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_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A Decisão XXX/XXXX do Parlamento 

Europeu e do Conselho14 (o Programa de 

Ação) reconhece que as emissões de 

poluentes para a atmosfera foi 

significativamente reduzida no decorrer 

das últimas décadas, mas que, ao mesmo 

tempo, os níveis de poluição atmosférica 

ainda são problemáticos em muitas partes 

da Europa, e os cidadãos da União 

continuam a estar expostos a substâncias 

poluentes atmosféricas, que comprometem 

potencialmente a sua saúde e bem-estar. De 

acordo com o Programa de Ação, os 

ecossistemas continuam a sofrer com o 

excesso de deposição de azoto e enxofre 

associado às emissões dos transportes, das 

práticas agrícolas insustentáveis e da 

produção de energia. 

(1) A Decisão XXX/XXXX do Parlamento 

Europeu e do Conselho14 (o Programa de 

Ação) reconhece que as emissões de 

poluentes para a atmosfera foi 

significativamente reduzida no decorrer 

das últimas décadas, mas que, ao mesmo 

tempo, os níveis de poluição atmosférica 

ainda são problemáticos em muitas partes 

da Europa, e os cidadãos da União 

continuam a estar expostos a substâncias 

poluentes atmosféricas, que comprometem 

potencialmente a sua saúde e bem-estar. De 

acordo com o Programa de Ação, os 

ecossistemas continuam a sofrer com o 

excesso de deposição de azoto e enxofre 

associado às emissões dos transportes, das 

práticas agrícolas insustentáveis e da 

produção de energia. Em muitas zonas da 

União, os valores respeitantes à qualidade 

do ar continuam a não respeitar os limites 

fixados pela própria União e os objetivos 

definidos pela Organização Mundial de 
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Saúde. 

__________________ __________________ 

14 Decisão XXX/XXXX do Parlamento 

Europeu e do Conselho de xx/xx/xxxx 

relativa a um programa geral de ação da 

União para 2020 em matéria de ambiente 

«Viver bem, dentro das limitações do 

nosso planeta» (JO L… de xx/xx/xxxx, 

p…). 

14 Decisão XXX/XXXX do Parlamento 

Europeu e do Conselho de xx/xx/xxxx 

relativa a um programa geral de ação da 

União para 2020 em matéria de ambiente 

«Viver bem, dentro das limitações do 

nosso planeta» (JO L… de xx/xx/xxxx, 

p…). 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A queima de combustível em pequenas 

instalações e aparelhos de combustão pode 

ser abrangida pelos atos que implementam 

a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 21 de outubro 

de 2009 relativa à criação de um quadro 

para definir os requisitos de conceção 

ecológica dos produtos relacionados com o 

consumo de energia15. A queima de 

combustível em grandes instalações de 

combustão é abrangida pela Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16 desde 7 de janeiro de 2013, 

enquanto a Diretiva 2001/80/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho17 

continua a ser aplicável às grandes 

instalações de combustão abrangidas pelo 

artigo 30.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE 

até 31 de dezembro de 2015. 

(5) A queima de combustível em pequenas 

instalações e aparelhos de combustão pode 

ser abrangida pelos atos que implementam 

a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 21 de outubro 

de 2009 relativa à criação de um quadro 

para definir os requisitos de conceção 

ecológica dos produtos relacionados com o 

consumo de energia15. No entanto, são 

necessárias medidas adicionais no âmbito 

da Diretiva 2009/125/CE para colmatar a 

lacuna legislativa ainda existente. A 

queima de combustível em grandes 

instalações de combustão é abrangida pela 

Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho16 desde 7 de 

janeiro de 2013, enquanto a Diretiva 

2001/80/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho17 continua a ser aplicável às 

grandes instalações de combustão 

abrangidas pelo artigo 30.º, n.º 2, da 

Diretiva 2010/75/UE até 31 de dezembro 

de 2015. 

__________________ __________________ 

15 Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 

de 2009, relativa à criação de um quadro 

para definir os requisitos de conceção 

ecológica dos produtos relacionados com o 

15 Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 

de 2009, relativa à criação de um quadro 

para definir os requisitos de conceção 

ecológica dos produtos relacionados com o 
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consumo de energia (JO L 285 de 

31.10.2009, p. 10). 

consumo de energia (JO L 285 de 

31.10.2009, p. 10). 

16 Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) (JO L 334 de 

17.12.2010, p. 17). 

16 Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) (JO L 334 de 

17.12.2010, p. 17). 

17 Diretiva 2001/80/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2001, relativa à limitação das emissões 

para a atmosfera de certos poluentes 

provenientes de grandes instalações de 

combustão (JO L 309 de 27.11.2001, p. 1). 

17 Diretiva 2001/80/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2001, relativa à limitação das emissões 

para a atmosfera de certos poluentes 

provenientes de grandes instalações de 

combustão (JO L 309 de 27.11.2001, p. 1). 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A presente diretiva não é aplicável aos 

produtos relacionados com o consumo de 

energia abrangidos pelas medidas de 

execução adotadas em conformidade com 

a Diretiva 2009/125/CE ou pelo 

capítulo III ou IV da Diretiva 2010/75/UE. 

Algumas outras instalações de combustão 

devem ficar isentas do âmbito de aplicação 

da presente diretiva, com base nas suas 

características técnicas ou na sua utilização 

em atividades específicas. 

(9) A presente diretiva não é aplicável às 

médias instalações de combustão 

abrangidas pelo capítulo III ou IV da 

Diretiva 2010/75/UE. Algumas outras 

instalações de combustão devem ficar 

isentas do âmbito de aplicação da presente 

diretiva, com base nas suas características 

técnicas ou na sua utilização em atividades 

específicas. 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Os valores-limite de emissão 

estabelecidos no anexo II não devem 

aplicar-se às médias instalações de 

combustão situadas nas Ilhas Canárias, 

nos departamentos franceses 
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ultramarinos e nos arquipélagos da 

