apresente um 
risco significativo para a saúde humana ou 
para o ambiente em consequência das 
actividades autorizadas exercidas pelo 
operador antes de a licença de instalação 
ser actualizada pela primeira vez após…, e 
tendo em conta o estado do local em que a 
instalação se encontra determinado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, 
o operador toma as medidas necessárias 
destinadas a remover, controlar, conter ou 
reduzir a quantidade de substâncias 
perigosas relevantes para que o local, tendo 
em conta a sua utilização presente ou 
aprovada para o futuro, deixe de 
apresentar tal risco.

Após a cessação definitiva das actividades, 
e sem prejuízo do primeiro parágrafo, 
sempre que a contaminação do solo e das 
águas subterrâneas no local apresente um 
risco significativo para a saúde humana ou 
para o ambiente em consequência das 
actividades autorizadas exercidas pelo 
operador antes de a licença de instalação 
ser actualizada pela primeira vez após ..., e 
tendo em conta o estado do local em que a 
instalação se encontra determinado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, 
o operador toma as medidas necessárias 
destinadas a remover, controlar, conter ou 
reduzir a quantidade de substâncias 
perigosas relevantes que forem 
necessárias para que o local deixe de 
apresentar tal risco.

Or. en

Justificação

Alteração a um excerto do novo texto introduzido pelo Conselho. As acções de reabilitação 
não devem basear-se na “utilização aprovada para o futuro”, porquanto esta raramente
ocorre na realidade quando uma instalação cessa as suas actividades. Os Estados-Membros 
que disponham de legislação nacional em matéria de protecção do solo, devem poder 
adoptar medidas mais ambiciosas.
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Alteração 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Após a cessação definitiva das actividades, 
e sem prejuízo do primeiro parágrafo, 
sempre que a contaminação do solo e das 
águas subterrâneas no local apresente um 
risco significativo para a saúde humana ou 
para o ambiente em consequência das 
actividades autorizadas exercidas pelo 
operador antes de a licença de instalação 
ser actualizada pela primeira vez após…, e 
tendo em conta o estado do local em que a 
instalação se encontra determinado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, 
o operador toma as medidas necessárias 
destinadas a remover, controlar, conter ou 
reduzir a quantidade de substâncias 
perigosas relevantes para que o local, tendo 
em conta a sua utilização presente ou 
aprovada para o futuro, deixe de 
apresentar tal risco.

Após a cessação definitiva das actividades, 
e sem prejuízo do primeiro parágrafo, 
sempre que a contaminação do solo e das 
águas subterrâneas no local apresente um 
risco para a saúde humana ou para o 
ambiente em consequência das actividades 
autorizadas exercidas pelo operador antes 
de a licença de instalação ser actualizada 
pela primeira vez após ..., e tendo em conta 
o estado do local em que a instalação se 
encontra determinado nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, o operador 
toma as medidas necessárias destinadas a 
remover, controlar, conter ou reduzir a 
quantidade de substâncias perigosas 
relevantes para que o local deixe de 
apresentar tal risco.

Or. en

Justificação

Alteração do texto introduzido pelo Conselho.

Alteração 199
Catherine Soullie

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Após a cessação definitiva das actividades, 
e sem prejuízo do primeiro parágrafo, 
sempre que a contaminação do solo e das 
águas subterrâneas no local apresente um 
risco significativo para a saúde humana ou 

Após a cessação definitiva das actividades, 
e sem prejuízo do primeiro parágrafo, 
sempre que a contaminação do solo e das 
águas subterrâneas no local apresente um 
risco significativo para a saúde humana ou 
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para o ambiente em consequência das 
actividades autorizadas exercidas pelo 
operador antes de a licença de instalação 
ser actualizada pela primeira vez após .., e 
tendo em conta o estado do local em que a 
instalação se encontra determinado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, 
o operador toma as medidas necessárias 
destinadas a remover, controlar, conter ou 
reduzir a quantidade de substâncias 
perigosas relevantes para que o local, tendo 
em conta a sua utilização presente ou 
aprovada para o futuro, deixe de apresentar 
tal risco.

para o ambiente em consequência das 
actividades autorizadas exercidas pelo 
operador antes de a licença de instalação 
ser actualizada pela primeira vez após ..., e 
tendo em conta o estado do local em que a 
instalação se encontra determinado nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º, 
o operador toma as medidas necessárias 
destinadas a remover, controlar, conter ou 
reduzir a quantidade de substâncias 
perigosas relevantes para que o local, tendo 
em conta a sua utilização presente ou 
aprovada para o futuro pela autoridade 
competente quando emitiu a sua 
autorização inicial, deixe de apresentar tal 
risco.

Or. fr

Justificação

Afigura-se essencial salientar, no presente número, que o local deve ser reconduzido a um 
estado que corresponda à sua utilização presente ou aprovada para o futuro, tendo em conta 
os riscos decorrentes para o ambiente e a saúde humana.

Alteração 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Nos casos em que não tenha sido exigida 
ao operador a elaboração do relatório de 
base referido no n.º 2, o operador, aquando 
da cessação definitiva das actividades, 
toma as medidas necessárias destinadas a 
remover, controlar, conter ou reduzir a 
quantidade de substâncias perigosas 
relevantes para que o local, tendo em conta 
a sua utilização presente ou aprovada 
para o futuro, deixe de apresentar um risco 
significativo para a saúde humana ou para 
o ambiente devido à contaminação do solo 
e das águas subterrâneas resultante das 
actividades autorizadas, e tendo em conta o 
estado do local da instalação determinado 

4. Nos casos em que não tenha sido 
solicitada ao operador a elaboração do 
relatório sobre a situação de partida 
referido no n.º 2, o operador, aquando da 
cessação definitiva das actividades, toma 
todas as medidas destinadas a remover, 
controlar, conter ou reduzir a quantidade de 
substâncias perigosas relevantes que forem 
necessárias para que o sítio deixe de 
apresentar um risco para a saúde humana 
ou para o ambiente que se deva à 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas resultante das actividades 
autorizadas, e tendo em conta as condições 
do sítio em que a instalação se encontra 
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nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
12.º.

determinadas nos termos do n.º 1 da alínea 
d) do artigo 12.º.".

Or. en

Justificação

Alteração ao novo texto introduzido pelo Conselho. As acções de reabilitação não devem 
basear-se na “utilização aprovada para o futuro”, porquanto esta raramente ocorre na 
realidade quando uma instalação cessa as suas actividades. Os Estados-Membros que 
disponham de legislação nacional em matéria de protecção do solo, devem poder adoptar 
medidas mais ambiciosas.

Alteração 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4.  Nos casos em que não tenha sido 
exigida ao operador a elaboração do 
relatório de base referido no n.º 2, o 
operador, aquando da cessação definitiva 
das actividades, toma as medidas 
necessárias destinadas a remover, 
controlar, conter ou reduzir a quantidade de 
substâncias perigosas relevantes para que o 
local, tendo em conta a sua utilização 
presente ou aprovada para o futuro, deixe 
de apresentar um risco significativo para a 
saúde humana ou para o ambiente devido à 
contaminação do solo e das águas 
subterrâneas resultante das actividades 
autorizadas, e tendo em conta o estado do 
local da instalação determinado nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º.

4. Nos casos em que não tenha sido exigida 
ao operador a elaboração do relatório de 
base referido no n.º 2, o operador, aquando 
da cessação definitiva das actividades, 
toma as medidas necessárias destinadas a 
remover, controlar, conter ou reduzir a 
quantidade de substâncias perigosas 
relevantes para que o local deixe de 
apresentar um risco para a saúde humana 
ou para o ambiente devido à contaminação 
do solo e das águas subterrâneas resultante 
das actividades autorizadas, e tendo em 
conta o estado do local da instalação 
determinado nos termos da alínea d) do n.º 
1 do artigo 12.º.

Or. en

(Alteração ao texto introduzido pelo Conselho. (PE, primeira leitura, Art.º 25.º, n.º 4))
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Alteração 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posição do Conselho
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

4-A. O presente artigo é interpretado de 
acordo com os princípios consagrados no 
n.º 2 do artigo 191.º do TFUE. Além 
disso, os Estados-Membros asseguram 
que o público seja  devidamente 
informado, tomando todas as medidas 
necessárias para efeitos de cumprimento 
do respectivo conteúdo.

Or. en

Alteração 203
Christa Klaß

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a três anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a dez anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

Or. xm

Justificação

Os artigos 7.º e 8.º estabelecem já que cabe ao operador de uma instalação informar as 
autoridades sobre o cumprimento das condições de licenciamento, bem como sobre eventuais 
acidentes e o incumprimento das condições de licenciamento, de molde a que as autoridades 
disponham sempre de todas as informações relevantes. Inspecções suplementares geram 
apenas burocracia e custos adicionais para as autoridades nacionais e os agricultores. Um 
intervalo de dez anos entre as visitas de inspecção afigura-se, por conseguinte, suficiente 
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para as  instalações que apresentem os riscos menos elevados.

Alteração 204
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a três anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

O intervalo entre duas visitas no local, ou 
métodos equivalentes de inspecção,
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a cinco anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

Or. en

Justificação

É crescente a utilização de novos métodos de inspecção, como a monitorização electrónica 
que utiliza a moderna tecnologia da informação, podendo constituir uma boa alternativa às 
visitas de inspecção, o que pode reduzir os encargos administrativos. 

Alteração 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a três anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a cinco anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.
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Or. en

Alteração 206
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a três anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

O intervalo entre duas visitas no local 
baseia-se numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações em causa 
e não pode ser superior a um ano, no caso 
das instalações que apresentem os riscos 
mais elevados, e a cinco anos, no caso das 
instalações que apresentem os riscos menos 
elevados.

Or. en

Justificação

A frequência das inspecções, que depende do risco e assume a forma de visitas ao local, é 
desproporcionada no caso das empresas agrícolas. De acordo com a proposta existente, o 
operador deve elaborar um relatório sobre o cumprimento dado à legislação em matéria de 
procedimentos de autorização, devendo comunicar imediatamente quaisquer infracções 
ocorridas. Assim, as autoridades dispõem sempre de todas as informações relevantes. No 
caso das instalações que apresentem riscos pouco elevados, é suficiente a realização de 
inspecções quinquenais. As avaliações de risco devem identificar regimes ao abrigo dos quais 
tenham lugar controlos ou inspecções regulares, como os regimes de seguro agrícola.

Alteração 207
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Ao realizar estas inspecções 
extraordinárias, as autoridades 
competentes podem exigir aos operadores 
que prestem as informações necessárias 
para a investigação do conteúdo de um 
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acidente, incidente ou ocorrência de 
incumprimento, incluindo estatísticas em 
matéria de saúde.

