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Alteração 285
Martin Callanan

Posição do Conselho
Anexo – parte introdutória – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Só a capacidade de funcionamento 
normal das instalações de combustão 
utilizadas nos estabelecimentos de 
prestação de cuidados de saúde é incluída 
para efeitos do cálculo da potência 
térmica nominal total das instalações 
referidas no ponto 1.1.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi aprovada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. Nela se 
reconhece a necessidade de assegurar uma capacidade de reserva significativa nos hospitais, 
essencial para a garantia da continuidade do tratamento dos doentes em caso de falha de 
corrente. Ela evita igualmente que os hospitais sejam penalizados pelas emissões potenciais, 
em vez de o serem pelas emissões reais.

Alteração 286
Martin Callanan

Posição do Conselho
Anexo – parte introdutória – parágrafo 1-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

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

Or. en
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Justificação

A presente alteração reintroduz o texto original da Comissão e a alteração 63 do Parlamento 
Europeu em primeira leitura e destina-se a abordar as questões relacionadas com a 
capacidade em modo de espera dos geradores de emergência, como aqueles que são usados 
nos hospitais. Estas instalações não são uma fonte significativa de emissões, uma vez que, em 
princípio, só funcionam em caso de falha grave de abastecimento energético e/ou para fins de 
teste algumas horas por ano. Esta alteração também exclui as instalações de muito pequena 
dimensão, com menos de 3 MW, relativamente às quais os custos e os encargos 
administrativos da inclusão superariam de longe os benefícios.

Alteração 287
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 1.1

Posição do Conselho Alteração

1.1. Queima de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW.

1.1. Queima de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 20 MW.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reintroduzir a posição da primeira leitura e o texto da proposta da 
Comissão. Estas instalações constituem a principal fonte de emissões, pelo que devem ser 
incluídas no âmbito de aplicação, como a Comissão inicialmente propusera. Em nome da 
coerência com o âmbito de aplicação da Directiva relativa ao sistema de transacção de 
direitos de emissão (ETS) da União Europeia, há que fixar o limite nos 20MW.

Alteração 288
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 1.1

Posição do Conselho Alteração

1.1. Queima de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW.

1.1. Queima de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 20 MW.
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Or. en

Justificação

A presente alteração repõe a posição assumida aquando da primeira leitura. As instalações 
deste género são uma das principais fontes de emissões. Também para que haja coerência 
com o âmbito de aplicação da Directiva relativa ao sistema de transacção de direitos de 
emissão (ETS) da União Europeia, urge fixar o limite nos 20MW. Quando se trata de 
instalações de combustão utilizadas em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde, 
só a capacidade normal de funcionamento deve ser incluída no cálculo da potência térmica 
nominal total.

Alteração 289
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Só a capacidade de funcionamento 
normal das instalações de combustão 
utilizadas nos estabelecimentos de 
prestação de cuidados de saúde é incluída 
para efeitos do cálculo da potência 
térmica nominal total das instalações 
referidas no ponto 1.1.

Or. en

Justificação

A presente alteração repõe a posição assumida aquando da primeira leitura. As instalações 
deste género são uma das principais fontes de emissões. Em nome da coerência com o âmbito 
de aplicação da Directiva relativa ao sistema de transacção de direitos de emissão (ETS) da 
União Europeia, há que fixar o limite nos 20MW. Quando se trata de instalações de 
combustão utilizadas em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde, só a 
capacidade normal de funcionamento deve ser incluída no cálculo da potência térmica 
nominal total.
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Alteração 290
Anja Weisgerber

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 3.5

Posição do Conselho Alteração

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas com uma capacidade de 
produção superior a 75 toneladas por dia; e 
ou, com uma capacidade de forno 
superior a 4 m3 e uma densidade de carga 
enfornada por forno superior a 300 kg/m3.

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas, com uma capacidade 
de produção superior a 75 toneladas por dia 
e uma densidade de carga enfornada por 
forno superior a 300 g/m3.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a alteração 117 aprovada em primeira leitura. As instalações 
muito pequenas, como fornos intermitentes e fornos não industriais utilizados no artesanato, 
devem continuar a não ser abrangidas pela presente Directiva. A alteração visa também 
harmonizar e simplificar a definição de instalações de cerâmica na Europa, garantindo, 
simultaneamente, a protecção do ambiente e reduzindo o ónus administrativo.

Alteração 291
Richard Seeber

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 3.5

Posição do Conselho Alteração

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas com uma capacidade de 
produção superior a 75 toneladas por dia; e 
ou, com uma capacidade de forno superior 
a 4 m3 e uma densidade de carga 
enfornada por forno superior a 300 kg/m3.

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas com uma capacidade de 
produção superior a 75 toneladas por dia,
com uma capacidade de forno superior a 4 
m3 e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m3. 

Or. en
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Justificação

A presente alteração retoma parcialmente a alteração 117 da primeira leitura e pretende 
eliminar uma falta de clareza mediante a substituição da expressão "e/ou" por uma vírgula.

Alteração 292
Salvatore Tatarella

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 3.5

Posição do Conselho Alteração

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas com uma capacidade de 
produção superior a 75 toneladas por dia; e 
ou, com uma capacidade de forno superior 
a 4 m3 e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m3.

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas com uma capacidade de 
produção superior a 75 toneladas por dia e  
com uma capacidade de forno superior a 4 
m3 e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m3.

Or. it

Justificação

A escolha efectuada pelo Conselho reintroduz os mesmos elementos de confusão e incerteza 
presentes na directiva vigente. Com efeito, não se especifica se os dois critérios para a 
determinação do âmbito de aplicação devem ser considerados alternativos ou 
complementares.