Madeira e dos Açores, devido aos 

problemas técnicos e logísticos associados 

à situação isolada dessas instalações. Os 

Estados-Membros devem definir os 

valores-limite de emissão para essas 

instalações, a fim de reduzir as emissões 

para a atmosfera e os potenciais riscos 

para a saúde humana e o ambiente. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) A presente diretiva deve aplicar-se 

aos complexos constituídos por duas ou 

mais instalações de combustão com uma 

potência térmica nominal total igual ou 

superior a 1 MW e inferior a 50 MW, a 

não ser que o complexo seja uma 

instalação de combustão abrangida pelo 

capítulo III da Diretiva 2010/75/UE. Se 

houver mais de uma instalação de 

combustão individual com uma potência 

térmica nominal inferior a 1 MW num 

único local em regime de partilha da 

carga, esse complexo deve considerar-se 

uma única instalação de combustão para 

efeitos da presente diretiva. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-C) Os Estados-Membros devem ter a 

possibilidade de não aplicar a presente 

diretiva às instalações abrangidas pelo 

capítulo II da Diretiva 2010/75/UE no que 

diz respeito aos poluentes aos quais se 

aplicam os valores-limite de emissão nos 
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termos do disposto na presente diretiva 

quando esses valores-limite de emissão 

não excedam os limites estabelecidos no 

anexo II da presente diretiva, a menos 

que se trate de instalações que queimem 

combustíveis no interior de refinarias de 

óleo mineral e gás ou de caldeiras de 

recuperação utilizadas na produção de 

pasta de papel. Nestes casos, os 

Estados-Membros devem isentar tais 

instalações a pedido do operador. 

 

 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A fim de garantir o controlo das 

emissões de dióxido de enxofre, óxidos de 

azoto e partículas para a atmosfera, cada 

média instalação de combustão deve 

funcionar apenas se estiver registada por, 

pelo menos, uma autoridade competente, 

com base numa notificação pelo operador. 

(10) A fim de garantir o controlo das 

emissões de dióxido de enxofre, óxidos de 

azoto e poeiras para a atmosfera, cada 

média instalação de combustão deve 

funcionar apenas se lhe tiver sido 

concedida licença ou se estiver registada 

por uma autoridade competente, com base 

numa notificação ou informação 

transmitida pelo operador. 

Alteração   8 

Proposta de diretiva 

Considerando 10-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Quando já se realizem auditorias e 

inspeções para verificar o cumprimento 

de outra legislação ambiental, as 

autoridades competentes devem utilizar, 

tanto quanto possível, esses mecanismos 

já existentes para assegurar a observância 

da presente diretiva. Esses mecanismos 

podem incluir, por exemplo, os 
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mecanismos previstos na Diretiva 

2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A ou na Diretiva 2012/27/UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-B.  

 ______________ 

 1-A Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 

de 2003, relativa à criação de um regime 

de comércio de licenças de emissão de 

gases com efeito de estufa na 

Comunidade e que altera a Diretiva 

96/61/CE do Conselho (JO L 275 de 

25.10.2003, p. 32). 

 1-B Diretiva 2012/27/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 

de 2012, relativa à eficiência energética, 

que altera as Diretivas 2009/125/CE e 

2010/30/UE e revoga as Diretivas 

2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 

14.11.2012, p. 1). 

Alteração   9 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Em conformidade com o artigo 193.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), a presente 

diretiva não afeta a possibilidade de os 

Estados-Membros manterem ou adotarem 

medidas de proteção mais rigorosas, 

nomeadamente para efeitos de 

conformidade com as normas de qualidade 

ambiental. Nomeadamente, nas zonas não 

conformes com os valores-limite de 

qualidade do ar, os Estados-Membros 

devem aplicar valores-limite de emissão 

mais rigorosos, como os valores de 

referência definidos no anexo III da 

presente diretiva, que promoveriam 

também a ecoinovação na União, 

facilitando em particular o acesso ao 

mercado por parte de pequenas e médias 

empresas. 

(13) Em conformidade com o artigo 193.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), a presente 

diretiva não afeta a possibilidade de os 

Estados-Membros manterem ou adotarem 

medidas de proteção mais rigorosas, 

nomeadamente para efeitos de 

conformidade com as normas de qualidade 

ambiental. Nomeadamente, nas zonas não 

conformes com os valores-limite de 

qualidade do ar, os Estados-Membros 

devem ter em consideração valores-limite 

de emissão mais rigorosos, como os 

valores de referência definidos no anexo III 

da presente diretiva, que promoveriam 

também a ecoinovação na União, 

facilitando em particular o acesso ao 

mercado por parte de pequenas e médias 

empresas. Os Estados-Membros devem 
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realizar uma avaliação dos possíveis 

impactos quando decidirem tomar tais 

medidas. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) A fim de limitar o ónus para as 

pequenas e médias empresas que exploram 

médias instalações de combustão, as 

obrigações administrativas impostas aos 

operadores para a notificação, 

monitorização e comunicação devem ser 

proporcionadas, continuando a permitir, ao 

mesmo tempo, a verificação eficaz da 

conformidade por parte das autoridades 

competentes.  

(15) A fim de limitar o ónus para as 

pequenas e médias empresas que exploram 

médias instalações de combustão, as 

obrigações administrativas impostas aos 

operadores para a notificação, 

monitorização e comunicação devem ser 

proporcionadas e evitar duplicações, 

continuando a permitir, ao mesmo tempo, a 

verificação eficaz da conformidade por 

parte das autoridades competentes.  

 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) A Comissão deve avaliar, dentro de 

um prazo razoável, a necessidade de 

modificar os valores-limite de emissão 

previstos no anexo II com base nas 

tecnologias mais avançadas. A Comissão 

deve igualmente avaliar a necessidade de 

propor valores-limite de emissão 

específicos para outros poluentes, como o 

monóxido de carbono, com base na 

monitorização a que se refere o artigo 6.º. 

Para o efeito, os Estados-Membros devem 

tomar as medidas necessárias para 

assegurar a realização dessa 

monitorização. 
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Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 16-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) A revisão da presente diretiva deve 

efetuar-se em relação à [Diretiva (UE) 

.../...*]. 