Or. en

Alteração 208
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS).

c) A participação do operador no sistema 
de eco-gestão e auditoria da União 
(EMAS)  ou a aplicação de sistemas 
equivalentes de eco-gestão.

Or. en

Justificação

Um sistema de eco-gestão pode ser útil para a reabilitação do local e o controlo de 
poluentes. Todavia, o sistema comunitário de eco-gestão e auditoria (EMAS) não constitui o 
único sistema existente em sede de ambiente. Convém permitir a intervenção de outros 
sistema de eco-gestão similares, nomeadamente o sistema ISO, a fim de facilitar a aplicação 
da presente directiva.

Alteração 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS).

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS) ou noutros 
sistemas de auditoria industrial 
acreditados que efectuem controlos ou 
inspecções regulares.

Or. en
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Alteração 210
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS).

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS) ou noutros 
sistemas de auditoria industrial 
acreditados que efectuem controlos ou 
inspecções regulares.

Or. en

Justificação

A frequência das inspecções, que depende do risco e assume a forma de visitas ao local, é 
desproporcionada no caso das empresas agrícolas. De acordo com a proposta existente, o 
operador deve elaborar um relatório sobre o cumprimento dado à legislação em matéria de 
procedimentos de autorização, devendo comunicar imediatamente quaisquer infracções 
ocorridas. Assim, as autoridades dispõem sempre de todas as informações relevantes. No 
caso das instalações que apresentem riscos pouco elevados, é suficiente a realização de 
inspecções quinquenais. As avaliações de risco devem identificar regimes ao abrigo dos quais 
tenham lugar controlos ou inspecções regulares, como os regimes de seguro agrícola.

Alteração 211
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS).

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS) ou noutro 
sistema normalizado de eco-gestão que 
seja equivalente.

Or. en

Justificação

A indústria europeia utiliza em larga escala o sistema de eco-gestão global ISO 14001. 
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Assim, é importante que a legislação permita também o recurso a outros sistemas   
normalizados de eco-gestão que sejam equivalentes ao EMAS.

Alteração 212
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS).

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS) ou noutro 
sistema normalizado de eco-gestão que 
seja equivalente.

Or. en

Justificação

O Conselho propõe que a frequência das inspecções efectuadas pelas autoridades tenha, inter 
alia, em conta a participação das instalações no sistema europeu de eco-gestão EMAS .  Não 
obstante, em vários países é mais frequente a utilização de outros sistemas de eco-gestão, 
como o ISO 1400. A participação em tais sistemas de eco-gestão equivalentes deve ser 
reconhecida em pé de igualdade.

Alteração 213
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS).

c) A participação no sistema de eco-gestão 
e auditoria da União (EMAS) ou ISO 
14001. 

Or. en

Justificação

A par do sistema EMAS, também a aplicação, pelos operadores, de um sistema de gestão em 
consonância com a norma ISO 14001 deve, em todo o caso, ser tida em conta aquando da 
elaboração dos planos de inspecção. Alteração de compromisso entre a posição do Conselho 
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e a alteração 44 aprovada pelo Parlamento em primeira leitura. 

Alteração 214
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 23 – n.º 6 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O projecto de relatório é enviado ao 
operador em causa e o relatório final é 
colocado à disposição do público nos 
termos da Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao 
acesso do público às informações 
ambientais, no prazo de três meses após a 
realização da visita no local.

O projecto de relatório é enviado ao 
operador em causa no prazo de dois meses 
após a realização da visita no local, e o 
relatório final é colocado à disposição do 
público no prazo de três meses após a 
realização da visita no local,  nos termos 
do artigo 3.º da Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao 
acesso do público às informações 
ambientais.

Or. en

Justificação

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Alteração 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 24 - n.º 1 - alínea c-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

c-A) Concessão de uma derrogação, em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do 
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artigo 15.º.

Or. de

Justificação

A possibilidade de concessão de derrogações às MTD reveste-se de uma tal importância que 
o público deve participar no processo decisório, em conformidade com os requisitos da 
Convenção de Aarhus. 

Alteração 216
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 24 - n.º 2 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

2. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização da 
licença, a autoridade competente faculta ao 
público, designadamente através da 
Internet, em relação às alíneas a) e b) do n.º 
1, as seguintes informações:

2. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização da 
licença, a autoridade competente faculta ao 
público, designadamente através da 
Internet, em relação às alíneas a) a f) e ao
n.º 3, as seguintes informações:

Or. en

Justificação

Reintrodução parcial da alteração 54 apresentada em primeira leitura.
Para fins da sua publicitação, estas informações devem ser acessíveis via Internet.

Alteração 217
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 24 - n.º 2 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

2. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização da 
licença, a autoridade competente faculta ao 
público, designadamente através da 
Internet, em relação às alíneas a) e b) do n.º 

2. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização da 
licença, a autoridade competente faculta ao 
público, designadamente através da 
Internet, em relação às alíneas a) a f) e ao 
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1, as seguintes informações: n.º 3, as seguintes informações:

Or. en

Justificação

Face às obrigações estabelecidas na Convenção de Aarhus e à posição do PE em matéria de 
reforço da transparência, as informações a tornar acessíveis online não devem restringir-se 
às mencionadas nas alíneas a) e b). O acesso online aos documentos é vital para os cidadãos, 
uma vez que, regra geral, não dispõem de um fácil acesso aos registos locais e os períodos de 
consulta são limitados pela legislação aplicável. Analogamente, na ausência de acesso 
online, os cidadãos que trabalham durante o horário normal de expediente seriam 
prejudicados na sua capacidade de consultar os registos públicos, cujo horário de 
funcionamento coincide, normalmente, com o supra mencionado.

Alteração 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 24 - n.º 2 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

2. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização da 
licença, a autoridade competente faculta ao 
público, designadamente através da 
Internet, em relação às alíneas a) e b) do n.º 
1, as seguintes informações:

2. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização da 
licença, a autoridade competente faculta ao 
público, designadamente através da 
Internet, em relação às alíneas a), b) e f) as 
seguintes informações:

Or. en

(Reposição parcial da alteração 54 apresentada em primeira leitura (PE, primeira leitura, 
Art 25, n.º4))

Alteração 219
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 28 - n.º 1

Posição do Conselho Alteração

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão com uma potência térmica 

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão com uma potência térmica  
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nominal total igual ou superior a 50 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado. 

total utilizada superior a 50 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado.

Or. it

Justificação

Os estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e as instalações para utilização em 
caso de emergência, que, por razões de segurança, possuem, regra geral, uma potência de 
reserva 30-50% superior à potência efectivamente utilizada, devem ser excluídos do âmbito 
de aplicação das presentes disposições.

Alteração 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 28 - n.º 1

Posição do Conselho Alteração

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado.

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 20 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado.

Or. en

Justificação

Reintroduz o limiar de 20MW proposto pela Comissão. (Em caso de aprovação, esta 
alteração deve aplicar-se a todo o texto.) De acordo com a avaliação de impacto da 
Comissão, a redução do limiar de capacidade para 20 MW visaria as principais emissões e 
lograria reduções dos principais poluentes de forma economicamente eficiente. Estima-se que 
os benefícios para a saúde correlatos oscilem entre 1 e 2,6 mil milhões de euros (sem incluir 
os benefícios ambientais).
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Alteração 221
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Todas as licenças para instalações com 
estruturas de combustão às quais tenha sido 
concedida uma licença antes de…. ou cujos 
operadores tenham apresentado um pedido 
de licença completo antes dessa data, desde 
que essas estruturas entrem em 
funcionamento em …*, incluem condições 
que permitam garantir que as emissões 
dessas instalações para a atmosfera não 
excedam os valores-limite de emissão 
fixados na parte 1 do Anexo V. Todas as 
licenças para instalações com estruturas de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
isenção referida no n.º 4 do artigo 4.º da 
Directiva 2001/80/CE e que se mantenham 
em funcionamento após 1 de Janeiro 
de 2016, incluem condições que permitam 
garantir que as emissões dessas instalações 
para a atmosfera não excedam os valores-
limite de emissão fixados na parte 2 do 
Anexo V.

Todas as licenças para instalações com 
estruturas de combustão às quais tenha sido 
concedida uma licença antes de…. ou cujos 
operadores tenham apresentado um pedido 
de licença completo antes dessa data, desde 
que essas estruturas entrem em 
funcionamento em …*, incluem condições 
que permitam garantir que as emissões 
dessas instalações para a atmosfera não 
excedam os valores-limite de emissão 
fixados na parte 1 do Anexo V. Todas as 
licenças para instalações com estruturas de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
isenção referida no n.º 4 do artigo 4.º da 
Directiva 2001/80/CE e que se mantenham 
em funcionamento após 1 de Janeiro 
de 2016, incluem condições que permitam 
garantir que as emissões dessas instalações 
para a atmosfera não excedam os valores-
limite de emissão fixados na parte 1 do 
Anexo V.

Or. it

Justificação

Uma vez que se trata de instalações existentes, os valores-limite de emissão aplicáveis são os 
valores em vigor para essas instalações (Anexo V, parte 1), e não para as novas instalações 
(Anexo V, parte 2).
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Alteração 222
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1-A – 1-C (novos)

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão incluídas nos 
planos nacionais de emissões dos Estados-
Membros que tenham sido legalmente 
estabelecidas, em consonância com o n.º 6 
do artigo 4.º da Directiva 2001/80/CE, 
podem, a partir de 2016, continuar a 
aplicar o respectivo plano para reduzir os 
seus níveis de emissões anuais totais, que 
serão alcançados mediante a aplicação 
dos valores-limite de emissão 
estabelecidos na parte 1 do anexo V.
As instalações de combustão abrangidas 
por esse plano podem ficar isentas do 
cumprimento dos valores-limite de 
emissão a que se refere a parte 1 do anexo 
V ou, se for caso disso, das taxas de 
dessulfurização a que se refere o 
artigo 31.º.
São, pelo menos, mantidos os 
valores-limite aplicáveis em 31 de 
Dezembro de 2015 às emissões de dióxido 
de enxofre, de óxidos de azoto e de 
poeiras, fixados na licença da instalação 
de combustão, designadamente nos 
termos dos requisitos previstos nas 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE.

Or. en
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Alteração 223
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 7

Posição do Conselho Alteração

7. Quando uma instalação de combustão 
for ampliada, os valores-limite de emissão 
especificados na parte 2 do Anexo V 
aplicam-se à parte ampliada da instalação 
afectada pela alteração e são definidos com 
base na potência térmica nominal total de 
toda a instalação de combustão. Se forem 
efectuadas alterações a uma instalação de 
combustão que possam ter consequências 
para o ambiente e que afectem uma parte 
da instalação com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 50 MW, os 
valores-limite de emissão fixados na 
parte 2 do Anexo V são aplicáveis à parte 
da instalação que se tenha alterado 
relativamente à potência térmica nominal 
total de toda a instalação.