Alteração 293
Miroslav Ouzký

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 5.3 – alínea a) – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

a) Eliminação de resíduos não perigosos, 
com uma capacidade superior a 50 
toneladas por dia, envolvendo uma ou mais 
das seguintes actividades, e excluídas as 
actividades abrangidas pela Directiva 
91/271/CEE relativa ao tratamento de 
águas residuais urbanas1:

a) Eliminação de resíduos não perigosos, 
com uma capacidade superior a 50 
toneladas secas por dia, envolvendo uma 
ou mais das seguintes actividades, e 
excluídas as actividades abrangidas pela 
Directiva 91/271/CEE relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas1:
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1 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40. 1 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Alteração 294
Miroslav Ouzký

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

b) Valorização, ou uma combinação de 
valorização e eliminação, de resíduos não 
perigosos com uma capacidade superior a 
75 toneladas por dia, envolvendo uma ou 
mais das seguintes actividades, excluindo 
as actividades abrangidas pela 
Directiva 91/271/CEE:

b) Valorização, ou uma combinação de 
valorização e eliminação, de resíduos não 
perigosos com uma capacidade superior a 
75 toneladas secas por dia, envolvendo 
uma ou mais das seguintes actividades, 
excluindo as actividades abrangidas pela 
Directiva 91/271/CEE:

Or. en

Alteração 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

b) Valorização, ou uma combinação de 
valorização e eliminação, de resíduos não 
perigosos com uma capacidade superior a 
75 toneladas por dia, envolvendo uma ou 
mais das seguintes actividades, excluindo 
as actividades abrangidas pela 
Directiva 91/271/CEE:

b) Valorização, ou uma combinação de 
valorização e eliminação, de resíduos não 
perigosos com uma capacidade superior a 
50 toneladas por dia, envolvendo uma ou
mais das seguintes actividades, excluindo 
as actividades abrangidas pela 
Directiva 91/271/CEE:

Or. en

Justificação

A presente alteração repõe o limite da proposta da Comissão.
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Alteração 296
Miroslav Ouzký

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1 – ponto i)

Posição do Conselho Alteração

i) tratamento biológico, Suprimido

Or. en

Alteração 297
Miroslav Ouzký

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Quando a única actividade de tratamento 
de resíduos realizada for a digestão 
anaeróbica, é-lhe aplicável um limiar de 
capacidade de 100 toneladas por dia.

Suprimido

Or. en

Alteração 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Quando a única actividade de tratamento 
de resíduos realizada for a digestão 
anaeróbica, é-lhe aplicável um limiar de 
capacidade de 100 toneladas por dia.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A presente alteração repõe o limite da proposta da Comissão.

Alteração 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Posição do Conselho
Anexo I – ponto 6.6 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Com mais de 40 000 lugares para aves 
de capoeira;

a) Com mais de 40 000 lugares para aves 
de capoeira, excluindo codornizes;

Or. fr

Justificação

A Directiva inclui a codorniz (0,25 kg) na categoria das aves de capoeira e considera que a 
sua produção é equivalente à de um frango (2 kg) ou de um peru (10 kg), quando o seu 
impacto ambiental é, de facto, bastante inferior. É, por conseguinte, essencial ter em conta 
esta particularidade relativamente aos outros sectores de produção de aves de capoeira. A 
aplicação da Directiva às explorações de codornizes é desproporcionada e não se justifica 
em termos ambientais. Esta assimilação comprometeria a sobrevivência do sector na Europa 
e destruiria centenas de postos de trabalho.

Alteração 300
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 2 – quadro – coluna "Combustíveis líquidos" – notas 1 e 2 
(novas)

Posição do Conselho Alteração

Combustíveis líquidos Combustíveis líquidos

350 3501

250 2502

200 200
1 Excepto no caso das regiões ultraperiféricas, em 
que se aplicará um limite de 850 mg/Nm3.
2 Excepto no caso das regiões ultraperiféricas, em 
que se aplicará um limite de 850 a 250 mg/Nm3 
(redução linear).
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Or. en

Alteração 301
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte I – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) (após o quadro)

Posição do Conselho Alteração

As 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 …*, poderão ficar isentas do 
cumprimento dos valores-limite de 
emissões de SO2 mencionados no quadro 
precedente. Os valores-limite de emissões 
fixados nas licenças dessas instalações de 
combustão são, no mínimo, mantidos, nos 
termos previstos, designadamente, nas 
Directivas 2001/80/CE e 2008/1/CE, mas 
não poderão exceder 400/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 tal modo, que os operadores que atempadamente introduziram, ou 
adaptaram a posteriori, o sistema de redução, em conformidade com os requisitos da 
Directiva relativa às "grandes instalações de combustão" (LCPD), não sejam penalizados 
retrospectivamente pelas acções precoces que empreenderam. Não obstante, essas 
instalações devem ser obrigadas a alcançar, pelo menos, o valor-limite de emissão mais 
rigoroso previsto na Directiva LCPD relativa às "grandes instalações de combustão" (Anexo 
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III A), que deve ser aplicado pelas novas instalações e pelas já existentes, nos termos do 
disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Directiva 2001/80/CE, respectivamente (equivalente a 
400 mg/Nm3).

Alteração 302
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V - parte 1 - ponto 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

2. As instalações de combustão que 
utilizem combustíveis sólidos, 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 
funcionamento até 27 de Novembro de 
2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 1 500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, ficam 
sujeitas a um valor-limite de emissão de 
SO2 de 800 mg/Nm3.

2. As instalações de combustão que 
utilizem combustíveis sólidos, 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 3 000 horas de 
funcionamento por ano em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, ficam 
sujeitas a um valor-limite de emissão de 
SO2 de 800 mg/Nm3.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 303
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 2 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis líquidos 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 
funcionamento até 27 de Novembro 

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis líquidos 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
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de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 1 500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, ficam 
sujeitas a um valor-limite de emissão de 
SO2 de 850 mg/Nm3, no caso das 
instalações cuja potência térmica nominal 
total não exceda 300 MW, e de 400 
mg/Nm3 no caso das instalações com uma 
potência térmica nominal total superior a 
300 MW.

de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 3 000 horas de 
funcionamento por ano em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, ficam 
sujeitas a um valor-limite de emissão de 
SO2 de 850 mg/Nm3, no caso das 
instalações cuja potência térmica nominal 
total não exceda 300 MW, e de 400 
mg/Nm3 no caso das instalações com uma 
potência térmica nominal total superior a 
300 MW.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 304
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 2 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

Uma parte de uma instalação de combustão 
que exale os seus gases residuais através de 
uma ou mais condutas independentes numa 
chaminé comum e que não funcione 
durante um período superior a 1 500 horas
de funcionamento por ano em média móvel 
ao longo de um período de cinco anos, 
pode ser sujeita aos valores-limite de 
emissão definidos nos dois parágrafos 
anteriores relativamente à potência térmica 
nominal total de toda a instalação. Em tais 
casos, as emissões libertadas através de 
cada uma dessas condutas são 
monitorizadas separadamente.