 _____________ 

 *JO: inserir o número, o título e a 

referência constantes do documento COD 

2013/0443. 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A presente diretiva estabelece igualmente 

disposições para a monitorização das 

emissões de monóxido de carbono. 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A presente diretiva é igualmente 

aplicável aos complexos constituídos por 

médias instalações de combustão novas 

em conformidade com o artigo 3.º-A, 

inclusive quando a potência térmica 

nominal total do complexo for igual ou 

superior a 50 MW, a menos que se trate 

de uma instalação de combustão 

abrangida pelo capítulo III da Diretiva 

2010/75/UE. 
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Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Instalações de combustão 

abrangidas pela Diretiva 97/68/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A; 

 __________________ 

 1-A Diretiva 97/68/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro de 1997, relativa à aproximação 

das legislações dos Estados-Membros 

respeitantes a medidas contra a emissão 

de poluentes gasosos e de partículas pelos 

motores de combustão interna a instalar 

em máquinas móveis não rodoviárias (JO 

L 59 de 27.2.1998, p. 1). 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-B) Instalações de combustão em 

explorações com uma potência térmica 

nominal total não superior a 5 MW que 

utilizam exclusivamente como 

combustível o chorume de aves de 

capoeira, na aceção do artigo 9.º, alínea 

a), do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A; 

 __________________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de outubro de 2009, que define regras 

sanitárias relativas a subprodutos animais 

e produtos derivados não destinados ao 

consumo humano e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002 (JO L 

300 de 14.11.2009, p. 1.) 
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Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Produtos relacionados com o consumo 

de energia abrangidos por medidas de 

execução adotadas em conformidade com 

a Diretiva 2009/125/CE nos casos em que 

os referidos atos de execução definem 

valores-limite de emissão para os 

poluentes constantes do anexo II da 

presente diretiva; 

Suprimido 

Justificação 

Do ponto de vista jurídico, o âmbito de aplicação da Diretiva MIC – enquanto elemento 

essencial da própria diretiva – não deve ser modificado/limitado por medidas de execução 

adotadas em conformidade com outra diretiva. No caso de o âmbito de aplicação da Diretiva 

Médias Instalações de Combustão não ser alargado de forma a abranger instalações com 

uma potência inferior a 1 MW, a isenção não será necessária, uma vez que os atos de 

execução da Diretiva Conceção Ecológica não abrangem instalações com uma potência 

superior ou igual a 1 MW. 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 - alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Instalações de combustão em que os 

produtos gasosos da combustão sejam 

utilizados para o aquecimento direto, a 

secagem ou qualquer outro tratamento de 

objetos ou materiais; 

c) Instalações de combustão em que os 

produtos gasosos da combustão sejam 

utilizados para o aquecimento direto, a 

secagem ou qualquer outro tratamento de 

objetos ou materiais, ou em que o 

aquecimento direto a gás seja utilizado 

para aquecer espaços interiores com vista 

à melhoria das condições no local de 

trabalho; 
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Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-A) Turbinas a gás, motores a gás e 

motores diesel utilizados em plataformas 

off-shore; 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-B) Instalações para a regeneração dos 

catalisadores do fracionamento catalítico; 

 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-C) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-C) Instalações para a conversão dos 

sulfuretos de hidrogénio em enxofre; 

 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-D) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-D) Reatores utilizados na indústria 
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química; 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-E) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-E) Fornos acionados a coque; 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f-F) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-F) Aquecedores de ar de altos-fornos. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A presente diretiva não se aplica às 

atividades de investigação, de 

desenvolvimento ou de ensaio 

relacionadas com médias instalações de 

combustão. Os Estados-Membros podem 

estabelecer condições específicas para a 

aplicação do presente número. 
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Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – n.º 2-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os valores-limite de emissão 

estabelecidos no anexo II não se aplicam 

às médias instalações de combustão 

situadas nas Ilhas Canárias, nos 

departamentos franceses ultramarinos e 

nos arquipélagos da Madeira e dos 

Açores. Os Estados-Membros definem os 

valores-limite de emissão para essas 

instalações, a fim de reduzir as emissões 

para a atmosfera e os potenciais riscos 

para a saúde humana e o ambiente. 

 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – ponto 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) «Partículas», partículas, de qualquer 

formato, estrutura ou densidade, dispersas 

na fase gasosa nas condições dos pontos de 

amostragem que possam ser recolhidas por 

filtração em condições específicas após 

uma amostragem representativa do gás a 

analisar, e que permaneçam a montante do 

filtro e no filtro depois de secarem em 

condições específicas.  

4) «Poeiras», partículas, de qualquer 

formato, estrutura ou densidade, dispersas 

na fase gasosa nas condições dos pontos de 

amostragem que possam ser recolhidas por 

filtração em condições específicas após 

uma amostragem representativa do gás a 

analisar, e que permaneçam a montante do 

filtro e no filtro depois de secarem em 

condições específicas.  

 (Esta modificação aplica-se à totalidade 

do texto legislativo em causa; a sua 

adoção impõe adaptações técnicas em 

todo o texto). 
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Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – ponto 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) «Instalação de combustão existente», 

uma instalação de combustão colocada em 

funcionamento antes de [1 ano após a data 

de transposição]; 

6) «Instalação de combustão existente», 

uma instalação de combustão colocada em 

funcionamento antes de [12 meses após a 

data de transposição] ou para a qual tenha 

sido concedida uma licença antes de [6 

meses após a data de transposição] ao 

abrigo da legislação nacional, desde que a 

instalação entre em funcionamento o 

mais tardar [18 meses após a data de 

transposição]; 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – ponto 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) «Horas de funcionamento» o tempo, 

expresso em horas, durante o qual a 

instalação de combustão liberta emissões 

para a atmosfera;  

16) «Horas de funcionamento», o tempo, 

expresso em horas, durante o qual a 

instalação de combustão funciona e liberta 

emissões para a atmosfera, incluindo os 

períodos de arranque e de paragem; 

 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – ponto 19-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-A) «Pequena rede isolada» (SIS), uma 

pequena rede isolada, como definida no 

artigo 2.º, n.º 26, da Diretiva 2009/72/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-A; 

 __________________ 
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 1-A Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 

2009, que estabelece regras comuns para 

o mercado interno da eletricidade e que 

revoga a Diretiva 2003/54/CE (JO L 211 

de 14.8.2009, p. 55). 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – ponto 19-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-B) «Micro-rede isolada» (MIS), uma 

micro-rede isolada, como definida no 

artigo 2.º, n.º 27, da Diretiva 2009/72/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho1-A; 

 __________________ 

 1-A Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 

2009, que estabelece regras comuns para 

o mercado interno da eletricidade e que 

revoga a Diretiva 2003/54/CE (JO L 211 

de 14.8.2009, p. 55). 