7. Quando uma instalação de combustão 
for ampliada, os valores-limite de emissão 
especificados na parte 2 do Anexo V 
aplicam-se à parte ampliada da instalação 
afectada pela alteração e são definidos com 
base na potência térmica nominal total de 
toda a instalação de combustão. Se forem 
efectuadas alterações a uma instalação de 
combustão que possam ter consequências 
para o ambiente e que afectem uma parte 
da instalação com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 20 MW, os 
valores-limite de emissão fixados na 
parte 2 do Anexo V são aplicáveis à parte 
da instalação que se tenha alterado 
relativamente à potência térmica nominal 
total de toda a instalação.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 57 apresentada em primeira leitura. Estas instalações constituem 
uma importante fonte de emissões, pelo que devem ser incluídas no âmbito de aplicação, 
como inicialmente proposto pela Comissão. A bem da coerência com o âmbito de aplicação 
da Directiva relativa ao ETS da UE, o limiar deve elevar-se a 20MW.

Alteração 224
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 7

Posição do Conselho Alteração

7. Quando uma instalação de combustão 
for ampliada, os valores-limite de emissão 
especificados na parte 2 do Anexo V 
aplicam-se à parte ampliada da instalação 

7. Quando uma instalação de combustão 
for ampliada, os valores-limite de emissão 
especificados na parte 2 do Anexo V 
aplicam-se à parte ampliada da instalação 
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afectada pela alteração e são definidos com 
base na potência térmica nominal total de 
toda a instalação de combustão. Se forem 
efectuadas alterações a uma instalação de 
combustão que possam ter consequências 
para o ambiente e que afectem uma parte 
da instalação com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 50 MW, os 
valores-limite de emissão fixados na 
parte 2 do Anexo V são aplicáveis à parte 
da instalação que se tenha alterado 
relativamente à potência térmica nominal 
total de toda a instalação.

afectada pela alteração e são definidos com 
base na potência térmica nominal total de 
toda a instalação de combustão. Se forem 
efectuadas alterações a uma instalação de 
combustão que possam ter consequências 
para o ambiente e que afectem uma parte 
da instalação com uma potência térmica 
utilizada superior a 50 MW, os valores-
limite de emissão fixados na parte 2 do 
Anexo V são aplicáveis à parte da 
instalação que se tenha alterado 
relativamente à potência térmica nominal 
total de toda a instalação.

Or. it

Justificação

Os estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e as instalações para utilização em 
caso de emergência, que, por razões de segurança, possuem, regra geral, uma potência de 
reserva 30-50% superior à potência efectivamente utilizada, devem ser excluídos do âmbito 
de aplicação das presentes disposições.

Alteração 225
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 8 - alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Motores diesel; a) Motores diesel e motores a gás;

Or. en

Justificação

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Alteração 226
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 8 - alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Motores diesel; a) Motores diesel em zonas periféricas e 
insulares sem ligações à rede;

Or. en

Justificação

As peculiaridades de funcionamento dos motores de combustão interna (motores diesel) que 
utilizam combustíveis líquidos, em particular em zonas insulares não ligadas à rede eléctrica, 
são do conhecimento geral.

Alteração 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 9

Posição do Conselho Alteração

9. Relativamente às instalações a seguir 
enunciadas, e com base nas melhores 
técnicas disponíveis, a Comissão analisa a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V:

Suprimido

a) Instalações de combustão a que se 
refere o n.º 8;

b) Instalações de combustão a funcionar 
em refinarias e que queimem resíduos 
da destilação e conversão da refinação 
de petróleo bruto para consumo
próprio, com ou sem outros 
combustíveis, tendo em conta os 
sistemas energéticos das refinarias;
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c)  Instalações de combustão que 
queimem gases diferentes do gás 
natural;

d)  Instalações de combustão a funcionar 
em instalações químicas que usem 
como combustível não comercial os 
resíduos líquidos da produção para 
consumo próprio.

Até 31 de Dezembro de 2013, a Comissão 
comunica ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho os resultados dessa análise, se 
necessário acompanhados de uma 
proposta legislativa.

Or. en

Justificação

Suprime a análise introduzida pelo Conselho. Não se revela apropriado prever a exclusão 
das refinarias ou da indústria química do âmbito de aplicação dos valores-limite previstos no 
Capítulo III.

Alteração 228
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 9 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

9. Relativamente às instalações a seguir 
enunciadas, e com base nas melhores 
técnicas disponíveis, a Comissão analisa a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V:

9. Relativamente às instalações a seguir 
enunciadas, e com base nas melhores 
técnicas disponíveis específicas de cada 
sector, a Comissão analisa a necessidade 
de fixar valores-limite de emissão à escala 
da União e de alterar os valores-limite de 
emissão fixados no Anexo V:

Or. en
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Alteração 229
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 30 - n.º 9 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

9. Relativamente às instalações a seguir 
enunciadas, e com base nas melhores 
técnicas disponíveis, a Comissão analisa a 
necessidade de fixar valores-limite de 
emissão à escala da União e de alterar os 
valores-limite de emissão fixados no 
Anexo V:

9. Relativamente às instalações a seguir 
enunciadas, e com base nas melhores 
técnicas disponíveis, a Comissão pode 
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 quando se 
afigure necessária a sua conformidade 
com os níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis (MTD):

Or. en

Justificação

Alteração de um novo artigo em matéria de análise introduzido pelo Conselho.
Não é aceitável que a indústria petrolífera e a indústria química pudessem ser excluídas da 
aplicação dos valores-limite de emissão juridicamente vinculativos, previstos no Capítulo III; 
caso os valores-limite de emissão para este sector fossem objecto de adaptação, cumpriria 
velar por que tal obedecesse às MTD.

Alteração 230
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 30 – n.° 9 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Até 31 de Dezembro de 2013, a Comissão 
comunica ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho os resultados dessa análise, se 
necessário acompanhados de uma proposta 
legislativa.

Até 31 de Dezembro de 2013, a Comissão 
comunica ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho os resultados dessa possível 
análise, se necessário acompanhados de 
uma proposta legislativa.

Or. en
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Justificação

Alteração de um novo artigo em matéria de análise introduzido pelo Conselho. Não é 
aceitável que a indústria petrolífera e a indústria química pudessem ser excluídas da 
aplicação dos valores-limite de emissão juridicamente vinculativos, previstos no Capítulo III; 
caso os valores-limite de emissão para este sector fossem objecto de adaptação, cumpriria 
velar por que tal obedecesse às MTD.

Alteração 231
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 30 – n.º 9 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Para essas instalações, os valores-limite 
de emissão aplicáveis 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 na Directiva 2001/80/CE são referidos em várias 
partes da proposta de reformulação. A bem da certeza jurídica, o objectivo supra da posição 
comum deve ser explicitamente enunciado.

Alteração 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 31

Posição do Conselho Alteração

Para as instalações de combustão que 
queimem combustível sólido produzido no 
país e não possam cumprir os valores-
limite de emissão para o dióxido de 
enxofre referidos nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 30.º devido às características deste 

Suprimido
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combustível, os Estados-Membros podem 
em vez disso aplicar as taxas mínimas de 
dessulfurização fixadas na Parte 5 do 
Anexo V, em conformidade com as regras 
de cumprimento enunciadas na Parte 6 do 
mesmo anexo.

Or. en

Justificação

Alteração a  um novo artigo introduzido pelo Conselho.

Alteração 233
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 31

Posição do Conselho Alteração

Para as instalações de combustão que 
queimem combustível sólido produzido no 
país e não possam cumprir os valores-
limite de emissão para o dióxido de 
enxofre referidos nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 30.º devido às características deste 
combustível, os Estados-Membros podem 
em vez disso aplicar as taxas mínimas de 
dessulfurização fixadas na Parte 5 do 
Anexo V, em conformidade com as regras 
de cumprimento enunciadas na Parte 6 do 
mesmo anexo.

Para as instalações de combustão que 
queimem combustível sólido produzido no 
país e não possam cumprir os valores-
limite de emissão para o dióxido de 
enxofre referidos nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 30.º devido às características deste 
combustível, os Estados-Membros podem 
em vez disso aplicar, o mais tardar até 31 
de Dezembro de 2007, as taxas mínimas de 
dessulfurização fixadas na Parte 5 do 
Anexo V, em conformidade com as regras 
de cumprimento enunciadas na Parte 6 do 
mesmo anexo e com a validação prévia, 
pela autoridade competente, do relatório 
técnico a que se refere o n.º 4, alínea a), 
do artigo 72.º.

A Comissão avalia, até 31 de Dezembro de 
2013, se pode ser concedido um 
alargamento das taxas mínimas de 
dessulfurização fixadas na Parte 5 do 
Anexo V, tendo, designadamente, em 
conta as melhores técnicas disponíveis e 
os benefícios obtidos mercê da redução 
das emissões de SO2.
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Or. en

Justificação

Alteração a novas derrogações introduzidas pelo Conselho.
Os Estados-Membros que possuem instalações que aplicam a taxa de dessulfurização 
especial têm de apresentar uma justificação técnica da inviabilidade de observância dos 
valores-limite de emissão regulares.

Alteração 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Posição do Conselho
Artigo 32

Posição do Conselho Alteração

Artigo 32.º Suprimido

Or. en

Justificação

A aplicação do Plano de transição nacional levará a um aumento das emissões. Além disso, 
esta disposição é susceptível de causar distorções de concorrência na Comunidade, pois 
algumas instalações de combustão já efectuaram investimentos a fim de cumprir os valores-
limite de emissão que lhes são aplicáveis. Acresce que nem todos os Estados-Membros 
aplicarão um plano de transição nacional. 

Alteração 235
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 1 de Dezembro 
de 2020, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro 
de 2023, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
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completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.

completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.

Or. xm

Justificação

No intuito de garantir uma transição suave, o prazo de execução dos planos de transição 
nacionais deveria expirar em 2023.

Alteração 236
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 32

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 1 de Dezembro 
de 2020, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro 
de 2022, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.
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Or. en

Justificação

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Alteração 237
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 1 de Dezembro 
de 2020, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro 
de 2018, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.

Or. en
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Justificação

O período de aplicação dos planos de transição nacionais previsto na Posição é demasiado 
longo e obviaria à realização dos objectivos da União em matéria de qualidade do ar, 
consignados, nomeadamente, na estratégia temática para a poluição atmosférica (CAFE). A 
presente alteração é admissível, dado esta disposição não constar da proposta apresentada 
pela Comissão.