Uma parte de uma instalação de combustão 
que exale os seus gases residuais através de 
uma ou mais condutas independentes numa 
chaminé comum e que não funcione 
durante um período superior a 3 000 horas
de funcionamento por ano em média móvel 
ao longo de um período de cinco anos, 
pode ser sujeita aos valores-limite de 
emissão definidos nos dois parágrafos 
anteriores relativamente à potência térmica 
nominal total de toda a instalação. Em tais 
casos, as emissões libertadas através de 
cada uma dessas condutas são 
monitorizadas separadamente.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)
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Alteração 305
Antonio Masip Hidalgo

Posição do Conselho
Anexo V – parte I – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

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, que queimem uma 
mistura de gases de baixo poder calorífico 
provenientes do processo siderúrgico e do 
carvão, de tal modo que o contributo
energético desse carvão seja 1,5 vezes o 
fornecido pelo gás, e que não funcionem 
mais de 1 500 horas por ano em média 
móvel calculada ao longo de um período 
de cinco anos, será aplicado um valor-
-limite de emissão para o dióxido de 
enxofre (SO2) de 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Alteração 306
Antonio Masip Hidalgo

Posição do Conselho
Anexo V – parte I – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

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, que queimem uma 
mistura de gases de baixo poder calorífico 
provenientes do processo siderúrgico e do 
carvão, de tal modo que o contributo 
energético desse carvão seja 1,5 vezes o 
fornecido pelo gás, e que não funcionem 
mais de 1 500 horas por ano em média 
móvel calculada ao longo de um período 
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de cinco anos, será aplicado um 
valor--limite de emissão para o dióxido de 
enxofre (SO2) de 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Alteração 307
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 4 – quadro – coluna "Combustíveis líquidos" – nota 1-A (nova)

Posição do Conselho Alteração

Combustíveis líquidos Combustíveis líquidos

450 450
200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

1-A) Excepto no caso das regiões ultraperiféricas, 
em que se aplicará um limite de 450 mg/Nm3.

Or. en

Alteração 308
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos ou líquidos com uma 
potência térmica nominal total que não 
ultrapasse os 500 MW, 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 funcionamento 
até 27 de Novembro de 2003, e que não 
funcionem durante um período superior a 1 
500 horas de funcionamento por ano em 
média móvel calculada ao longo de um 
período de cinco anos, ficam sujeitas a um 

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos ou líquidos com uma 
potência térmica nominal total que não 
ultrapasse os 500 MW, 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 3 000 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
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valor-limite de emissão de NOx de 450 
mg/Nm3.

anos, ficam sujeitas a um valor-limite de 
emissão de NOx de 450 mg/Nm3.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 309
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 4 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos ou líquidos com uma 
potência térmica nominal total que não 
ultrapasse os 500 MW, 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 1 500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
anos, ficam sujeitas a um valor-limite de 
emissão de NOx de 450 mg/Nm3.

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos ou líquidos com uma 
potência térmica nominal total que não 
ultrapasse os 500 MW, 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 1 500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
anos, ficam sujeitas a um valor-limite de 
emissão de NOx de 450 mg/Nm3

(900 mg/Nm3 para as instalações de 
combustão que utilizem combustíveis 
sólidos, cujo conteúdo volátil seja inferior 
a 10%).

Or. en
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Alteração 310
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 4 – parágrafo 4

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos com uma potência 
térmica nominal total superior a 500 MW, 
às quais tenha sido concedida uma licença 
antes de 1 de Julho de 1987 e que não 
funcionem durante um período superior a 
1 500 horas de funcionamento por ano em 
média móvel calculada ao longo de um 
período de cinco anos, ficam sujeitas a um 
valor-limite de emissão de NOx de 450 
mg/Nm3. 

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos com uma potência 
térmica nominal total superior a 500 MW, 
às quais tenha sido concedida uma licença 
antes de 1 de Julho de 1987 e que não 
funcionem durante um período superior a 
1 500 horas de funcionamento por ano em 
média móvel calculada ao longo de um 
período de cinco anos, ficam sujeitas a um 
valor-limite de emissão de NOx de 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 para as instalações 
de combustão que utilizem combustíveis 
sólidos, cujo conteúdo volátil seja inferior 
a 10%).

Or. en

Alteração 311
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 4 – parágrafo 5

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis líquidos, com uma potência 
térmica nominal total superior a 500 MW, 
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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 1 500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, ficam 
sujeitas a um valor-limite de emissão de 
NOx de 400 mg/Nm3.

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis líquidos, com uma potência 
térmica nominal total superior a 500 MW, 
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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003, e que não funcionem durante um 
período superior a 3 000 horas de 
funcionamento por ano em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, ficam 
sujeitas a um valor-limite de emissão de 
NOx de 400 mg/Nm3.
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Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 312
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 4 – parágrafo 6

Posição do Conselho Alteração

Uma parte de uma instalação de combustão 
que exale os seus gases residuais através de 
uma ou mais condutas independentes numa 
chaminé comum e que não funcione
durante um período superior a 1 500 horas
de funcionamento por ano em média móvel 
ao longo de um período de cinco anos, 
pode ser sujeita aos valores-limite de 
emissão definidos nos três parágrafos 
anteriores relativamente à potência térmica 
nominal total de toda a instalação. Em tais 
casos, as emissões libertadas através de 
cada uma dessas condutas são 
monitorizadas separadamente.

Uma parte de uma instalação de combustão 
que exale os seus gases residuais através de 
uma ou mais condutas independentes numa 
chaminé comum e que não funcione 
durante um período superior a 3 000 horas
de funcionamento por ano em média móvel 
ao longo de um período de cinco anos, 
pode ser sujeita aos valores-limite de 
emissão definidos nos três parágrafos 
anteriores relativamente à potência térmica 
nominal total de toda a instalação. Em tais 
casos, as emissões libertadas através de 
cada uma dessas condutas são 
monitorizadas separadamente.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 313
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 4 – parágrafo 6-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis sólidos nacionais com uma 
potência térmica nominal total superior a 
300 MW estão sujeitas a um valor-limite 
de emissão de NOx de 400 mg/Nm3.

Or. it
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(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Justificação

Dada a existência de uma isenção para os valores-limite de SO2 nas instalações de 
combustão que queimam combustíveis sólidos nacionais (Art. 31.º), deve a mesma ser 
igualmente concedida aos valores-limite de NOx, uma vez que os combustíveis sólidos 
nacionais apresentam, regra geral, uma baixa taxa de calor.

Alteração 314
Christa Klaß

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 5 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

As turbinas a gás (incluindo TGCC) que 
utilizem como combustíveis líquidos 
destilados ligeiros e médios ficam sujeitas 
a um valor-limite de emissão de NOx 
de 90 mg/Nm3 e de CO de 100 mg/Nm3.