 

 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – subponto 19-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-C) «Alteração substancial», uma 

alteração das características ou do 

funcionamento, ou uma expansão, da 

instalação de combustão suscetível de ter 

efeitos negativos consideráveis na saúde 

humana ou no ambiente. 
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Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – subponto 19-D) (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 19-D) «Gás natural», um combustível 

gasoso como definido na norma ISO 

13686:2013. 

 

 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Regras de cálculo cumulativo 

 1. Para efeitos da presente diretiva, a 

combinação de duas ou mais médias 

instalações de combustão novas deve ser 

considerada uma única média instalação 

de combustão, e a respetiva potência 

térmica nominal deve ser somada com 

vista a calcular a potência térmica 

nominal total da instalação, nos casos em 

que: 

 – os gases residuais dessas médias 

instalações de combustão sejam expelidos 

por uma chaminé comum; ou 

 – tendo em conta fatores técnicos e 

económicos, os gases residuais dessas 

médias instalações de combustão possam, 

no entender da autoridade competente, 

ser expelidos por uma chaminé comum.  

 2. Para efeitos do cálculo da potência 

térmica nominal total de uma combinação 

de duas ou mais instalações de 

combustão, não são consideradas as 

instalações de combustão individuais com 

uma potência térmica nominal inferior 
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a 1 MW, a menos que exista mais de uma 

média instalação de combustão, para o 

mesmo fim, num único local, em regime 

de partilha da carga. Nesse caso, a 

combinação das instalações que 

partilham a carga deve ser considerada 

uma única instalação de combustão e as 

respetivas capacidades devem ser 

adicionadas para efeitos do cálculo da 

potência térmica nominal total da 

instalação, mesmo se cada uma das 

instalações de combustão individuais tiver 

uma potência térmica nominal inferior a 

1 MW. 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Registo Licenças e registo 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem adotar as 

medidas necessárias para assegurar que as 

médias instalações de combustão são 

exploradas apenas se estiverem registadas 

pela autoridade competente. 

1. Os Estados-Membros devem adotar as 

medidas necessárias para assegurar que 

nenhuma média instalação de combustão 

seja explorada sem licença ou registo. 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem adotar 
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as medidas necessárias para assegurar 

que, a partir de 1 de janeiro de 2020, 

nenhuma média instalação de combustão 

existente com uma potência térmica 

nominal superior a 15 MW seja explorada 

sem licença ou registo.  

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os Estados-Membros devem adotar 

as medidas necessárias para assegurar 

que, a partir de 1 de janeiro de 2022, 

nenhuma média instalação de combustão 

existente com uma potência térmica 

nominal superior a 5 MW e inferior ou 

igual a 15 MW seja explorada sem licença 

ou registo. 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. Os Estados-Membros devem adotar 

as medidas necessárias para assegurar 

que, a partir de 1 de janeiro de 2025, 

nenhuma média instalação de combustão 

existente com uma potência térmica 

nominal igual ou inferior a 5 MW seja 

explorada sem licença ou registo. 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O procedimento para o registo deve 2. Os Estados-Membros devem especificar 
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incluir, pelo menos, uma notificação à 

autoridade competente, por parte do 

operador, do funcionamento ou da 

intenção de explorar uma média instalação 

de combustão. 

os procedimentos para a concessão de 

uma licença ou para o registo. Esses 

procedimentos devem incluir, pelo menos, 

a obrigação para o operador de notificar 

ou informar a autoridade competente 

sobre o funcionamento ou a intenção de 

explorar uma média instalação de 

combustão. 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A autoridade competente deve registar a 

média instalação de combustão no prazo de 

um mês após a notificação pelo operador e 

deve informar o operador desse facto. 

4. A autoridade competente deve registar 

ou iniciar o procedimento para a 

concessão de uma licença à média 

instalação de combustão no prazo de um 

mês após a notificação ou informação 

transmitida pelo operador e deve informar 

o operador desse facto. 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As médias instalações de combustão 

podem ser isentas da obrigação de 

notificação a que se refere o n.º 2 desde 

que todas as informações referidas no 

n.º 3 tenham sido disponibilizadas às 

autoridades competentes. 

Suprimido 

As referidas instalações de combustão 

devem ser registadas até [treze meses após 

a data da transposição]. 
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Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Para cada média instalação de 

combustão, o registo mantido pelas 

autoridades competentes deve incluir, pelo 

menos, a informação apresentada no 

anexo I, bem como quaisquer informações 

obtidas através da verificação dos 

resultados da monitorização ou de outras 

verificações de conformidade a que se 

referem os artigos 7.º e 8.º. 

6. As autoridades competentes devem 

conservar um registo, acessível ao 

público, das médias instalações de 

combustão, o qual deve incluir, pelo 

menos, a informação apresentada no anexo 

I, bem como quaisquer informações 

obtidas através da verificação dos 

resultados da monitorização ou de outras 

verificações de conformidade a que se 

referem os artigos 7.º e 8.º e quaisquer 

informações obtidas na sequência das 

alterações efetuadas nas médias 

instalações de combustão nos termos do 

artigo 9.º. 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 –n.º 6-A(novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Qualquer licença concedida ou 

registo efetuado em conformidade com 

outras disposições legislativas nacionais 

ou da União podem ser combinados com a 

licença ou registo previstos no n.º 1 para 

formar uma licença ou um registo único, 

desde que a licença ou registo contenham 

as informações exigidas pelo presente 

artigo.  
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Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1-A(novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros podem isentar 

médias instalações de combustão que 

façam parte de uma instalação abrangida 

pelo capítulo II da Diretiva 2010/75/UE 

do cumprimento dos valores-limite de 

emissão estabelecidos no anexo II e das 

disposições do artigo 6.º da presente 

diretiva no que diz respeito aos poluentes 

aos quais se aplicam valores de emissão 

nos termos do disposto no artigo 13.º, n.º 

5, e no artigo 15.º, n.º 3, da Diretiva 

2010/75/UE apenas quando esses valores-

limite de emissão não excedam os limites 

estabelecidos no anexo II da presente 

diretiva. 