Alteração 238
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 1 de Dezembro 
de 2020, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás, só 
as emissões de óxidos de azoto podem ser 
abrangidas pelo plano.

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 1 de Dezembro 
de 2020, os Estados-Membros podem 
elaborar e aplicar um plano de transição 
nacional que abranja as instalações de 
combustão às quais tenha sido concedida a 
primeira licença antes de 27 de Novembro 
de 2002 ou cujos operadores tenham 
apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003. Em relação a 
cada uma das instalações de combustão 
abrangidas por esse plano, este indica as 
emissões de um ou mais dos seguintes 
poluentes: óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre e poeiras. Para as turbinas a gás e 
os motores a gás, só as emissões de óxidos 
de azoto e de monóxido de carbono podem 
ser abrangidas pelo plano.

Or. en

Justificação

O monóxido de carbono deve ser incluído nos PTN se os valores-limite de emissão aplicáveis 
ao CO forem estabelecidos pela Directiva relativa às instalações de combustão a gás. A 
Directiva relativa às grandes instalações de combustão não inclui os motores a gás. Se os 
motores a gás forem abrangidos pelo âmbito de aplicação da nova directiva, deverá ser 
possível incluir essas instalações nos PTN. 
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Alteração 239
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para os anos de 2019 e 2020 são 
calculados com base nos valores-limite de 
emissão relevantes fixados na Parte 1 do 
Anexo V da presente directiva ou, quando 
aplicável, nas taxas de dessulfurização 
relevantes fixadas na Parte 5 do Anexo V 
da presente directiva. Os limiares para os 
anos de 2017 e 2018 são fixados prevendo 
uma diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2019.

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para os anos de 2022 e 2023 são 
calculados com base nos valores-limite de 
emissão relevantes fixados na Parte 1 do 
Anexo V da presente directiva ou, quando 
aplicável, nas taxas de dessulfurização 
relevantes fixadas na Parte 5 do Anexo V 
da presente directiva. Os limiares para os 
anos de 2017 a 2021 são fixados prevendo 
uma diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2022.

Or. xm

Justificação

No intuito de garantir uma transição suave, o prazo de execução dos planos de transição 
nacionais deveria expirar em 2023.
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Alteração 240
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para os anos de 2019 e 2020 são 
calculados com base nos valores-limite de 
emissão relevantes fixados na Parte 1 do 
Anexo V da presente directiva ou, quando 
aplicável, nas taxas de dessulfurização 
relevantes fixadas na Parte 5 do Anexo V 
da presente directiva. Os limiares para os 
anos de 2017 e 2018 são fixados prevendo 
uma diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2019. 

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás e 
dos motores a gás, tomam-se por base os 
valores-limite de emissão para os óxidos de 
azoto e o monóxido de carbono fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE.  Os 
limiares para os anos de 2019 e 2020 são 
calculados com base nos valores-limite de 
emissão relevantes fixados na Parte 1 do 
Anexo V da presente directiva ou, quando 
aplicável, nas taxas de dessulfurização 
relevantes fixadas na Parte 5 do Anexo V 
da presente directiva. Os limiares para os 
anos de 2017 e 2018 são fixados prevendo 
uma diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2019.

Or. en

Justificação

O monóxido de carbono deve ser incluído nos PTN se os valores-limite de emissão aplicáveis 
ao CO forem estabelecidos pela Directiva relativa às instalações de combustão a gás. A 
Directiva relativa às grandes instalações de combustão não inclui os motores a gás. Se os 
motores a gás forem abrangidos pelo âmbito de aplicação da nova directiva, deverá ser 
possível incluir essas instalações nos PTN. 



PE439.995v01-00 52/84 AM\810289PT.doc

PT

Alteração 241
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para os anos de 2019 e 2020 são 
calculados com base nos valores-limite de 
emissão relevantes fixados na Parte 1 do 
Anexo V da presente directiva ou, quando 
aplicável, nas taxas de dessulfurização 
relevantes fixadas na Parte 5 do Anexo V 
da presente directiva. Os limiares para os 
anos de 2017 e 2018 são fixados prevendo 
uma diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2019. Sempre que uma 
instalação incluída no plano de transição 
nacional for encerrada ou deixar de se 
encontrar abrangida pelo âmbito de 
aplicação do Capítulo III, esse facto não 
pode acarretar um aumento das emissões 
anuais totais provenientes das restantes 
instalações abrangidas pelo plano.

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para o ano de 2022 são calculados 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes fixados na Parte 1 do Anexo V 
da presente directiva ou, quando aplicável, 
nas taxas de dessulfurização relevantes 
fixadas na Parte 5 do Anexo V da presente 
directiva. Os limiares para os anos de 2017 
a 2021 são fixados prevendo uma 
diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2022. Sempre que uma 
instalação incluída no plano de transição 
nacional for encerrada ou deixar de se 
encontrar abrangida pelo âmbito de 
aplicação do Capítulo III, esse facto não 
pode acarretar um aumento das emissões 
anuais totais provenientes das restantes 
instalações abrangidas pelo plano.

Or. en

Justificação

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
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realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Alteração 242
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para os anos de 2019 e 2020 são 
calculados com base nos valores-limite de 
emissão relevantes fixados na Parte 1 do 
Anexo V da presente directiva ou, quando 
aplicável, nas taxas de dessulfurização 
relevantes fixadas na Parte 5 do Anexo V 
da presente directiva. Os limiares para os 
anos de 2017 e 2018 são fixados prevendo 
uma diminuição linear dos limiares fixados 
entre 2016 e 2019.

O limiar para o ano de 2016 é calculado 
com base nos valores-limite de emissão 
relevantes definidos nos Anexos III a VII 
da Directiva 2001/80/CE ou, se aplicável, 
com base nas taxas de dessulfurização 
fixadas no Anexo III da Directiva 
2001/80/CE. No caso das turbinas a gás, 
tomam-se por base os valores-limite de 
emissão para os óxidos de azoto fixados 
para essas instalações na Parte B do 
Anexo VI da Directiva 2001/80/CE. Os 
limiares para os anos de 2017 e 2018 são 
fixados prevendo uma diminuição linear 
dos limiares fixados entre 2016 e 2018.

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração apresentada ao n.º 1 do artigo 32.º da Posição.
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Alteração 243
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 32 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Constam também do plano de transição 
nacional objectivos e disposições em 
matéria de monitorização e de 
comunicação de dados que dêem 
cumprimento às regras de execução 
estabelecidas nos termos da alínea b) do 
artigo 41.º, assim como as medidas 
previstas para cada uma das instalações 
para assegurar o cumprimento atempado 
dos valores-limite de emissão que serão 
aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2021.

4. Constam também do plano de transição 
nacional objectivos e disposições em 
matéria de monitorização e de 
comunicação de dados que dêem 
cumprimento às regras de execução 
estabelecidas nos termos da alínea b) do 
artigo 41.º, assim como as medidas 
previstas para cada uma das instalações 
para assegurar o cumprimento atempado 
dos valores-limite de emissão que serão 
aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 2024.

Or. xm

Justificação

No intuito de garantir uma transição suave, o prazo de execução dos planos de transição 
nacionais deveria expirar em 2023.

Alteração 244
Jutta Haug

Posição do Conselho
Artigo 32-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 32.º-A
A autoridade competente pode autorizar 
um maior número de horas de 
funcionamento anual do que o previsto 
nas Partes 1, 2, 4 e 6 do Anexo V às 
instalações de combustão às quais tenha 
sido concedida uma licença antes de 27 de 
Novembro de 2002 ou cujos operadores 
tenham apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em 
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funcionamento até 27 de Novembro de 
2003 e seja aplicado um valor-limite de 
emissão mais rigoroso que permita 
alcançar um nível equivalente de 
protecção ambiental, numa base anual, 
no que respeita a este poluente.

Or. en

Justificação

A derrogação destina-se aos operadores que introduziram medidas de redução em tempo útil 
e que não devem ser penalizados a posteriori por investimentos em acções já conformes a 
valores-limite de emissão mais estritos. As instalações ao abrigo desta derrogação deveriam 
poder operar um maior número de horas de funcionamento anual desde que alcançado o 
mesmo nível de protecção ambiental. Esta derrogação é consentânea com o Anexo V, Parte 1, 
n.ºs 2, 4 e 6 , bem como com a primeira leitura do PE e a respectiva Posição. 

Alteração 245
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 32-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 32.º-A
A autoridade competente pode autorizar 
um maior número de horas de 
funcionamento anual do que o previsto 
nas Partes 1 e 2 do Anexo V às 
instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos, às quais tenha sido 
concedida uma licença antes de 27 
Novembro 2002 ou cujos operadores 
tenham apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
instalação tenha entrado em 
funcionamento até 27 de Novembro de 
2003 e introduzido ou adaptado a 
posteriori medidas técnicas tendentes a 
reduzir as emissões de SO2, em 
conformidade com os requisitos das 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE antes 
de …*. Essas instalações de combustão 
podem ser isentas do cumprimento dos 



PE439.995v01-00 56/84 AM\810289PT.doc

PT

valores-limite de emissão para o dióxido 
de enxofre (SO2) que figuram nos 
quadros constantes das Partes 1 e 2 do 
Anexo V. Os valores-limite de emissão 
fixados nas licenças dessas instalações de 
combustão, designadamente nos termos 
das Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE, 
devem, pelo menos, ser mantidos,  não 
devendo, porém exceder 400 mg/Nm³.
 _________

* JO: data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

As derrogações aplicáveis às instalações existentes que utilizam combustíveis sólidos devem 
ser concebidas de modo a  que os operadores que, atempadamente,  introduziram ou 
adaptaram a posteriori o sistema de redução em conformidade com os requisitos da 
Directiva "Grandes instalações de combustão" (LCPD) não sejam penalizados a posteriori 
pelas acções precoces por si empreendidas. Não obstante, essas instalações devem ser 
obrigadas a alcançar, pelo menos, o valor-limite de emissão mais rigoroso previsto na 
Directiva "Grandes instalações de combustão" (LCPD)  (Anexo III A), que deve ser aplicado 
pelas novas instalações e pelas já existentes, nos termos do disposto nos n.º 1 e 3 do artigo 4.º 
da Directiva 2001/80/CE, respectivamente (equivalente a 400 mg/Nm3).

Alteração 246
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Artigo 32-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 32.º-A
A autoridade competente pode autorizar 
um maior número de horas de 
funcionamento anual do que o pevisto nas 
Partes 1, 2, 4 e 6 do do Anexo V às 
instalações de combustão às quais tenha 
sido concedida uma licença antes de 27 
Novembro 2002 ou cujos operadores 
tenham apresentado um pedido de licença 
completo antes dessa data, desde que a 
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instalação tenha entrado em 
funcionamento até 27 de Novembro de 
2003 e seja aplicado um valor-limite de 
emissão mais rigoroso que permita 
alcançar um nível equivalente de 
protecção ambiental, numa base anual, 
no que respeita a este poluente.