As turbinas a gás (incluindo TGCC) que 
utilizem como combustíveis líquidos 
destilados ligeiros e médios ficam sujeitas 
a um valor-limite de emissão de NOx 
de 120 mg/Nm3 e de CO de 100 mg/Nm3, 
caso laborem com um combustível de 
substituição menos de 500 horas de 
funcionamento por ano.

Or. de

Justificação

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Alteração 315
Christa Klaß

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 5 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem durante um 
período inferior a 500 horas de 
funcionamento por ano não são abrangidas 
pelos valores-limite de emissão fixados no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista as suas horas de 
funcionamento.

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência ou que apenas cubram os 
picos de consumo do fornecimento de 
energia e que funcionem durante um 
período inferior a 500 horas de 
funcionamento por ano não são abrangidas 
pelos valores-limite de emissão fixados no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista as suas horas de 
funcionamento.

Or. de

Justificação

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Alteração 316
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – quadro – título

Posição do Conselho Alteração

Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de 
NOx e de CO para as instalações de 
combustão a gás

Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de 
NOx  para as instalações de combustão a 
gás

Or. en
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Justificação

Deve ser evitada a introdução da nova proposta de valores-limite de emissão (VLE) para as 
emissões de CO das instalações de combustão a gás. À luz do princípio da subsidiariedade, 
as emissões de CO deve ser tratadas ao abrigo das jurisdições nacionais.

Alteração 317
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – quadro – coluna “CO”

Posição do Conselho Alteração

CO Suprimido
100
-
-
100
-
100

Or. en

Justificação

Deve ser evitada a introdução da nova proposta de valores-limite de emissão (VLE) para as 
emissões de CO das instalações de combustão a gás. À luz do princípio da subsidiariedade, 
as emissões de CO deve ser tratadas ao abrigo das jurisdições nacionais.

Alteração 318
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – quadro

Posição do Conselho

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e CO para as instalações de combustão a gás

NOx CO

Instalações de combustão que queimam gás 100 100
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natural, com excepção de turbinas a gás e de 
motores a gás 
Instalações de combustão que queimam gás de 
coqueria, gás de altos fornos ou gás de baixo 
poder calorífico provenientes da gaseificação 
de resíduos de refinaria, com excepção de 
turbinas a gás e de motores a gás

200 (4) --

Instalações de combustão que queimam outros 
gases, com excepção de turbinas a gás e de 
motores a gás 

200 (4) --

Turbinas a gás (incluindo TGCC), que utilizam 
gás natural (1) como combustível

50 (2)(3) 100

Turbinas a gás (incluindo TGCC) que utilizam 
outros gases como combustível (4)

120 --

Motores a gás 100 100

Alteração
NOx CO 

Instalações de combustão que queimam gás 
natural e com uma potência térmica nominal 
total que não ultrapasse os 300 MW, com 
excepção de turbinas a gás e de motores a gás 

150 100

Instalações de combustão que queimam gás de 
coqueria, gás de altos fornos ou gás de baixo 
poder calorífico provenientes da gaseificação 
de resíduos de refinaria, com excepção de 
turbinas a gás e de motores a gás

200 (4) --

Instalações de combustão que queimam outros 
gases, com excepção de turbinas a gás e de 
motores a gás 

200 (4) --

Turbinas a gás (incluindo TGCC), que utilizam 
gás natural (1) como combustível

50 (2)(3) 100

Turbinas a gás (incluindo TGCC) que utilizam 
outros gases como combustível (4)

120 --

Motores a gás 200 200

Or. en

Justificação

Os VLE (valores-limite de emissão) de NOx para as actuais instalações de combustão a gás 
devem ser exequíveis, sem acarretarem um custo desproporcionadamente elevado, em 
comparação com os benefícios ambientais. Os VLE propostos para as caldeiras existentes 
com <300 MW e para os motores a gás não podem ser cumpridos apenas através de medidas 
primárias, exigindo, ao invés, a introdução desproporcionada de equipamentos de redução 
secundários.
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Alteração 319
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 1 – n.º 6 – quadro – linha 7-A (nova)

Alteração

NOx CO

Motores a gás que queimem gases de baixo 
poder calorífico provenientes do processo 
siderúrgico e gás natural

200 -

Or. en

Alteração 320
Antonio Masip Hidalgo

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – nota (4-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

(4-A) 200 mg/Nm3 para os motores a gás 
que queimem gases de baixo poder 
calorífico provenientes do processo 
siderúrgico e gás natural.

Or. en

Alteração 321
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – parágrafo 2 (após as notas)

Posição do Conselho Alteração

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no presente ponto 
só se aplicam a cargas acima dos 70%.

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx definidos no quadro do presente 
ponto só são aplicáveis para cargas acima 
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dos 70%, nas condições ISO de carga de 
base.

Or. en

Justificação

Deve ser evitada a introdução da nova proposta de valores-limite de emissão (VLE) para as 
emissões de CO das instalações de combustão a gás.  À luz do princípio da subsidiariedade, 
as emissões de CO deve ser tratadas ao abrigo das jurisdições nacionais.

Alteração 322
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – parágrafo 3 (após as notas)

Posição do Conselho Alteração

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC) às quais tenha sido 
concedida 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, e que não funcionem durante um 
período superior a 1500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
anos, é aplicado um valor-limite de 
emissão de NOx de 150 mg/Nm3 quando 
queimem gás natural, e de 200 mg/Nm3 
quando queimem outros gases ou 
combustíveis líquidos.

Para as unidades de combustão a gás às 
quais tenha sido concedida 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, e que não funcionem durante um 
período superior a 1500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
anos, é aplicado um valor-limite de 
emissão de NOx de 150 mg/Nm3 quando 
queimem gás natural, e de 200 mg/Nm3 
quando queimem outros gases ou 
combustíveis líquidos.

Or. en

Justificação

Para permitir um tratamento equitativo de todos os tipos de instalações e de combustíveis, a 
derrogação para as turbinas a gás já existentes deve ser alargada, por forma a incluir todos 
os tipos de unidades de combustão a gás, incluindo caldeiras, turbinas a gás e motores a gás. 
Derrogações similares estão também previstas para as instalações de combustão que utilizam 
combustíveis sólidos ou líquidos.
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Alteração 323
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 6 – parágrafo 3 (após as notas)

Posição do Conselho Alteração

Para as turbinas a gás (incluindo as TGCC) 
às quais tenha sido concedida 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, e que não funcionem durante um 
período superior a 1500 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
anos, é aplicado um valor-limite de 
emissão de NOx de 150 mg/Nm3 quando 
queimem gás natural, e de 200 mg/Nm3 
quando queimem outros gases ou 
combustíveis líquidos.