 No caso das instalações de combustão que 

queimam combustíveis no interior de 

refinarias de óleo mineral e gás e no caso 

das caldeiras de recuperação utilizadas na 

produção de pasta de papel, os Estados-

Membros podem, a pedido do operador de 

uma média instalação de combustão, 

isentar as médias instalações de 

combustão que façam parte de uma 

instalação abrangida pelo capítulo II da 

Diretiva 2010/75/UE do cumprimento dos 

valores-limite de emissão estabelecidos no 

anexo II e das disposições do artigo 6.º da 

presente diretiva no que diz respeito aos 

poluentes aos quais se aplicam valores-

limite de emissão nos termos do disposto 

no artigo 13.º, n.º 5, e no artigo 15.º, n.º 3, 

da Diretiva 2010/75/UE relativamente a 

essas instalações. 
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Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A partir de 1 de janeiro de 2025, as 

emissões para a atmosfera de dióxido de 

enxofre, óxidos de azoto e partículas 

provenientes de uma média instalação de 

combustão existente com uma potência 

térmica nominal superior a 5 MW não 

devem exceder os valores-limite de 

emissão definidos na parte 1 do anexo II. 

A partir de 1 de janeiro de 2020, as 

emissões para a atmosfera de dióxido de 

enxofre, óxidos de azoto e poeiras 

provenientes de uma média instalação de 

combustão existente com uma potência 

térmica nominal superior a 15 MW não 

devem exceder os valores-limite de 

emissão definidos na parte 1 do anexo II. 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A partir de 1 de janeiro de 2022, as 

emissões para a atmosfera de dióxido de 

enxofre, óxidos de azoto e poeiras 

provenientes de uma média instalação de 

combustão existente com uma potência 

térmica nominal superior a 5 MW e 

inferior ou igual a 15 MW não devem 

exceder os valores-limite de emissão 

definidos na parte 1 do anexo II. 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A partir de 1 de janeiro de 2025, as 

emissões para a atmosfera de dióxido de 

enxofre, óxidos de azoto e partículas 

provenientes de uma média instalação de 

combustão existente com uma potência 

A partir de 1 de janeiro de 2027, as 

emissões para a atmosfera de dióxido de 

enxofre, óxidos de azoto e poeiras 

provenientes de uma média instalação de 

combustão existente com uma potência 
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térmica nominal igual ou inferior a 5 MW 

não devem exceder os valores-limite de 

emissão definidos na parte 1 do anexo II. 

térmica nominal igual ou inferior a 5 MW 

não devem exceder os valores-limite de 

emissão definidos na parte 1 do anexo II. 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros podem isentar 

médias instalações de combustão 

existentes que façam parte de SIS e MIS 

do cumprimento dos valores-limite de 

emissão definidos na parte 1 do anexo II 

por um período máximo de cinco anos, e o 

mais tardar até 2030, a partir das datas 

fixadas no n.º 2, primeiro, segundo e 

terceiro parágrafos, do presente artigo, 

respetivamente, sem prejuízo dos 

compromissos assumidos a nível 

internacional. 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Em derrogação ao disposto no n.º 1, sem 

prejuízo das normas ambientais e de 

qualidade do ar, a autoridade competente 

pode, por um período máximo de cinco 

anos a contar da data do cumprimento 

dos valores-limite de emissão 

estabelecidos no anexo II, e o mais tardar 

até 2030, em casos específicos, estabelecer 

valores-limite de emissão menos 

rigorosos, desde que pelo menos 50 % da 

produção útil de calor da instalação, em 

média móvel ao longo de um período de 

cinco anos, seja fornecida sob a forma de 

vapor ou de água quente a uma rede 

pública para aquecimento local, ou que a 

instalação queime biomassa sólida como 
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principal combustível. Esta derrogação só 

pode ser aplicada se uma avaliação 

demonstrar que a obtenção dos valores de 

emissão previstos no anexo II acarretaria 

custos desproporcionadamente elevados 

em comparação com os benefícios 

ambientais devido: 

 a) À localização geográfica ou às 

condições ambientais locais da instalação 

em causa; ou 

 b) Às características técnicas da 

instalação em causa. 

 Os valores-limite de emissão máximos 

estabelecidos pelas autoridades 

competentes não devem exceder 1100 

mg/Nm3 para o SO2 e 150 mg/Nm³ para as 

poeiras. 

 De qualquer forma, a autoridade 

competente deve assegurar que não seja 

gerada uma poluição significativa e que 

seja atingido um nível elevado de proteção 

global do ambiente. 

Alteração 51 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem isentar 

médias instalações de combustão existentes 

que não funcionem durante mais do que 

500 horas de funcionamento por ano do 

cumprimento dos valores-limite de emissão 

definidos na parte 1 do anexo II. Nesse 

caso, para as instalações que queimam 

combustíveis sólidos, é aplicável um 

valor-limite de emissão para partículas de 

200 mg/Nm³. 

Os Estados-Membros podem isentar 

médias instalações de combustão 

existentes, que não funcionem durante 

mais do que 500 horas de funcionamento 

por ano em média móvel estabelecida ao 

longo de um período de cinco anos, do 

cumprimento dos valores-limite de emissão 

definidos na parte 1 do anexo II em casos 

de emergência ou se circunstâncias 

extraordinárias tornarem necessária a 

utilização dessas médias instalações de 

combustão. Os Estados-Membros podem 

alargar o limite a 800 horas nos seguintes 

casos: 

 – Para a produção de energia de reserva 

em ilhas ligadas em caso de rutura da 
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alimentação elétrica principal da ilha; 

 – Médias instalações de combustão 

usadas para a produção de calor em caso 

de fenómenos meteorológicos de frio 

excecional. 

 Nesse caso, para as instalações que 

queimam combustíveis sólidos, é aplicável 

um valor-limite de emissão para poeiras 

de 200 mg/Nm³. 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A partir de [1 ano após a data de 

transposição] as emissões para a atmosfera 

de dióxido de enxofre, óxidos de azoto e 

partículas provenientes de uma nova 

média instalação de combustão não devem 

exceder os valores-limite definidos na 

parte 2 do anexo II. 

A partir de [12 meses após a data de 

transposição] as emissões para a atmosfera 

de dióxido de enxofre, óxidos de azoto e 

poeiras provenientes de uma nova média 

instalação de combustão não devem 

exceder os valores-limite definidos na 

parte 2 do anexo II. 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem isentar 

médias instalações de combustão novas 

que não funcionem durante mais de 500 

horas de funcionamento por ano do 

cumprimento dos valores-limite de emissão 

definidos na parte 2 do anexo II. Nesse 

caso, para as instalações que queimam 

combustíveis sólidos, é aplicável um valor-

limite de emissão para partículas de 100 

mg/Nm³. 