Or. en

Justificação

As derrogações devem ser concebidas de modo mais flexível, por forma a que os operadores 
que introduziram tempestivamente  sistemas de redução não sejam penalizados a posteriori. 
As instalações ao abrigo desta derrogação que cumprem já valores-limite de emissão mais 
rigorosos deveriam poder operar durante um maior número de horas de funcionamento anual 
desde que alcançado o mesmo nível de protecção ambiental.

Alteração 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Posição do Conselho
Artigo 33

Posição do Conselho Alteração

Artigo 33.º Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição é susceptível de causar distorções de concorrência na Comunidade, uma vez 
que as instalações de combustão abrangidas pela mesma não têm de investir nas melhores 
técnicas disponíveis para cumprir os valores-limite de emissão que lhes são aplicáveis. Além 
disso, este artigo compromete a consecução das metas em matéria de ambiente estabelecidas 
pela UE para 2020 (a Estratégia temática sobre a poluição atmosférica, proposta pela 
Comissão, visa reduzir em 82% as emissões de SO2 e em 60% as de NOx até 2020, em 
relação aos níveis de 2000).
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Alteração 248
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro 
de 2023, as instalações de combustão 
podem ser isentas da observância dos 
valores-limite de emissão a que se refere o 
n.º 2 do artigo 30.º e das taxas de 
dessulfurização a que se refere o 
artigo 31.º, quando aplicável, e de serem 
incluídas no plano de transição nacional 
referido no artigo 32.º, desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 
2020 as instalações de combustão podem 
ser isentas da observância dos valores-
limite de emissão a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º e das taxas de dessulfurização a 
que se refere o artigo 31.º, quando 
aplicável, e de serem incluídas no plano de 
transição nacional referido no artigo 32.º, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

O período de transição para as instalações de combustão com uma vida limitada previsto na 
Posição é demasiado longo e obviaria à realização dos objectivos da União em matéria de 
qualidade do ar, consignados, nomeadamente, na estratégia temática para a poluição 
atmosférica (CAFE). A presente alteração é admissível, dado esta disposição não constar da 
proposta apresentada pela Comissão. 

Alteração 249
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro 
de 2023, as instalações de combustão 
podem ser isentas da observância dos 
valores-limite de emissão a que se refere o 
n.º 2 do artigo 30.º e das taxas de 
dessulfurização a que se refere o 
artigo 31.º, quando aplicável, e de serem 

1. Durante o período compreendido entre 
1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 
2020, as instalações de combustão podem 
ser isentas da observância dos valores-
limite de emissão a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º e das taxas de dessulfurização a 
que se refere o artigo 31.º, quando 
aplicável, e de serem incluídas no plano de 
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incluídas no plano de transição nacional 
referido no artigo 32.º, desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

transição nacional referido no artigo 32.º, 
desde que sejam respeitadas as seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

A presente alteração é mais consentânea com outros objectivos europeus, nomeadamente a 
estratégia temática para a poluição atmosférica.

Alteração 250
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) O operador da instalação de combustão 
compromete-se, em declaração escrita 
apresentada à autoridade competente até 
1 de Janeiro de 2014, a não fazer funcionar 
a instalação durante mais de 20 000 horas 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 
31 de Dezembro de 2023;

a) O operador da instalação de combustão 
compromete-se, em declaração escrita 
apresentada à autoridade competente até 
1 de Janeiro de 2014, a não fazer funcionar 
a instalação durante mais de 20 000 horas 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de 
Dezembro de 2020;

Or. en

Justificação

O período de transição para as instalações de combustão com uma vida limitada previsto na 
Posição é demasiado longo e obviaria à realização dos objectivos da União em matéria de 
qualidade do ar, consignados, nomeadamente, na estratégia temática para a poluição 
atmosférica (CAFE). A presente alteração é admissível, dado esta disposição não constar da 
proposta apresentada pela Comissão. 
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Alteração 251
Esther de Lange

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) O operador da instalação de combustão 
compromete-se, em declaração escrita 
apresentada à autoridade competente até 
1 de Janeiro de 2014, a não fazer funcionar 
a instalação durante mais de 20 000 horas 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 
31 de Dezembro de 2023;

a) O operador da instalação de combustão 
compromete-se, em declaração escrita 
apresentada à autoridade competente até 
1 de Janeiro de 2014, a não fazer funcionar 
a instalação durante mais de 20 000 horas 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de 
Dezembro de 2020;

Or. en

Justificação

A presente alteração é mais consentânea com outros objectivos europeus, nomeadamente a 
estratégia temática para a poluição atmosférica.

Alteração 252
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) O operador da instalação de combustão 
compromete-se, em declaração escrita 
apresentada à autoridade competente até 
1 de Janeiro de 2014, a não fazer funcionar 
a instalação durante mais de 20 000 horas 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 
31 de Dezembro de 2023;

a) O operador da instalação de combustão 
compromete-se, em declaração escrita 
apresentada à autoridade competente até 
1 de Janeiro de 2014, a não fazer funcionar 
a instalação durante mais de 30 000 horas 
entre 1 de Janeiro de 2016 e 
31 de Dezembro de 2023;

Or. en

Justificação

As derrogações introduzidas pelo Conselho assumem grande importância para a segurança 
do aprovisionamento energético durante o período crítico 2016-2023, quando os objectivos 
do 'pacote verde' tiverem de ser cumpridos em simultâneo. No caso das instalações existentes,  
o número de horas de funcionamento a excluir deve ser aumentado para 30.000 (caso geral) 
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entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2023, a fim de garantir a segurança do 
fornecimento de energia, tendo em conta que as instalações em causa operam sob certas 
restrições técnicas (não podem operar abaixo da carga nominal mínima ou com cargas de 
variações frequentes).

Alteração 253
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. O número de horas de funcionamento 
referido na alínea a) do n.º 1 é de 32 000 no 
caso das instalações de combustão com 
uma potência térmica nominal total 
superior a 1 500 MW que tenham entrado 
em funcionamento antes 
de 31 de Dezembro de 1986 e que 
queimem combustível sólido produzido no 
país com um valor calorífico líquido 
inferior a 5 800 kJ/kg, um teor de 
humidade superior a 45% em peso, um teor 
combinado de humidade e cinzas superior 
a 60% em peso e um teor de óxido de 
cálcio em cinzas superior a 10%.

4. O número de horas de funcionamento 
referido na alínea a) do n.º 1 é de 50 000 no 
caso das instalações de combustão que 
queimem combustível sólido produzido no 
país com um valor calorífico líquido 
inferior a 5 800 kJ/kg, um teor de 
humidade superior a 45% em peso, um teor 
combinado de humidade e cinzas superior 
a 60% em peso e um teor de óxido de 
cálcio em cinzas superior a 10%.

Or. en

Justificação

As derrogações introduzidas pelo Conselho assumem grande importância para a segurança 
do aprovisionamento energético durante o período crítico 2016-2023, quando os objectivos 
do 'pacote verde' tiverem de ser cumpridos em simultâneo. No caso das instalações existentes,  
o número de horas de funcionamento a excluir deve ser aumentado para 30.000 (caso geral) 
e 50.000 (caso específico do combustível sólido de má qualidade produzido no país) entre 1 
de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2023, a fim de garantir a segurança do 
fornecimento de energia, tendo em conta que as instalações em causa operam sob certas 
restrições técnicas (não podem operar abaixo da carga nominal mínima ou com cargas de 
variações frequentes).
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Alteração 254
Antonio Masip Hidalgo

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 4-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

4-A. No caso das instalações de 
combustão com uma potência térmica 
nominal total superior a 900 MW, que 
tenham entrado em funcionamento antes 
de 31 de Dezembro de 1975 e queimem 
uma mistura de gases de baixo poder 
calorífico provenientes do processo 
siderúrgico e do carvão de modo a que o 
contributo energético desse carvão seja 
1,5 vezes o fornecido pelo gás, o número 
de horas de funcionamento a que se 
refere a alínea a) do n.º 1 é de 32 000 
horas.

Or. en

Alteração 255
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Artigo 33 – n.º 4-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

4-A. No caso das instalações de 
combustão com uma potência térmica 
nominal total superior a 900 MW às quais 
tenha sido concedida a primeira licença 
após 1 de Julho de 1987 e queimem uma 
mistura de gases de baixo poder calorífico 
provenientes do processo siderúrgico e do 
carvão de modo a que o contributo 
energético desse carvão seja 1,5 vezes o 
fornecido pelo gás, o número de horas de 
funcionamento a que se refere a alínea a) 
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do n.º 1 é de 32 000 horas.

Or. en

Alteração 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 35 - n.º 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

1. Até 31 de Dezembro de 2023, as 
instalações de combustão podem ficar 
isentas do cumprimento dos valores-limite 
de emissão a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º e das taxas de dessulfurização a 
que se refere o artigo 31.º desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

1. Até 31 de Dezembro de 2018, as 
instalações de combustão podem ficar 
isentas do cumprimento dos valores-limite 
de emissão a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º e das taxas de dessulfurização a 
que se refere o artigo 31.º desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

Alteração a um novo artigo introduzido pelo Conselho.

Alteração 257
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

1. Até 31 de Dezembro de 2023, as 
instalações de combustão podem ficar 
isentas do cumprimento dos valores-limite 
de emissão a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º e das taxas de dessulfurização a 
que se refere o artigo 31.º desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

1. Até 31 de Dezembro de 2020, as 
instalações de combustão podem ficar 
isentas do cumprimento dos valores-limite 
de emissão a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º e das taxas de dessulfurização a 
que se refere o artigo 31.º desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

Or. en
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Justificação

O período de transição para as instalações de combustão com uma vida limitada previsto na 
Posição é demasiado longo, sendo o âmbito de aplicação demasiado lato e obviaria à 
realização dos objectivos da União em matéria de qualidade do ar, consignados, 
nomeadamente, na estratégia temática para a poluição atmosférica (CAFE). A presente 
alteração é admissível, dado esta disposição não constar da proposta apresentada pela 
Comissão. 

Alteração 258
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a) 

Posição do Conselho Alteração

a) A potência térmica nominal total da 
instalação de combustão não excede 200 
MW;

a) A potência térmica nominal total da 
instalação de combustão não excede 200 
MW no caso dos sistemas de aquecimento 
central e no caso das centrais de 
cogeração de alta eficiência, visadas na 
Directiva 2004/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 11 de 
Fevereiro de 2004 relativa à promoção da 
cogeração com base na procura de calor 
útil no mercado interno da energia1;
____
1 JO L 52 de 21.02.04, p. 50.