Para as turbinas a gás (incluindo as TGCC) 
às quais tenha sido concedida 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, e que não funcionem durante um 
período superior a 3 000 horas de 
funcionamento por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco 
anos, é aplicado um valor-limite de 
emissão de NOx de 150 mg/Nm3 quando 
queimem gás natural, e de 200 mg/Nm3 
quando queimem outros gases ou 
combustíveis líquidos.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 324
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 6 – parágrafo 4 (após as notas) 

Posição do Conselho Alteração

Uma parte de uma instalação de combustão 
que exale os seus gases residuais através de 
uma ou mais condutas independentes numa 
chaminé comum e que não funcione 
durante um período superior a 1 500 horas
de funcionamento por ano em média móvel 
ao longo de um período de cinco anos, 
pode ficar sujeita aos valores-limite de 
emissão definidos no parágrafo anterior 
relativamente à potência térmica nominal 

Uma parte de uma instalação de combustão
que exale os seus gases residuais através de 
uma ou mais condutas independentes numa 
chaminé comum e que não funcione 
durante um período superior a 3 000 horas
de funcionamento por ano em média móvel 
ao longo de um período de cinco anos, 
pode ficar sujeita aos valores-limite de 
emissão definidos no parágrafo anterior 
relativamente à potência térmica nominal 
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total de toda a instalação. Em tais casos, as 
emissões libertadas através de cada uma 
dessas condutas são monitorizadas 
separadamente.

total de toda a instalação. Em tais casos, as 
emissões libertadas através de cada uma 
dessas condutas são monitorizadas 
separadamente.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Alteração 325
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – n.º 6 – parágrafo 5 (após as notas)

Posição do Conselho Alteração

As turbinas a gás e os motores a gás para 
utilização em caso de emergência que 
funcionem durante um período inferior a 
500 horas de funcionamento por ano ficam 
isentas dos valores-limite de emissão 
fixados no presente ponto. O operador 
dessas instalações regista as suas horas de 
funcionamento.

As unidades de combustão a gás que 
funcionem durante um período inferior 
a 500 horas de funcionamento por ano não 
são abrangidas pelos valores-limite de 
emissão fixados no presente ponto. O 
operador dessas instalações regista as suas 
horas de funcionamento.

Or. en

Justificação

A derrogação das 500 horas deve incluir todos os tipos e todas as utilizações de instalações 
de combustão a gás.

À luz das interpretações potencialmente diversas da expressão "utilização de emergência" 
nos vários Estados-Membros, a referência a esse tipo de utilização deve ser evitada.

Alteração 326
Oreste Rossi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – ponto 6 – parágrafo 5-A (novo) (após as notas)

Posição do Conselho Alteração

As instalações de combustão que utilizem 
combustíveis gasosos, com uma potência 
térmica nominal total não superior a 500 
MW, às quais tenha sido concedida uma 
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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, e que não 
operem durante um período superior a     
3 000 horas de funcionamento por ano, 
calculadas em média móvel ao longo de 
um período de cinco anos, estão sujeitas a 
um valor-limite de emissão de NOx de 200 
mg/Nm3.

Or. it

(A presente alteração é o corolário da alteração 6)

Justificação

Não são contempladas na presente directiva as instalações de combustão que queimam 
combustíveis gasosos e cujo funcionamento visa a cobertura de picos de produção. Essa 
lacuna pode ser remediada mediante o aditamento do presente ponto.

Alteração 327
Christa Klaß

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 5 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

As turbinas a gás (incluindo TGCC) que 
utilizem como combustíveis líquidos 
destilados ligeiros e médios ficam sujeitas 
a um valor-limite de emissão de NOx 
de 50 mg/Nm3 e de CO de 100 mg/Nm3.

As turbinas a gás (incluindo TGCC) que 
utilizem como combustíveis líquidos 
destilados ligeiros e médios ficam sujeitas 
a um valor-limite de emissão de NOx 
de 120 mg/Nm3 e de CO de 100 mg/Nm3, 
caso laborem com um combustível de 
substituição menos de 500 horas de 
funcionamento por ano.

Or. de

Justificação

As turbinas a gás nem sempre podem trabalhar a gás natural, pelo que também têm de 
funcionar com combustíveis líquidos. Este aspecto é importante, caso a disponibilidade de 
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gás natural seja insuficiente. Os valores-limite propostos só poderiam ser alcançados, 
recorrendo à tecnologia mais moderna, e apenas mediante o emprego desproporcionado de 
água doce e amoníaco. Os limites propostos pelo Conselho não correspondem aos da 
Directiva relativa às grandes instalações de combustão. Nos termos desta Directiva, as 
emissões de óxido de azoto devem situar-se entre 120 e 350 mg/Nm3.

Alteração 328
Christa Klaß

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 5 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem durante um 
período inferior a 500 horas de 
funcionamento por ano não são abrangidas 
pelos valores-limite de emissão fixados no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista as suas horas de 
funcionamento.

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência ou que apenas cubram os 
picos de consumo do fornecimento de 
energia e que funcionem durante um 
período inferior a 500 horas de 
funcionamento por ano não são abrangidas 
pelos valores-limite de emissão fixados no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista as suas horas de 
funcionamento.

Or. de

Justificação

Vide justificação relativa ao Anexo V – Parte 2 – Secção 5 – n.º 1. 

Alteração 329
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 6 – quadro – título e coluna “CO”

Posição do Conselho Alteração

6.  Valores-limite de emissão (mg/Nm3) 
de NOx e de CO para as instalações de 
combustão a gás

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de 
NOx  para as instalações de combustão a 
gás

CO
100
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100
100

Or. en

Justificação

Deve ser evitada a introdução da nova proposta de valores-limite de emissão (VLE) para as 
emissões de CO das instalações de combustão a gás. À luz do princípio da subsidiariedade, 
as emissões de CO deve ser tratadas ao abrigo das jurisdições nacionais.

Alteração 330
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 6 – quadro 

Posição do Conselho

NOx CO 
Instalações de combustão, com excepção de 
turbinas a gás e de motores a gás 

100 100

Turbinas a gás (incluindo TGCC) 50 (1) 100
Motores a gás 75 100

Nota:
(1) Para as turbinas a gás de ciclo único com um rendimento superior a 35% — determinado nas condições ISO 
de carga de base —, o valor-limite de emissão de NOx é de 50xη/35, em que η é o rendimento da turbina a gás 
determinado nas condições ISO de carga de base e expresso em percentagem.