Os Estados-Membros podem isentar 

médias instalações de combustão novas 

que não funcionem durante mais de 500 

horas de funcionamento por ano, em média 

móvel estabelecida ao longo de um 

período de três anos, do cumprimento dos 

valores-limite de emissão definidos na 

parte 2 do anexo II em casos de 

emergência que tornem necessária a 

utilização dessas médias instalações de 

combustão. Nesse caso, para as instalações 

que queimam combustíveis sólidos, é 

aplicável um valor-limite de emissão para 
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poeiras de 100 mg/Nm³. 

 

 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Nas zonas não conformes com os 

valores-limite relativos à qualidade do ar 

da UE definidos na Diretiva 2008/50/CE, 

os Estados-Membros devem aplicar, para 

médias instalações de combustão 

individuais nessas zonas, valores-limite de 

emissão baseados nos valores de referência 

estipulados no anexo III ou em valores 

mais rigorosos estabelecidos pelos 

Estados-Membros, a menos que se 

demonstre à Comissão que a aplicação de 

tais valores-limite de emissão originaria 

custos desproporcionados e que outras 

medidas para assegurar o cumprimento 

dos valores-limite relativos à qualidade do 

ar foram incluídas nos planos de 

qualidade do ar previstos no âmbito do 

artigo 23.º da Diretiva 2008/50/CE. 

4. Nas zonas não conformes com os 

valores-limite relativos à qualidade do ar 

da UE definidos na Diretiva 2008/50/CE, 

os Estados-Membros devem avaliar a 

necessidade de aplicar, para médias 

instalações de combustão individuais 

nessas zonas, valores-limite de emissão 

mais estritos, baseados nos valores de 

referência estipulados no anexo III. 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Eficiência energética 

 1. Os Estados-Membros devem tomar 

medidas para promover a maior eficiência 

energética das médias instalações de 

combustão. 

 2. Até 31 de dezembro de 2016, a 

Comissão deve avaliar as normas 
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mínimas de eficiência energética para 

médias instalações de combustão em 

conformidade com as melhores técnicas 

disponíveis. 

 3. A Comissão deve transmitir os 

resultados dessa avaliação ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, acompanhados 

de uma proposta legislativa, se for caso 

disso, fixando níveis de desempenho em 

termos de eficiência para as novas médias 

instalações de combustão, aplicáveis a 

partir de 1 de janeiro de 2020. 

 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

implementar um sistema de inspeções 

ambientais a médias instalações de 

combustão, ou implementar outras 

medidas para verificar a conformidade com 

os requisitos da presente diretiva. 

1. Os Estados-Membros devem 

implementar um sistema eficaz, baseado 

em inspeções ambientais ou noutras 

medidas, para verificar a conformidade 

com os requisitos da presente diretiva. 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Quando já se realizem auditorias e 

inspeções para verificar a conformidade 

com outra legislação da União relativa ao 

controlo das emissões, os 

Estados-Membros podem utilizar essas 

auditorias e inspeções para verificar o 

cumprimento da presente diretiva. 
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Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros adotam as 

medidas necessárias para assegurar que os 

períodos de arranque e paragem das médias 

instalações de combustão e de quaisquer 

avarias são os mais curtos possíveis. Em 

caso de mau funcionamento ou avaria do 

sistema secundário de redução das 

emissões, o operador informa 

imediatamente a autoridade competente. 

3. Os Estados-Membros adotam as 

medidas necessárias para assegurar que os 

operadores reduzam o mais possível os 
períodos de arranque e paragem das médias 

instalações de combustão e de quaisquer 

avarias. Em caso de mau funcionamento ou 

avaria do sistema secundário de redução 

das emissões, o operador informa 

imediatamente a autoridade competente. 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os casos de incumprimento devem 

ser comunicados pelo operador à 

autoridade competente o mais brevemente 

possível e num formato decidido pelos 

Estados-Membros. 

Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Em caso de não conformidade, os 

Estados-Membros devem zelar por que: 

4. Em caso de não conformidade, os 

Estados-Membros devem zelar por que o 

operador seja obrigado pela autoridade 

competente a tomar as medidas 

necessárias para restabelecer o 

cumprimento sem demora injustificada.  

(a) O operador informe imediatamente a 

autoridade competente; 
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(b) O operador tome imediatamente as 

medidas necessárias para restabelecer a 

conformidade num prazo tão breve 

quanto possível; 

 

(c) A autoridade competente exija que o 

operador tome as medidas 

complementares que a autoridade 

considere necessárias para restabelecer a 

conformidade. 

 

Caso a conformidade não possa ser 

restabelecida, a autoridade competente 

deve suspender o funcionamento da 

instalação e anular o registo da mesma. 

Caso a conformidade não possa ser 

restabelecida, a autoridade competente 

deve suspender o funcionamento da 

instalação e anular a licença ou registo da 

mesma. 

 

Alteração  61 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Sem prejuízo do artigo 4.º, n.º 5, o 

comprovativo da notificação à autoridade 

competente; 

Suprimido 

 

 

 

Alteração  62 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O comprovativo do registo pela 

autoridade competente; 

b) A licença ou o comprovativo do registo 

pela autoridade competente; 
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Alteração  63 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Sempre que aplicável, o registo das 

horas de funcionamento a que se refere o 

artigo 5.º, n.º 2, segundo parágrafo; 

d) Sempre que aplicável, o registo das 

horas de funcionamento a que se refere o 

artigo 5.º, n.º 2, terceiro parágrafo, e o 

artigo 5.º, n.º 3, segundo parágrafo; 

Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-A) Um registo dos casos de não 

conformidade e das medidas tomadas nos 

termos do artigo 7.º, n.º 4; 

Alteração  65 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea e-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 e-B) Os documentos referidos no artigo 

9.º. 

 

 

Alteração  66 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os dados constantes do n.º 2 devem 

ser disponibilizados às autoridades locais 

e regionais da zona em que a média 
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instalação de combustão se situa. 