Or. it

Justificação

No referente à produção centralizada de calor, há que ter igualmente em conta que as 
centrais de cogeração diferem das demais instalações de combustão pelo facto de serem 
altamente eficientes (como reconhecido no Sexto Programa de Acção em matéria de 
Ambiente 2002-2012), apresentando, por conseguinte, um nível inferior de emissões. Todos 
os sistemas de cogeração (CHP) devem, pois, ser tratados como as instalações de 
aquecimento central, visando promover a cogeração.
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Alteração 259
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) A potência térmica nominal total da 
instalação de combustão não excede 200 
MW;

a) A potência térmica nominal total da 
instalação de combustão não excede 150 
MW;

Or. en

Justificação

O período de transição para as instalações de combustão com uma vida limitada previsto na 
Posição é demasiado longo, sendo o âmbito de aplicação demasiado lato. e obviaria à 
realização dos objectivos da União em matéria de qualidade do ar, consignados, 
nomeadamente, na estratégia temática para a poluição atmosférica (CAFE). A presente 
alteração é admissível, dado esta disposição não constar da proposta apresentada pela 
Comissão. 

Alteração 260
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 35 - n.º 1 - alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) Pelo menos 50% da produção útil de 
calor da instalação em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos são 
fornecidos sob a forma de vapor ou de 
água quente a uma rede pública para 
aquecimento local; e

c) Pelo menos 50% da produção útil de 
calor da instalação em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos são 
fornecidos sob a forma de vapor ou de 
água quente a uma rede pública para 
aquecimento local ou outras aplicações 
baseadas na cogeração ; e

Or. it

Justificação

No referente à produção centralizada de calor, há que ter igualmente em conta que as 
centrais de cogeração diferem das demais instalações de combustão pelo facto de serem 
altamente eficientes (como reconhecido no Sexto Programa de Acção em matéria de 
Ambiente 2002-2012), apresentando, por conseguinte, um nível inferior de emissões. Todos 
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os sistemas de cogeração (CHP) devem, pois, ser tratados como as instalações de 
aquecimento central, visando promover a cogeração.

Alteração 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 35 - n.º 1 - alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) Os valores-limite de emissão de dióxido 
de enxofre, de óxidos de azoto e de poeiras 
fixados na licença da instalação de 
combustão aplicáveis a 31 de Dezembro 
de 2015, designadamente nos termos das 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE, são 
mantidos pelo menos até 31 de Dezembro 
de 2023.

d) Os valores-limite de emissão de dióxido 
de enxofre, de óxidos de azoto e de poeiras 
fixados na licença da instalação de 
combustão aplicáveis a 31 de Dezembro 
de 2015, designadamente nos termos das 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE, são 
mantidos pelo menos até 31 de Dezembro 
de 2018.

Or. en

Justificação

Alteração a um novo artigo introduzido pelo Conselho.

Alteração 262
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 35 – n.º 1 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) Os valores-limite de emissão de dióxido 
de enxofre, de óxidos de azoto e de poeiras 
fixados na licença da instalação de 
combustão aplicáveis a 31 de Dezembro 
de 2015, designadamente nos termos das 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE, são 
mantidos pelo menos até 31 de Dezembro 
de 2023.

d) Os valores-limite de emissão de dióxido 
de enxofre, de óxidos de azoto e de poeiras 
fixados na licença da instalação de 
combustão aplicáveis a 31 de Dezembro 
de 2015, designadamente nos termos das 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE, são 
mantidos pelo menos até 31 de Dezembro 
de 2020.

Or. en
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Justificação

O período de transição para as instalações de combustão com uma vida limitada previsto na 
Posição é demasiado longo, sendo o âmbito de aplicação demasiado lato. e obviaria à 
realização dos objectivos da União em matéria de qualidade do ar, consignados, 
nomeadamente, na estratégia temática para a poluição atmosférica (CAFE). A presente 
alteração é admissível, dado esta disposição não constar da proposta apresentada pela 
Comissão. 

Alteração 263
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 35 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Até 1 de Janeiro de 2016, os Estados-
Membros comunicam à Comissão a lista de 
todas as instalações de combustão a que é 
aplicável o n.º 1, nomeadamente a 
respectiva potência térmica nominal total, 
os tipos de combustíveis utilizados e os 
valores-limite de emissão aplicáveis ao 
dióxido de enxofre, aos óxidos de azoto e 
às poeiras. Além disso, relativamente às 
instalações de combustão a que se aplique 
o n.º 1, e durante o período referido nesse 
número, os Estados-membros informam 
anualmente a Comissão da proporção da 
produção útil de calor de cada instalação 
fornecida sob a forma de vapor ou de água 
quente a uma rede pública para 
aquecimento local, expressa em média 
móvel ao longo dos cinco anos anteriores.

2. Até 1 de Janeiro de 2016, os Estados-
Membros comunicam à Comissão a lista de 
todas as instalações de combustão a que é 
aplicável o n.º 1, nomeadamente a 
respectiva potência térmica nominal total, 
os tipos de combustíveis utilizados e os 
valores-limite de emissão aplicáveis ao 
dióxido de enxofre, aos óxidos de azoto e 
às poeiras. Além disso, relativamente às 
instalações de combustão a que se aplique 
o n.º 1, e durante o período referido nesse 
número, os Estados-membros informam 
anualmente a Comissão da proporção da 
produção útil de calor de cada instalação 
fornecida sob a forma de vapor ou de água 
quente a uma rede pública para 
aquecimento local, ou outras aplicações 
baseadas na cogeração, expressa em 
média móvel ao longo dos cinco anos 
anteriores.

Or. it

Justificação

No referente à produção centralizada de calor, há que ter igualmente em conta que as 
centrais de cogeração diferem das demais instalações de combustão pelo facto de serem 
altamente eficientes (como reconhecido no Sexto Programa de Acção em matéria de 
Ambiente 2002-2012), apresentando, por conseguinte, um nível inferior de emissões. Todos 
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os sistemas de cogeração (CHP) devem, pois, ser tratados como as instalações de 
aquecimento central, visando promover a cogeração.

Alteração 264
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 36

Posição do Conselho Alteração

Artigo 36.º
Armazenamento geológico de dióxido de 

carbono

Suprimido

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
operadores de todas as instalações de 
combustão com potência eléctrica 
nominal igual ou superior a 300 MW cuja 
licença inicial de construção ou, na falta 
de tal procedimento, cuja licença inicial 
de exploração tenha sido concedida após 
a entrada em vigor da Directiva 
2009/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa 
ao armazenamento geológico de dióxido 
de carbono, verifiquem se estão reunidas 
as seguintes condições:
 a) Existem locais de armazenamento 
adequados;
b) Os meios de transporte são técnica e 
economicamente viáveis;
c) É técnica e economicamente viável 
uma adaptação a posteriori para a 
captura de dióxido de carbono.
2. Se estiverem preenchidas as condições 
estabelecidas no n.º 1, a autoridade 
competente assegura que se reserve 
espaço adequado no local da instalação 
para o equipamento utilizado na captura e 
na compressão de dióxido de carbono. A 
autoridade competente determina se estas 
condições estão reunidas com base na 
verificação prevista no n.º 1 e nas demais 
informações disponíveis, nomeadamente 
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no que diz respeito à protecção do 
ambiente e da saúde humana.

Or. it

Justificação

Cumpre evitar a sobreposição com outras directivas já em vigor.

Alteração 265
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 38 

Posição do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram o 
controlo, nos termos da parte 3 do 
Anexo V, das emissões de substâncias 
poluentes para a atmosfera.

1. Os Estados-Membros asseguram o 
controlo, nos termos da parte 3 do Anexo 
V, das emissões de substâncias poluentes 
para a atmosfera. Os Estados-Membros 
disponibilizam ao público um resumo das 
informações prestadas.

Or. en

Alteração 266
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 40 – n.º 3-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

3-A. Os métodos de cálculo previstos no 
presente artigo não se aplicam às 
instalações de combustão equipadas com 
fornos mistos, a que se refere o n.º 2 do 
artigo 30.º, que utilizem gases residuais 
procedentes de processos siderúrgicos. A 
essas instalações é aplicável o n.º 6 do 
artigo 14.º.

Or. it



PE439.995v01-00 70/84 AM\810289PT.doc

PT

Justificação

Face à pressão exercida pelos gases residuais neste tipo de instalações, os critérios de 
cálculo estabelecidos no artigo 40.º não podem ser aplicados. Assim sendo, deveria ser de 
aplicação o artigo 14.º, n.º 6. 

Alteração 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Posição do Conselho
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Para as instalações de co-incineração que 
queimem combustível sólido produzido no 
país e não possam cumprir os valores-
limite de emissão para o dióxido de 
enxofre referidos na Parte 4 do Anexo VI 
devido às características deste 
combustível, os Estados-Membros podem, 
em vez disso, aplicar as taxas mínimas de 
dessulfurização fixadas na Parte 5 do 
Anexo V, em conformidade com as regras 
de cumprimento enunciadas na Parte 6 do 
mesmo anexo.

Or. de

Justificação

Nos termos das Directivas 2000/76/CE e 2001/80/CE, a co-incineração de resíduos é também 
permitida em instalações de combustão que utilizem combustíveis produzidos no país com um 
elevado teor de enxofre. A posição comum do Conselho viabiliza igualmente a utilização de 
carvão produzido no país com um elevado teor de enxofre, embora o não autorize em 
instalações de co-incineração. Por razões que se prendem com a poupança de recursos e a 
igualdade de tratamento, deveria ser igualmente possível a utilização de carvão produzido no 
país com um elevado teor de enxofre em centrais de co-incineração, em conformidade com as 
condições de dessulfurização previstas no Anexo V.
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Alteração 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Artigo 72

Posição do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que 
sejam colocadas à disposição da Comissão 
informações acerca da aplicação da 
presente directiva, dados representativos 
referentes às emissões e a outras formas de 
poluição, aos valores-limite de emissão e à 
aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 14.º e 15.º, e ainda acerca dos 
progressos obtidos em matéria de 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes nos termos do artigo 27.º. Os 
Estados-Membros disponibilizam as 
informações em formato electrónico.

1. Os Estados-Membros garantem que 
sejam colocadas à disposição da Comissão 
informações acerca da aplicação da 
presente directiva, dados representativos 
referentes às emissões e a outros efeitos 
ambientais, aos valores-limite de emissão 
e à aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 14.º e 15.º, acerca das derrogações 
concedidas nos termos do n.º 4 do artigo 
15.º e ainda acerca dos progressos obtidos 
em matéria de desenvolvimento e aplicação 
de técnicas emergentes nos termos do 
artigo 27.º.