Alteração do Parlamento

NOx
(1) CO 

Instalações de combustão com uma potência 
térmica nominal total que não ultrapasse os 
300 MW, com excepção de turbinas a gás e de 
motores a gás 

150 100

Instalações de combustão que queimam gás 
natural e com uma potência térmica nominal 
total que não ultrapasse os 300 MW, com 
excepção de turbinas a gás e de motores a gás

100 100

Turbinas a gás (incluindo TGCC) 50 100
Motores a gás 200 200
Nota:
(1) Para as turbinas a gás com um rendimento superior a 35% — determinado nas condições ISO de carga de 
base —, o valor-limite de emissão de NOx é de 50xη/35, em que η é o rendimento da turbina a gás determinado 
nas condições ISO de carga de base e expresso em percentagem.
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Or. en

Justificação

Os VLE (valores-limite de emissão) de NOx para as actuais instalações de combustão a gás 
devem ser exequíveis, sem acarretarem um custo desproporcionadamente elevado, em 
comparação com os benefícios ambientais. Os VLE propostos para as caldeiras existentes 
com <300 MW e para os motores a gás não podem ser cumpridos apenas através de medidas 
primárias, exigindo, ao invés, a introdução desproporcionada de equipamentos de redução 
secundários. Em contraste com os requisitos aplicáveis às instalações existentes (vide Parte 
1), os requisitos para as novas turbinas a gás não estabelecem diferentes VLE para a PCCE 
(produção combinada calor-electricidade), as TGCC (turbinas a gás de circuito combinado) 
ou a propulsão mecânica. Em consequência, o factor de correcção da eficiência energética 
será aplicável a todos os tipos de turbinas a gás.

Alteração 331
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 6 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Para as turbinas a gás (incluindo as
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no presente ponto 
só se aplicam a cargas acima dos 70%.

(4-A) Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx definidos no quadro do presente 
ponto só são aplicáveis para cargas acima 
dos 70%, nas condições ISO de carga de 
base.

Or. en

Justificação

Vide justificação relativa ao Anexo V – Parte 2 – Secção 6 – Quadro – título e coluna "CO".

Alteração 332
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 6 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Para as turbinas a gás (incluindo as Para as turbinas a gás (incluindo as 
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TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no presente ponto 
só se aplicam a cargas acima dos 70%.

TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no presente ponto 
só se aplicam a cargas acima dos 70%, nas 
condições ISO de carga de base.

Or. en

Justificação

Vide justificação relativa ao Anexo V – Parte 2 – Secção 6 – Quadro. 

Alteração 333
Thomas Ulmer

Posição do Conselho
Anexo V – parte 2 – n.º 6 – parágrafo 3

Posição do Conselho Alteração

As turbinas a gás e os motores a gás para 
utilização em caso de emergência que 
funcionem durante um período inferior a 
500 horas de funcionamento por ano ficam 
isentas dos valores-limite de emissão 
fixados no presente ponto. O operador 
dessas instalações regista as suas horas de 
funcionamento.

As unidades de combustão a gás que 
funcionem durante um período inferior 
a 500 horas de funcionamento por ano não 
são abrangidas pelos valores-limite de 
emissão fixados no presente ponto. O 
operador dessas instalações regista as suas 
horas de funcionamento.

Or. en

Justificação

Vide justificação relativa ao Anexo V – Parte 2 – Secção 6 – Quadro. 

Alteração 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 3 – n.º 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

As concentrações de SO2, de poeiras e de 
NOx nos gases residuais provenientes de 
cada instalação de combustão com uma 

1. As concentrações de SO2, de CO, de 
poeiras e de NOx nos gases residuais 
provenientes de cada instalação de 
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potência térmica nominal total igual ou 
superior a 100 MW são medidas em 
contínuo.

combustão com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 100 MW 
são medidas em contínuo.

A concentração de CO nos gases residuais 
provenientes de instalações de combustão 
que queimem combustíveis gasosos com 
uma potência térmica nominal total igual 
ou superior a 100 MW é medida em 
contínuo. 

Or. en

Justificação

Alteração 76 da primeira leitura do PE.

Alteração 335
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo V – parte 4 – n.º 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

1. Em caso de medições contínuas, são 
considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

1. Em caso de medições contínuas, são
considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

a) Nenhum valor médio mensal validado 
pode exceder os valores-limite de emissão 
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

a) Nenhum valor médio diário validado 
pode exceder os valores-limite de emissão 
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

b) Nenhum valor médio diário validado 
pode exceder 110% dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;

c) Para o caso das instalações de 
combustão compostas apenas por 
caldeiras que utilizam carvão com uma 
potência térmica nominal total inferior a 
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50 MW, nenhum valor médio diário 
validado pode exceder 150% dos valores-
limite de emissão correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2;

d) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não podem 
exceder 200 % dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2.

b) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não podem 
exceder 200 % dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2.

Os valores médios validados são 
determinados como se indica no ponto 10 
da parte 3.

Os valores médios validados são 
determinados como se indica no ponto 10 
da parte 3.

Para efeitos do cálculo dos valores médios 
de emissão, não são tomados em 
consideração os valores medidos durante 
os períodos referidos nos n.ºs 5 e 6 do 
artigo 30.º e no artigo 37.º, bem como 
durante os períodos de arranque e de 
paragem.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 77 da primeira leitura. Enquanto que os níveis das melhores técnicas 
disponíveis referidos nos documentos de referência BREF reflectem valores médios diários, o 
Anexo V exige que os valores-limite de emissão sejam cumpridos numa base mensal. Além 
disso, os valores médios diários não podem exceder 110% dos valores-limite de emissão e 
95% das médias horárias durante um ano não podem ser superiores ao dobro dos valores-
-limite de emissão. A proposta da Comissão não faz qualquer distinção entre as instalações 
anteriores e posteriores a 2016. Embora se mantenham as mesmas regras de cumprimento 
para as instalações existentes e para as novas, é necessário uniformizá-las com as conclusões 
das MTD constantes do documento BREF, que se baseiam na média diária, e não em médias 
mensais.

Alteração 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 4 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Em caso de medições contínuas, são 1. Em caso de medições contínuas, são 
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considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

a) Nenhum valor médio mensal validado 
pode exceder os valores-limite de emissão 
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

a) Nenhum valor médio diário validado 
pode exceder os valores-limite de emissão 
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

b) Nenhum valor médio diário validado 
pode exceder 110% dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;
c) Para o caso das instalações de 
combustão compostas apenas por 
caldeiras que utilizam carvão com uma 
potência térmica nominal total inferior a 
50 MW, nenhum valor médio diário 
validado pode exceder 150% dos valores-
limite de emissão correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2;
d) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não podem 
exceder 200 % dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2.

b) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não podem 
exceder 200 % dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2.