 

 

Alteração  67 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O operador deve notificar a autoridade 

competente de quaisquer alterações 

programadas da média instalação de 

combustão que possam afetar os 

valores-limite de emissão aplicáveis. Tal 

notificação deve ser apresentada com, pelo 

menos, um mês de antecedência em relação 

à ocorrência da alteração. 

1. O operador deve informar a autoridade 

competente de quaisquer alterações 

programadas da média instalação de 

combustão que possam afetar os 

valores-limite de emissão aplicáveis. Tal 

informação deve ser apresentada com, 

pelo menos, um mês de antecedência em 

relação à ocorrência da alteração. 

 

 

Alteração  68 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Após a notificação do operador em 

conformidade com o n.º 1, a autoridade 

competente deve registar tais alterações 

no prazo de um mês. 

2. Após a receção da informação enviada 

pelo operador em conformidade com o n.º 

1, a autoridade competente deve atualizar 

a licença ou o registo, consoante o caso, 
no prazo de três meses e do facto informar 

o operador. 

Justificação 

É necessário deixar à autoridade competente a possibilidade de atualizar a licença ou o 

registo da instalação com base nos potenciais efeitos das alterações na qualidade do ar e nos 

valores-limite aplicáveis. 
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Alteração  69 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em caso de alteração substancial, 

definida no artigo 3.º, n.º 1, ponto 19-A, 

de uma média instalação de combustão 

existente, a autoridade competente deve 

proceder à atualização da licença ou do 

registo como nova instalação de 

combustão e do facto informar o 

operador. 

 

 

Alteração  70 

Proposta de diretiva 

Artigo 10  

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo do disposto na Diretiva 

2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho24, a autoridade competente deve 

disponibilizar ao público, nomeadamente 

através da Internet, o registo das médias 

instalações de combustão. 

Sem prejuízo do disposto na Diretiva 

2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho24, a autoridade competente deve 

disponibilizar ao público, nomeadamente 

através da Internet, o registo das médias 

instalações de combustão a que se refere o 

artigo 4.º, n.º 6. 

__________________ __________________ 

24 Diretiva 2003/4/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro 

de 2003, relativa ao acesso do público às 

informações sobre ambiente (JO L 41 de 

14.2.2003, p. 26). 

24 Diretiva 2003/4/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro 

de 2003, relativa ao acesso do público às 

informações sobre ambiente (JO L 41 de 

14.2.2003, p. 26). 
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Alteração  71 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem, até 

[2 anos após a data de transposição] 
comunicar à Comissão um resumo dos 

dados constantes no anexo I, com uma 

estimativa das emissões anuais totais de 

dióxido de enxofre, óxidos de azoto e 

partículas destas instalações, agrupadas 

por tipo de combustível e categoria de 

capacidade. 

1. Os Estados-Membros devem, até 31 de 

dezembro de 2024, comunicar à Comissão 

um resumo dos dados constantes no 

anexo I, com uma estimativa das emissões 

anuais totais de dióxido de enxofre, óxidos 

de azoto e poeiras das médias instalações 

de combustão, agrupadas por tipo de 

instalação, tipo de combustível e categoria 

de capacidade. 

Justificação 

O alargamento do prazo é justificado pela introdução de um possível regime de licença, que é 

mais complexo do que apenas o registo. 

 

 

Alteração  72 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Além disso, os Estados-Membros 

devem transmitir à Comissão, até 31 de 

dezembro de 2024, uma estimativa das 

emissões anuais totais de monóxido de 

carbono provenientes dessas instalações, 

agrupadas por tipo de combustível e 

categoria de capacidade. 
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Alteração  73 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem enviar à 

Comissão um segundo e um terceiro 

relatórios com a atualização dos dados a 

que se refere o n.º 1 até 1 de outubro de 

2026 e 1 de outubro de 2031, 

respetivamente. 

Os Estados-Membros devem enviar à 

Comissão um segundo e um terceiro 

relatórios com a atualização dos dados a 

que se referem os n.ºs 1 e 1-A até 1 de 

outubro de 2029 e 2034, respetivamente. 

 

Alteração  74 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O relatório elaborado no âmbito do 

primeiro parágrafo deve conter 

informações qualitativas e quantitativas 

sobre a aplicação da presente diretiva, 

quaisquer medidas tomadas para verificar a 

conformidade do funcionamento das 

médias instalações de combustão com a 

presente diretiva e quaisquer medidas de 

execução tomadas para esse efeito. 

O relatório elaborado no âmbito dos n.ºs 1 

e 1-A e do primeiro parágrafo do presente 

número deve conter informações 

qualitativas e quantitativas sobre a 

aplicação da presente diretiva, quaisquer 

medidas tomadas para verificar a 

conformidade do funcionamento das 

médias instalações de combustão com a 

presente diretiva e quaisquer medidas de 

execução tomadas para esse efeito. 

 

 

Alteração  75 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O segundo relatório de síntese da 

Comissão deve rever a implementação da 

presente diretiva, com especial atenção à 

necessidade de estabelecer os valores de 

Suprimido 
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referência definidos no anexo III como 

valores-limite de emissão para toda a 

União, e deve ser acompanhado, se 

necessário, de uma proposta legislativa. 

Alteração  76 

Proposta de diretiva 

Artigo 12-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.°-A 

 Avaliação 

 1. A Comissão deve rever os valores-limite 

de emissão para médias instalações de 

combustão novas até 31 de dezembro de 

2025, com exceção dos valores-limite das 

emissões de NOx, que devem ser revistos 

até 31 de dezembro de 2021. Os valores-

limite de emissão para médias instalações 

de combustão novas existentes devem ser 

revistos até 31 de dezembro de 2030. 

Posteriormente, deve ser efetuado um 

reexame de dez em dez anos. A revisão 

deve ter em conta as melhores tecnologias 

disponíveis e, sempre que possível, os 

dados recolhidos a partir da 

monitorização a que se refere o artigo 6.º. 

 2. A Comissão deve determinar se as 

médias instalações de combustão 

precisam de ser regulamentadas em 

termos das respetivas emissões de 

monóxido de carbono. 

 3. A Comissão deve comunicar ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho os 

resultados dessa análise, se necessário 

acompanhados de uma proposta 

legislativa. 