Os Estados-Membros desenvolvem e 
actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar à Comissão a informação 
referida no primeiro parágrafo em 
formato electrónico. Os Estados-Membros 
colocam à disposição do público uma 
síntese da informação fornecida.

Or. en

Alteração 269
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 72

Posição do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que 
sejam colocadas à disposição da Comissão 
informações acerca da aplicação da 
presente directiva, dados representativos 
referentes às emissões e a outras formas de 

1. Os Estados-Membros garantem que 
sejam colocadas à disposição da Comissão 
informações acerca da aplicação da 
presente directiva, dados representativos 
referentes às emissões e a outras formas de 
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poluição, aos valores-limite de emissão e à 
aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 14.º e 15.º, e ainda acerca dos 
progressos obtidos em matéria de 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes nos termos do artigo 27.º. Os 
Estados-Membros disponibilizam as 
informações em formato electrónico.

poluição, aos valores-limite de emissão, às
derrogações concedidas nos termos do n.º 
4 do artigo 15.º e respectivas justificações 
e à aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 14.º e 15.º, e ainda acerca dos 
progressos obtidos em matéria de 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes nos termos do artigo 27.º. Os 
Estados-Membros disponibilizam as 
informações em formato electrónico.

Or. it

Justificação

As derrogações concedidas pelas autoridades competentes, em conformidade com o artigo 
15.º, devem ser notificadas à Comissão, a fim de prevenir abusos, nos termos do disposto no 
n.º 4 do artigo 59.º, relativamente ás instalações que utilizam solventes orgânicos.

Alteração 270
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 72 –  n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros garantem que 
sejam colocadas à disposição da Comissão 
informações acerca da aplicação da 
presente directiva, dados representativos 
referentes às emissões e a outras formas de 
poluição, aos valores-limite de emissão e à 
aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 14.º e 15.º, e ainda acerca dos 
progressos obtidos em matéria de 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes nos termos do artigo 27.º. Os 
Estados-Membros disponibilizam as 
informações em formato electrónico.

1. Os Estados-Membros garantem que 
sejam colocadas à disposição da Comissão 
informações acerca da aplicação da 
presente directiva, dados representativos 
referentes às emissões e a outras formas de 
poluição, aos valores-limite de emissão e à 
aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 14.º e 15.º, em particular acerca 
das derrogações concedidas nos termos do 
n.º 4 do artigo 15.º, e ainda acerca dos 
progressos obtidos em matéria de 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes nos termos do artigo 27.º. Os 
Estados-Membros disponibilizam as 
informações em formato electrónico.

Or. en
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Alteração 271
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 72 – n.º 4 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Para as instalações de combustão a que 
se aplica o artigo 31.º, o teor de enxofre do 
combustível sólido produzido e utilizado 
no país e a média mensal da taxa de 
dessulfurização alcançada; e

a) Para as instalações de combustão a que 
se aplica o artigo 31.º, a justificação 
técnica da inexequibilidade do 
cumprimento dos valores-limite de 
emissão referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 
33.º, o teor de enxofre do combustível 
sólido produzido e utilizado no país e a 
média mensal da taxa de dessulfurização 
alcançada; e

Or. en

Justificação

Alteração a novas derrogações introduzidas pelo Conselho. Os Estados-Membros que 
possuem instalações que aplicam a taxa de dessulfurização especial têm de apresentar uma 
justificação técnica da inviabilidade de observância dos valores-limite regulares de emissão.

Alteração 272
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Artigo 72 – n.º 4 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

b) Para as instalações de combustão que 
não funcionem durante mais de 1 500 horas 
por ano, em média móvel ao longo de um 
período de cinco anos, o número de horas 
de funcionamento por ano.

b) Para as instalações de combustão que 
não funcionem durante mais de 3 000 horas 
por ano, em média móvel ao longo de um 
período de cinco anos, o número de horas 
de funcionamento por ano.

Or. it

Justificação

Considera-se que 3.000 horas de funcionamento por ano são mais representativas das 
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centrais destinadas a cobrir picos de consumo.

Alteração 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão analisa a necessidade de: 

Suprimido

a) Controlar as emissões provenientes:
i) da combustão de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal inferior a 50 MW; 
ii) da criação intensiva de gado; e 
(iii) da estrumagem; e
b) Fixar no Anexo I:
i) limiares diferenciados de capacidade 
para a criação de diferentes espécies de 
aves de capoeira, 
ii) limiares de capacidade para a criação 
simultânea de diferentes tipos de animais 
na mesma exploração.
A Comissão comunica os resultados dessa 
análise ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho acompanhados, se necessário, 
de uma proposta legislativa.

Or. en

Alteração 274
Mairead McGuinness

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a Suprimido
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Comissão analisa a necessidade de: 
a) Controlar as emissões provenientes:
i) da combustão de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal inferior a 50 MW; 
ii) da criação intensiva de gado; e 
(iii) da estrumagem; e
b) Fixar no Anexo I:
i) limiares diferenciados de capacidade 
para a criação de diferentes espécies de 
aves de capoeira, 
ii) limiares de capacidade para a criação 
simultânea de diferentes tipos de animais 
na mesma exploração.
A Comissão comunica os resultados dessa 
análise ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho acompanhados, se necessário, 
de uma proposta legislativa.

Or. en

Justificação

Esta cláusula de análise adicional é desnecessária. Se, no futuro, se verificar a necessidade 
de tal regulamentação, a Comissão Europeia poderia proceder à revisão da Directiva em 
qualquer momento.

Alteração 275
Christa Klaß

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Até 31 de Dezembro de 2012, a 
Comissão analisa a necessidade de: 

Suprimido

a) Controlar as emissões provenientes:
i) da combustão de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal inferior a 50 MW; 
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ii) da criação intensiva de gado; e 
(iii) da estrumagem; e
b) Fixar no Anexo I:
i) limiares diferenciados de capacidade 
para a criação de diferentes espécies de 
aves de capoeira, 
ii) limiares de capacidade para a criação 
simultânea de diferentes tipos de animais 
na mesma exploração.
A Comissão comunica os resultados dessa 
análise ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho acompanhados, se necessário, 
de uma proposta legislativa.

Or. xm

Justificação

As turbinas a gás nem sempre podem ser alimentadas a gás natural, devendo também poder 
funcionar com combustíveis líquidos. Tal é importante em caso de escassez de gás natural. 
Os valores-limite propostos só podem ser alcançados mediante o recurso 
desproporcionalmente elevado a água doce e a amoníaco, mesmo sob utilização das técnicas 
mais avançadas. Os valores-limite propostos pelo Conselho não correspondem aos previstos 
na Directiva para as grandes instalações de combustão. Os valores aí previstos para as 
emissões de NOx situam-se entre 120 e 350 mg/Nm³.

Alteração 276
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Posição do Conselho Alteração

i) da combustão de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal inferior a 50 MW;

Suprimido

Or. it

Justificação

As instalações com uma potência térmica inferior a 50 MW não são geradoras de emissões 
significativas. Além disso, não há BREF (documentos de referência MTD).
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Alteração 277
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Posição do Conselho Alteração

ii) da criação intensiva de gado; e Suprimido

Or. en

Justificação

Esta cláusula de análise adicional é desnecessária. Se, no futuro, se verificar a necessidade 
de tal regulamentação, a Comissão Europeia pode proceder à revisão da Directiva em 
qualquer momento. Por outro lado, o alargamento do âmbito de aplicação desta directiva 
não é proporcional ao eventual impacto ambiental susceptível de ser causado por essas 
actividades.  

Alteração 278
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)

Posição do Conselho Alteração

(iii) da estrumagem; e Suprimido

Or. en

Justificação

Esta cláusula de análise adicional é desnecessária. Se, no futuro, se verificar a necessidade 
de tal regulamentação, a Comissão Europeia pode proceder à revisão da Directiva em 
qualquer momento. A implementação da Directiva “Nitratos” a nível dos Estados-Membros 
deu já origem a uma política restritiva e elaborada em matéria de fertilizantes.
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Alteração 279
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii-A) – iii-D) (novas)

Posição do Conselho Alteração

(iii-A) das instalações que executam as 
actividades referidas nos pontos 2.1 e 2.2 
do Anexo I, em particular dioxinas e  
furanos; e
(iii-B) das instalações que executam as 
actividades referidas nos pontos 1.1 e 1.2 
do Anexo I, em particular mercúrio; e

(iii-C) das instalações que executam as 
actividades referidas nos pontos 2.1, 2.2, 
2.3 e 2.4 do Anexo I, em particular metais 
pesados e seus compostos, como sejam o 
arsénio, o cádmio, o crómio, os cianidos, 
o chumbo, o níquel, o cobre,  as dioxinas  
e os furanos, os perfluorocarbonos, os 
fenóis, os hidrocarbonos aromáticos 
policíclicos e o hexafluoreto de enxofre; e
(iii-D) de todas as outras instalações 
abrangidas pelo Anexo I caso se verifique, 
no ano de referência PRTR europeu 2007,  
que uma determinada actividade prevista 
no Anexo I contribui para, pelo menos, 
[20%] das emissões totais das actividades 
constantes do Anexo I. 

Or. en

Justificação

Alteração a um excerto do novo texto introduzido pelo Conselho. A rede de segurança 
europeia prevê uma importante salvaguarda mínima contra a má aplicação continuada das 
MTD. Afigura-se essencial que a Comissão avalie as emissões totais causadas pelas 
actividades a que se refere o Anexo I e apresente propostas legislativas, a fim de controlar as 
emissões provenientes dos sectores que mais contribuem para as emissões totais, em 
conformidade com o princípio da prevenção da poluição.
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Alteração 280
Marianne Thyssen

Posição do Conselho
Artigo 73 – n.º 2 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

b) Fixar no Anexo I: Suprimido
i) limiares diferenciados de capacidade 
para a criação de diferentes espécies de 
aves de capoeira, 
ii) limiares de capacidade para a criação 
simultânea de diferentes tipos de animais 
na mesma exploração.

Or. en

Justificação

Esta cláusula de análise adicional é desnecessária. Se, no futuro, se verificar a necessidade 
de tal regulamentação, a Comissão Europeia pode proceder à revisão da Directiva em 
qualquer momento. Por outro lado, o alargamento do âmbito de aplicação desta directiva 
não é proporcional ao eventual impacto ambiental susceptível de ser causado por essas 
actividades.  

Alteração 281
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Artigo 74

Posição do Conselho Alteração

A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva ao 
progresso científico e técnico com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão 
adopta actos delegados nos termos do 
artigo 76.º, no que diz respeito à 
adaptação das partes 3 e 4 do Anexo V, 
das partes 2, 6, 7 e 8 do Anexo VI e das 
partes 5, 6, 7 e 8 do Anexo VII ao referido 
progresso científico e técnico.