Or. en

Justificação

Alteração 77 da primeira leitura do PE.

Alteração 337
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Anexo V – parte 4 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Em caso de medições contínuas, são 
considerados observados os valores-limite 

1. Em caso de medições contínuas, são 
considerados observados os valores-limite 
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de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

a) Nenhum valor médio mensal validado 
pode exceder os valores-limite de emissão 
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

 a)  Nenhum valor médio diário validado 
exceder os valores-limite de emissão 
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2; 
e

b) Nenhum valor médio diário validado 
pode exceder 110% dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;

c) Para o caso das instalações de 
combustão compostas apenas por 
caldeiras que utilizam carvão com uma 
potência térmica nominal total inferior a 
50 MW, nenhum valor médio diário 
validado pode exceder 150% dos valores-
limite de emissão correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2;

d) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não podem 
exceder 200 % dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2.

b) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não podem 
exceder 200 % dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas
partes 1 e 2.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 77 da primeira leitura. Enquanto que os níveis das melhores técnicas 
disponíveis referidos nos documentos de referência BREF reflectem valores médios diários, o 
Anexo V exige que os valores-limite de emissão sejam cumpridos numa base mensal. Além 
disso, os valores médios diários não podem exceder 110% dos valores-limite de emissão e 
95% das médias horárias durante um ano não podem ser superiores ao dobro dos 
valores-limite de emissão. A proposta da Comissão não faz qualquer distinção entre as 
instalações anteriores e posteriores a 2016. Embora se mantenham as mesmas regras de 
cumprimento para as instalações existentes e para as novas, é necessário uniformizá-las com 
as conclusões das MTD constantes do documento BREF, que se baseiam na média diária, e 
não em médias mensais.
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Alteração 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 5

Posição do Conselho Alteração

Parte 5 Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração procede à supressão da nova Parte 5 apresentada pelo Conselho, em 
articulação com o artigo 31.º.

Alteração 339
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo V – parte 5 – quadro 1

Posição do Conselho
1. Taxa mínima de dessulfurização para as instalações de combustão a que se refere o n.º 2 do 

artigo 30.º

Taxa mínima de dessulfurizaçãoPotência 
térmica 
nominal 
total 
(MW)

Instalações 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 funcionamento até 

27 de Novembro de 2003

Outras instalações

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Nota:

(1) A taxa mínima de dessulfurização é de 95% para as instalações de combustão que queimem óleo betuminoso
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Alteração do Parlamento

1.  Taxa mínima de dessulfurização e valores-limite máximos de emissão para as instalações 
de combustão a que se refere o n.º 2 do artigo 30.º

Taxa mínima de dessulfurização e valores-limite máximos de emissãoPotência 
térmica 
nominal 
total 
(MW)

Instalações 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 funcionamento até 

27 de Novembro de 2003

Outras instalações

50-100 80 % , juntamente com um valor-limite máximo 
admissível de emissões de 650mg/Nm3

92 % , 
juntamente 

com um valor-
-limite máximo 
admissível de 
emissões de 
600mg/Nm3

100-300 90 % , juntamente com um valor-limite máximo 
admissível de emissões de 450mg/Nm3

92 % , 
juntamente 

com um valor-
-limite máximo 
admissível de 
emissões de 
400mg/Nm3

> 300 96 % , juntamente com um valor-limite máximo 
admissível de emissões de 450mg/Nm3 (1)

96 % , 
juntamente 

com um valor-
-limite máximo 
admissível de 
emissões de 
400mg/Nm3

Nota:

(1) A taxa mínima de dessulfurização é de 95% para as instalações de combustão que queimem óleo betuminoso, 
juntamente com um valor limite máximo admissível de emissões de 400 mg/Nm3.

Or. en

Justificação

Alteração relativa às novas derrogações introduzidas pelo Conselho.
As grandes instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos com elevado teor de 
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enxofre (ou seja, lenhite) são os maiores responsáveis pelas emissões de enxofre na Europa. 
A fim de prever as indispensáveis salvaguardas ambientais, há que garantir que as taxas 
máximas de dessulfurização fiquem sujeitas, pelo menos, a valores-limite de emissão menos 
ambiciosos do que os valores-limite de emissão aplicados aos combustíveis com baixo teor de 
enxofre.

Alteração 340
Inés Ayala Sender

Posição do Conselho
Anexo V – parte 5 – quadro 5 – nota 1-A (nova)

Posição do Conselho Alteração

(1-A) Para as instalações licenciadas 
antes de 1 de Julho de 1987, que tenham 
instalado a dessulfurização de gases de 
combustão antes do ano 2000 e que 
tenham também instalado tecnologias nos 
termos da Directiva 2001/80 antes de 1 de 
Janeiro de 2008, a taxa mínima de 
dessulfurização será de 93%.

Or. en

Alteração 341
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo V – parte 5 – quadro 2

Posição do Conselho
2. Taxa mínima de dessulfurização para as instalações de combustão a que se refere o n.º 3 do 

artigo 30.º

Potência térmica nominal total (MW) Taxa mínima de dessulfurização

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %
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Alteração do Parlamento

2. Taxa mínima de dessulfurização e valores-limite máximos de emissão para as instalações 
de combustão a que se refere o n.º 3 do artigo 30.º

Potência térmica nominal total (MW) Taxa mínima de dessulfurização

50-100 93 % , juntamente com um valor-limite 
máximo admissível de emissões de 

600mg/Nm3

100-300 93 % , juntamente com um valor-limite 
máximo admissível de emissões de 

400mg/Nm3

> 300 97 % , juntamente com um valor-limite 
máximo admissível de emissões de 

400mg/Nm3

Or. en

Justificação

Vide justificação relativa ao Anexo V – Parte 5 – Quadro 1.

Alteração 342
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo V – parte 6

Posição do Conselho Alteração

As taxas mínimas de dessulfurização 
fixadas na parte 5 do presente anexo são 
aplicadas como valor-limite médio mensal.

As taxas mínimas de dessulfurização 
fixadas na parte 5 do presente anexo são 
aplicadas como valor-limite médio diário.

Or. en

Justificação

Alteração relativa a uma nova derrogação introduzida pelo Conselho. Enquanto que os 
níveis das melhores técnicas disponíveis referidos nos documentos de referência BREF 
reflectem valores médios diários, o Anexo V exige que os valores-limite de emissão sejam 
cumpridos numa base mensal. É indispensável adaptar o texto actual com os documentos de 
referência BREF, que se baseiam em médias diárias, e não em médias mensais.
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Alteração 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo V – parte 7

Posição do Conselho Alteração

Parte 7 Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração de um novo artigo introduzido pelo Conselho.