Justificação 

Tendo em conta estes prazos de tão longa duração, é importante proceder a uma revisão 

regular da diretiva à luz de novos desenvolvimentos tecnológicos. 
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Alteração  77 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. É conferido à Comissão o poder de 

adotar os atos delegados referidos no artigo 

13.º, por um período de cinco anos a contar 

de [data de entrada em vigor]. A Comissão 

elabora um relatório relativo à delegação 

de poderes pelo menos nove meses antes 

do final do prazo de cinco anos. A 

delegação de poderes é tacitamente 

prorrogada por um período de igual 

duração, salvo se o Parlamento Europeu ou 

o Conselho a tal se opuserem pelo menos 

quatro meses antes do final de cada prazo. 

2. É conferido à Comissão o poder de 

adotar os atos delegados referidos no artigo 

13.º, por um período de cinco anos a contar 

de [data de entrada em vigor]. A Comissão 

elabora um relatório relativo à delegação 

de poderes pelo menos nove meses antes 

do final do prazo de cinco anos e 

transmite-o ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por um período de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 

pelo menos quatro meses antes do final de 

cada prazo. 

 

Alteração  78 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 

as disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva até [data: 

1,5 anos a contar da data de entrada em 

vigor] o mais tardar. Devem comunicar 

imediatamente à Comissão o texto das 

referidas disposições. 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 

as disposições legislativas, regulamentares 

e administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva até [data: 

18 meses a contar da data de entrada em 

vigor] o mais tardar. Devem comunicar 

imediatamente à Comissão o texto das 

referidas disposições. 

Alteração  79 

Proposta de diretiva 

Anexo I – ponto 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Caso seja utilizado o artigo 5.º, n.º 2, 

segundo parágrafo, uma declaração 

8. Caso seja utilizado o artigo 5.º, n.º 2, 

terceiro parágrafo, ou o artigo 5.º, n.º 3, 
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assinada pelo operador para explorar a 

instalação durante um período não superior 

a 300 horas por ano; 

segundo parágrafo, uma declaração 

assinada pelo operador para explorar a 

instalação durante um período não superior 

ao número de horas referidas nesses 

parágrafos; 

 

 

 

Alteração  80 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Monitorização das emissões Monitorização das emissões e avaliação do 

cumprimento 

 

Alteração  81 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – ponto 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Parte I – Métodos de monitorização 

1. Devem ser exigidas medições periódicas 

de SO2, NOx e partículas pelo menos de 

três em três anos para médias instalações 

de combustão cuja potência térmica 

nominal é superior a 1 MW e inferior a 

20 MW, e pelo menos anualmente para 

médias instalações de combustão cuja 

potência térmica nominal é igual ou 

superior a 20 MW mas inferior a 50 MW.  

1. Devem ser exigidas medições periódicas 

de SO2, NOx e poeiras pelo menos: 

 – De três em três anos para médias 

instalações de combustão cuja potência 

térmica nominal é superior a 1 MW e 

inferior a 5 MW,  

 – De dois em dois anos para médias 

instalações de combustão cuja potência 

térmica nominal é igual ou superior a 5 

MW e inferior a 15 MW,  
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 – Todos os anos para médias instalações 

de combustão cuja potência térmica 

nominal é igual ou superior a 15 MW. 

 

Alteração  82 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – ponto 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As medições são apenas necessárias no 

respeitante a poluentes para os quais o 

valor-limite de emissão é definido no 

anexo II para a instalação em causa. 

2. Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para garantir que 

também sejam efetuadas medições do 

monóxido de carbono (CO). 

Alteração  83 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – ponto 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As primeiras medições devem ser 

realizadas no prazo de três meses após o 

registo da instalação. 

3. As primeiras medições devem ser 

realizadas no prazo de três meses após o 

registo ou licenciamento da instalação. 

 

Alteração  84 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – ponto 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Como alternativa às medições 

periódicas a que se refere o ponto 1, os 

Estados-Membros podem exigir que se 

realizem medições contínuas.  

 No caso das medições contínuas, os 

sistemas de medição automáticos são 

sujeitos a controlos mediante a realização 

de medições paralelas pelos métodos de 

referência, pelo menos uma vez por ano, 

devendo o operador informar as 
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autoridades competentes dos resultados de 

tais controlos. 

Alteração  85 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – ponto 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A amostragem e a análise das 

substâncias poluentes e as medições dos 

parâmetros de processo, bem como 

quaisquer alternativas utilizadas tal como 

referido no ponto 4, devem ser realizadas 

em conformidade com as normas CEN. Se 

não existirem normas CEN, aplicam-se 

normas ISO, normas nacionais ou 

internacionais que garantam dados de 

qualidade científica equivalente. 

5. A amostragem e a análise das 

substâncias poluentes e as medições dos 

parâmetros de processo, bem como 

quaisquer alternativas utilizadas tal como 

referido no ponto 4, devem ser realizadas 

em conformidade com as normas CEN. 

Durante a medição, a instalação deve 

estar a funcionar em condições estáveis 

com uma carga representativa 

equilibrada. Devem excluir-se os períodos 

de arranque e de paragem. Se não 

existirem normas CEN, aplicam-se normas 

ISO, normas nacionais ou internacionais 

que garantam dados de qualidade científica 

equivalente. 

Alteração  86 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – parte I-A (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Parte I-A – Avaliação do cumprimento 

 1. Em caso de medições contínuas, são 

considerados cumpridos os valores-limite 

de emissão a que se refere o artigo 5.º se 

os resultados de cada uma das séries de 

medições ou dos outros processos 

definidos e determinados de acordo com 

as regras aprovadas pelas autoridades 

competentes não ultrapassarem os 

valores-limite de emissão relevantes. 

 2. Em caso de medições contínuas, o 

cumprimento dos valores-limite a que se 

refere o artigo 5.º é verificado nos termos 
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descritos no anexo V, parte 4, ponto 1, da 

Diretiva 2010/75/UE. 

 Os valores médios validados são 

determinados nos termos do anexo V, 

Parte 3, pontos 9 e 10, da 

Diretiva 2010/75/UE. 

 Para efeitos do cálculo dos valores médios 

de emissão, não são tomados em 

consideração os valores medidos durante 

os períodos referidos no artigo 5.º, n.ºs 6 e 

7, bem como durante os períodos de 

arranque e de paragem.  

 

 

 

 

 

 

 

 