1. A fim de permitir a adaptação das 
disposições da presente directiva ao 
progresso científico e técnico com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão,
sem prejuízo do disposto no n.º 5-A do 
artigo 13.º, complementa e, se for caso 
disso, adapta os requisitos mínimos 
estabelecidos nos anexos á presente 
directiva mediante actos delegados nos 
termos do artigo 76.º, pelo menos 
relativamente aos seguintes aspectos:
a) até 31 de Dezembro de 2011, a 
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Comissão  fixa valores-limite de emissão e 
requisitos em matéria de monitorização e 
conformidade para as dioxinas e os 
furanos emitidos pelas instalações que 
exerçam as actividades referidas nos 
pontos 2.1 e 2.2 do Anexo I;
b) até 31 de Dezembro de 2013, a 
Comissão  estabelece um conjunto de 
medidas preventivas que incluam valores-
limite de emissão para as emissões de 
mercúrio provenientes das actividades 
referidas nos pontos 1.1 e 1.2 do Anexo I.
2. Antes da adopção das medidas a que se 
refere o n.º 1, a Comissão consulta o 
sector industrial em questão, bem como 
organizações não governamentais que 
promovam a protecção do ambiente, e 
apresenta um relatório sobre os resultados 
das consultas e o modo como foram as 
mesmas tidas em conta.

Or. en

Justificação

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Alteração 282
Richard Seeber

Posição do Conselho
Artigo 74-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 74.º-A
Requisitos mínimos aplicáveis às 

actividades enunciadas no Anexo I
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 74.º, 
se uma avaliação do estado de 
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implementação das melhores técnicas 
disponíveis pelas actividades enunciadas 
no Anexo I ou do impacto dessas 
actividades no ambiente, no seu todo, 
demonstrar a necessidade de intervenção 
da União, a Comissão apresenta, com 
base nos documentos de referência MTD, 
uma proposta legislativa que vise a 
fixação de valores-limite de emissão e o 
estabelecimento de normas em matéria de 
monitorização e conformidade como 
requisitos mínimos à escala da União. Os 
valores-limite de emissão podem ser 
complementados por parâmetros ou 
medidas técnicas equivalentes quando 
esses parâmetros equivalentes possam 
garantir um nível equivalente  de 
protecção do ambiente.
2. Ao avaliar a necessidade dos requisitos 
mínimos a que se refere o n.º 1, a 
Comissão tem, designadamente, em conta 
as informações disponibilizadas pelos 
Estados-Membros, em consonância com o 
n.º 1  do artigo 72.º.
3. Antes da apresentação da proposta a 
que se refere o n.º 1, a Comissão consulta 
peritos dos Estados-Membros, 
organizações do sector industrial em 
questão e organizações não 
governamentais que promovam a 
protecção do ambiente e apresenta um 
relatório sobre os resultados das consultas 
e o modo como foram as mesmas tidas em 
conta.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa um compromisso entre o  n.º 4 do artigo 15.º da Posição e a 
alteração 62 da primeira leitura do Parlamento Europeu: Porém, contrariamente à alteração 
62, os requisitos mínimos aplicáveis às actividades constantes do Anexo I devem, nos termos 
do artigo 19.º da Directiva 2008/1/CE, ser adoptados numa base individual e ser sujeitos ao 
processo de codecisão. A necessidade de um requisito mínimo deve, em particular, ser 
identificada com base nos relatórios de aplicação apresentados pelos Estados-Membros. 
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Alteração 283
Kriton Arsenis

Posição do Conselho
Artigo 74-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 74.º-A
Requisitos mínimos

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 67.º, 
a Comissão, no prazo de 12 meses a 
contar da publicação de um documento de 
referência MTD em conformidade com o 
artigo 14.º, e com base nas conclusões 
MTD constantes do documento de 
referência MTD, fixa valores-limite das 
emissões e requisitos em matéria de 
monitorização e conformidade a título de 
requisitos mínimos. Os valores-limite de 
emissão podem ser completados por 
parâmetros equivalentes ou medidas 
técnicas desde que esses parâmetros 
equivalentes possam garantir um nível 
equivalente de protecção do ambiente.
Esses requisitos mínimos visam os 
impactos ambientais significativos das 
actividades ou instalações em causa e 
baseiam-se nos níveis de emissões 
associados às melhores técnicas 
disponíveis. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 69.º.
2. Antes da adopção das medidas de 
aplicação a que se refere o número 
anterior, a Comissão consulta as 
organizações industriais em questão e 
organizações não governamentais que 
promovam a protecção do ambiente, e 
apresenta um relatório sobre os resultados 
das consultas e o modo como foram as 
mesmas tidas em conta.
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3. Em conformidade com os n.ºs 1 e 2, a 
Comissão, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2011, fixa os valores-limite 
de emissão e requisitos em matéria de 
monitorização e conformidade para as 
dioxinas e os furanos emitidos pelas 
instalações que exerçam as actividades 
referidas nos pontos 2.1 e 2.2 do Anexo I. 
Os Estados-Membros ou as suas 
autoridades competentes podem fixar 
valores-limite mais rigorosos para as 
emissões de dioxinas e furanos.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 69.º.

Or. en

Alteração 284
Elisabetta Gardini

Posição do Conselho
Artigo 80 - n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao artigo 2.º, aos n.ºs 10 a 13, 
17 a 22, 25 a 29 e 33 a 35 do artigo 3.º, aos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º, ao n.º 1 do 
artigo 5.º, aos artigos 7.º, 8.º e 10.º, às 
alíneas e) e h) do artigo 11.º, às alíneas e) e 
h) do n.º 1 do artigo 12.º, ao n.º 7 do 
artigo 13.º, à subalínea ii) da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 14.º, às alíneas d), e), f) e h) 
do n.º 1 do artigo 14.º, aos n.ºs 2 a 7 do 
artigo 14.º, aos n.ºs 2 a 5 do artigo 15.º, aos 
artigos 16.º, 17 e 19.º, aos n.ºs 2 a 5 do 
artigo 21.º, aos artigos 22.º e 23.º, aos n.ºs 
2, 3 e 4 do artigo 24.º, aos artigos 27.º, 28.º 
e 29.º, aos n.ºs 3, 4, 7, 8 e 9 do artigo 30.º, 

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao artigo 2.º, aos n.ºs 10 a 13, 
17 a 22, 25 a 29 e 33 a 35 do artigo 3.º, aos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º, ao n.º 1 do artigo 
5.º, aos artigos 7.º, 8.º e 10.º, às alíneas e) e 
h) do artigo 11.º, às alíneas e) e h) do n.º 1 
do artigo 12.º, ao n.º 7 do artigo 13.º, à 
subalínea ii) da alínea c) do n.º 1 do artigo 
14.º, às alíneas d), e), f) e h) do n.º 1 do 
artigo 14.º, aos n.ºs 2 a 7 do artigo 14.º, aos 
n.ºs 2 a 5 do artigo 15.º, aos artigos 16.º, 17 
e 19.º, aos n.ºs 2 a 5 do artigo 21.º, aos 
artigos 22.º e 23.º, aos n.ºs 2, 3 e 4 do 
artigo 24.º, aos artigos 27.º, 28.º e 29.º, aos 
n.ºs 3, 4, 7, 8 e 9 do artigo 30.º, aos artigos 
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aos artigos 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º e 36.º, 
ao artigo 38.º, aos n.ºs 2 e 3 do artigo 40.º, 
aos artigos 41.º, 42.º e 43.º, aos n.ºs 1 e 2 
do artigo 45.º, ao n.º 1 do artigo 57.º, ao 
artigo 58.º, ao n.º 5 do artigo 59.º, ao 
artigo 63.º, aos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º, aos 
artigos 71.º, 72.º e 79.º, bem como ao 
primeiro parágrafo e aos pontos 1.4, à 
alínea b) do ponto 2.5, aos pontos 3.1, 4 e 
5, à alínea c) do ponto 6.1., à alínea b) do 
ponto 6.4, aos pontos 6.9, 6.10 e 6.11 do 
Anexo I; ao Anexo II; ao ponto 12 do 
Anexo III; ao Anexo V; à alínea b) da 
parte 1, aos pontos 2.2, 2.4, 3.1 e 3.2 da 
parte 4, aos pontos 2.5 e 2.6 da parte 6 e à 
alínea d) do ponto 1.1 da parte 8 do 
Anexo VI; ao ponto 2 da parte 4, ao ponto 
1 da parte 5, ao ponto 3 da parte 7 do 
Anexo VII; ao ponto 1 e à alínea c) do 
ponto 2. da parte 1, aos pontos 2 e 3 da 
parte 2 e à parte 3 do Anexo VIII até …*.;

31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º e 36.º, ao artigo 
38.º, aos n.ºs 2 e 3 do artigo 40.º, aos 
artigos 41.º, 42.º e 43.º, aos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 45.º, ao n.º 1 do artigo 57.º, ao artigo 
58.º, ao n.º 5 do artigo 59.º, ao artigo 63.º, 
aos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º, aos artigos 
71.º, 72.º e 79.º, bem como ao primeiro 
parágrafo e aos pontos 1.4, à alínea b) do 
ponto 2.5, aos pontos 3.1, 4 e 5, à alínea c) 
do ponto 6.1., à alínea b) do ponto 6.4, aos 
pontos 6.9, 6.10 e 6.11 do Anexo I; ao 
Anexo II; ao ponto 12 do Anexo III; ao 
Anexo V; à alínea b) da parte 1, aos pontos 
2.2, 2.4, 3.1 e 3.2 da parte 4, aos pontos 2.5 
e 2.6 da parte 6 e à alínea d) do ponto 1.1 
da parte 8 do Anexo VI; ao ponto 2 da 
parte 4, ao ponto 1 da parte 5, ao ponto 3 
da parte 7 do Anexo VII; ao ponto 1 e à 
alínea c) do ponto 2. da parte 1, aos pontos 
2 e 3 da parte 2 e à parte 3 do Anexo VIII,
o mais tardar em 1 de Janeiro de 2016;

Os Estados-Membros aplicam essas 
disposições a partir dessa data;

Os Estados-Membros aplicam essas 
disposições a partir dessa data.

Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são aprovadas pelos 
Estados-Membros. As modalidades dessa 
referência são aprovadas pelos 
Estados-Membros.

Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são aprovadas pelos 
Estados-Membros.

* JO: dois anos após a data de entrada em 
vigor da presente directiva

Or. it

Justificação

A data de entrada em vigor das novas disposições deve ser a mesma para todos os tipos de 
instalação. A presente alteração suprime igualmente uma incoerência relacionada com a 
data de revogação da Directiva 2001/80/CE, prevista no n.º 1 do artigo 81.º. 