Alteração 344
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Para as 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 funcionamento até 
27 de Novembro de 2003: 1 000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Justificação

Alteração a texto novo introduzido pelo Conselho. Não deve haver regras específicas para as 
grandes instalações de combustão (GIC) químicas e das refinarias em relação às outras GIC. 
Isso dificultaria desnecessariamente a redução das emissões. GIC: as instalações químicas e 
as refinarias poderão dirigir os seus resíduos com elevado teor de enxofre para aquele tipo 
de instalações que proporcionam a melhor recuperação de enxofre ou os melhores 
equipamentos de dessulfurização. Se também se pretende usar os resíduos baratos de 
refinaria com elevado teor em enxofre nas caldeiras e nos aquecedores de menores 
dimensões, deve-se proceder à instalação de dispositivos de redução de emissões numa 
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eventual combinação de várias chaminés.

Alteração 345
Esther de Lange

Posição do Conselho
Anexo V – parte 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Para as 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003: 1.000 mg/Nm3;

a) Para as 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 
funcionamento até 27 de Novembro 
de 2003: 800 mg/Nm3;

Or. en

Justificação

Os valores-limite de emissão para as refinarias não são coerentes. A média dos valores-limite 
de emissão previstos no n.º 2 do artigo 37.º e na Parte 7 do Anexo V é mais elevada do que os 
valores-limite mais elevados que constam dos n.os 2 e 3 da Parte 1 do Anexo V. Este facto dá 
uma injustificada flexibilidade adicional, que desnecessariamente pode inviabilizar a redução 
das emissões.

Alteração 346
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo V – parte 7 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

b) Para as outras instalações de 
combustão: 600 mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3, caso as instalações de 
combustão não laborem mais de 1500 
horas por ano.

Or. en
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Justificação

Alteração a texto novo introduzido pelo Conselho. Não deve haver regras específicas para as 
grandes instalações de combustão (GIC) químicas e das refinarias em relação às outras GIC. 
Isso dificultaria desnecessariamente a redução das emissões. GIC: as instalações químicas e 
as refinarias poderão dirigir os seus resíduos com elevado teor de enxofre para aquele tipo 
de instalações que proporcionam a melhor recuperação de enxofre ou os melhores 
equipamentos de dessulfurização. Se também se pretende usar os resíduos baratos de 
refinaria com elevado teor em enxofre nas caldeiras e nos aquecedores de menores 
dimensões, deve-se proceder à instalação de dispositivos de redução de emissões numa 
eventual combinação de várias chaminés.

Alteração 347
Esther de Lange

Posição do Conselho
Anexo V – parte 7 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

b) Para as outras instalações de combustão: 
600 mg/Nm3. 

b) Para as outras instalações de combustão: 
400 mg/Nm3. 

Or. en

Justificação

Os valores-limite de emissão para as refinarias não são coerentes. A média dos valores-limite 
de emissão previstos no n.º 2 do artigo 37.º e na Parte 7 do Anexo V é mais elevada do que os 
valores-limite mais elevados que constam dos n.os 2 e 3 da Parte 1 do Anexo V. Este facto dá 
uma injustificada flexibilidade adicional, que desnecessariamente pode inviabilizar a redução 
das emissões.

Alteração 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.5

Posição do Conselho Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
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co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, ou nenhuma 
medição, se o operador puder provar que 
as emissões desses poluentes não poderão, 
em circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, se o operador puder 
provar que as emissões desses poluentes 
não poderão, em circunstância alguma, 
ultrapassar os valores-limite de emissão 
estabelecidos. Esta derrogação não deve 
ser aplicada em casos de incineração de 
resíduos mistos provenientes de origens 
diversas.

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora, 
se o operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos 
resíduos em causa, nas tecnologias 
utilizadas e nos resultados da 
monitorização das emissões, que as 
emissões de NOx não podem, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

Or. en

Justificação

Alteração 78 da primeira leitura do PE.

Alteração 349
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.5 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da 

2.5 A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
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alínea c) do ponto 2.1, ou nenhuma 
medição, se o operador puder provar que as 
emissões desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

c) do ponto 2.1, se o operador puder provar 
que as emissões desses poluentes não 
poderão, em circunstância alguma, 
ultrapassar os valores-limite de emissão 
estabelecidos. O disposto neste ponto não 
se aplica em casos de incineração de 
resíduos mistos provenientes de origens 
diversas.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui a reposição parcial da alteração 78 da primeira leitura. A 
proposta do Conselho prevê casos específicos, em que nenhum dos requisitos HCl, HF e SO2 
podem ser exigidos pelas autoridades competentes. Um deles inclui a possibilidade da 
inexistência de medições. A qualidade da avaliação de acompanhamento depende, em larga 
escala, da amostragem dos resíduos, pelo que os resíduos mistos de diversas origens podem 
originar uma amostragem de menor qualidade, atendendo, por exemplo, ao mais elevado teor 
de cloro devido à presença de PVC. Caso fosse concedida uma tal derrogação, os dados do 
acompanhamento seriam selectivos e susceptíveis de não dar conta dos picos das emissões.

Alteração 350
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.6 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir uma medição de dois em dois anos
para os metais pesados e uma medição por 
ano para as dioxinas e furanos nos 
seguintes casos:

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir apenas uma medição por ano para 
os metais pesados e para as dioxinas e 
furanos  nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
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highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Alteração 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.6 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir uma medição de dois em dois anos
para os metais pesados e uma medição por 
ano para as dioxinas e furanos nos 
seguintes casos:

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir apenas uma medição por ano para 
os metais pesados e para as dioxinas e 
furanos nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

Alteração 79 da primeira leitura do PE.

Alteração 352
Åsa Westlund

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.6 – alínea c-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

c-A) O operador possa demonstrar que 
não são tratados resíduos eléctricos ou 
electrónicos, nem resíduos que 
contenham compostos clorados.

Or. en

Justificação

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 



PE440.003v01-00 46/46 AM\810395PT.doc

PT

these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Alteração 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posição do Conselho
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.6 – alínea c-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

c-A) O operador possa demonstrar que 
não são tratados resíduos eléctricos ou 
electrónicos, nem resíduos que 
contenham compostos clorados.

Or. en

Justificação

Alteração 80 da primeira leitura do PE.


