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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação 
das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias instalações de 
combustão
(COM(2013)0919 – C8-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0919),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 1 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C8-0003/2014),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social, de 10 de julho de 20141,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 7 de outubro de 20142,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A8-0000/2015),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 9

1 JO C 451 de 16.12.2014, p. 134.
2 JO C 415 de 20.11.2014, p. 23.
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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 fim de evitar a dupla 
regulamentação, a presente diretiva não é 
aplicável às médias instalações de 
combustão abrangidas 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.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As médias instalações de combustão 
abrangidas pelas medidas de execução 
adotadas em conformidade com o artigo 
13.º, n.º 5, da Diretiva 2010/75/UE, devem 
apenas estar sujeitas àquelas disposições 
da presente diretiva que vão além do 
âmbito de aplicação das referidas medidas 
de execução.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Os valores-limite de emissão 
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estabelecidos no anexo II não devem 
aplicar-se às médias instalações de 
combustão situadas nas Ilhas Canárias, 
nos departamentos franceses 
ultramarinos e nos arquipélagos da 
Madeira e dos Açores, devido aos 
problemas técnicos e logísticos associados 
ao isolamento 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.

Or. en

Alteração 4

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 partículas para a atmosfera, cada 
média instalação de combustão deve 
funcionar apenas se estiver registada por, 
pelo menos, uma autoridade competente, 
ou se a referida autoridade lhe tiver 
concedido licença, com base numa 
notificação pelo operador.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em conformidade com o artigo 193.º (13) Em conformidade com o artigo 193.º 
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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.

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 poder aplicar valores-limite de 
emissão mais rigorosos, como os valores 
de referência definidos no anexo III da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 6

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 a duplicação, 
continuando a permitir, ao mesmo tempo, a 
verificação eficaz da conformidade por 
parte das autoridades competentes. 

Or. en
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Alteração 7

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;

(b) Instalações de combustão abrangidas 
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;

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Instalações de combustão 
abrangidos pela Diretiva 97/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1a;
__________________
1a 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).

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (b-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-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 Conselho1a;
__________________
1a 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.)

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Instalações de combustão abrangidas 
por medidas de execução adotadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho22, caso esses atos de 
execução estabeleçam valores-limite de 
emissão para os poluentes enumerados no 
anexo II da presente diretiva.

Suprimido

__________________
22 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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Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Turbinas e motores a gás utilizados 
em plataformas no alto mar, com exceção 
de novos motores e turbinas a gás 
utilizados para a propulsão mecânica;

Or. en

Alteração 12

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;

Or. en

Alteração 13

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;

Or. en
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

(f-D) Reatores utilizados na indústria 
química;

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(f-E) Fornos de coquefação;

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(f-F) Aquecedores de ar de altos-fornos;

Or. en
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (f-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-G) Crematórios;

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (f-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-H) Instalações de combustão que 
queimam combustíveis de refinaria 
isoladamente ou juntamente com outros 
combustíveis para a produção de energia 
no interior de refinarias de óleo mineral e 
gás;

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea (f-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-I) Caldeiras de recuperação existentes 
em instalações de produção de pasta de 
papel;

Or. en
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Alteração 20

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, nem às atividades de 
ensaio relacionadas com médias 
instalações de combustão. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
condições específicas para a aplicação do 
presente número.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As médias instalações de combustão 
abrangidas pelas medidas de execução 
adotadas em conformidade com o artigo 
13.º, n.º 5, da Diretiva 2010/75/UE, devem 
apenas estar sujeitas àquelas disposições 
da presente diretiva que vão além do 
âmbito abrangido pelas referidas medidas 
de execução.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-C. 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.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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).

Or. en
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Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 [2 anos após a data 
de transposição];

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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, excluindo os 
períodos de arranque e de paragem;

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 
Conselho1a;
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__________________
1a 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).

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 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 Conselho1a;
__________________
1a 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).

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo Licenças e registo

Or. en
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Alteração 29

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 as 
médias instalações de combustão novas são 
exploradas apenas se lhes tiver sido 
concedida licença ou se estiverem 
registadas pela autoridade competente.

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem, a partir 
de 1 de janeiro de 2025, adotar as medidas 
necessárias para assegurar que as médias 
instalações de combustão novas com uma 
potência térmica nominal superior a 5 
MW só sejam exploradas se lhes tiver sido 
concedida licença ou se estiverem 
registadas pela autoridade competente.
Os Estados-Membros devem, a partir de 1 
de janeiro de 2030, adotar as medidas 
necessárias para assegurar que as médias 
instalações de combustão novas com uma 
potência térmica nominal superior a 5 
MW só sejam exploradas se lhes tiver sido 
concedida licença ou se estiverem 
registadas pela autoridade competente.

Or. en
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Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento para o registo deve 
incluir, pelo menos, uma notificação à 
autoridade competente, por parte do 
operador, do funcionamento ou da intenção 
de explorar uma média instalação de 
combustão.

2. O procedimento para a concessão de 
licença ou para o registo deve incluir, pelo 
menos, uma notificação à autoridade 
competente, por parte do operador, do 
funcionamento ou da intenção de explorar 
uma média instalação de combustão.

Or. en

Alteração 32

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 processo de concessão de 
licença à média instalação de combustão 
no prazo de um mês após a notificação 
pelo operador e deve informar o operador 
desse facto. 

Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As referidas instalações de combustão 
devem ser registadas até [treze meses após 

As referidas instalações de combustão 
devem ser registadas ou receber uma 
licença até [treze meses após a data da 
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a data da transposição]. transposição].

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 5 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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. 

2. A partir de 1 de janeiro de 2025, as 
médias instalações de combustão 
existentes com uma potência térmica 
nominal superior a 5 MW devem respeitar 
os valores-limite de emissão definidos na 
parte 1 do anexo II. 

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 igual ou inferior 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 2030, as médias 
instalações de combustão existentes com 
uma potência térmica nominal igual ou 
inferior a 5 MW devem respeitar os 
valores-limite de emissão definidos na 
parte 1 do anexo II. 

As médias instalações de combustão 
existentes que fazem parte de SIS e MIS 
devem cumprir os valores-limite de 
emissão definidos na partes 1 do anexo II, 
a partir de 1 de janeiro de 2030. 

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 
1000 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. Nesse caso, para as 
instalações que queimam combustíveis 
sólidos, é aplicável um valor limite de 
emissão para partículas de 200 mg/Nm³.
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Até 1 de janeiro de 2030, as médias 
instalações de combustão existentes com 
uma potência térmica nominal superior a 
5 MW podem ficar isentas do 
cumprimento dos valores-limite de 
emissão estabelecidos na parte 1 do anexo 
II, se pelo menos 50 % da produção útil 
de calor da instalação, em média móvel ao 
longo de um período de cinco anos, forem 
fornecidos sob a forma de vapor ou de 
água quente a uma rede pública para 
aquecimento local.

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 5 - n.º 3

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 [2 anos 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.

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 a 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 1000 
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 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.

Or. en
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Alteração 36

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 podem aplicar, para 
médias instalações de combustão 
individuais nessas zonas, valores-limite de 
emissão mais estritos, que podem ser 
baseados nos valores de referência 
estipulados no anexo III.

Or. en

Alteração 37

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

Or. en
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Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O comprovativo do registo pela 
autoridade competente;

(b) O comprovativo do registo ou a licença 
concedida pela autoridade competente;

Or. en

Alteração 39

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 1 de 
outubro de 2026, comunicar à Comissão 
uma estimativa das emissões anuais totais 
em 2025 de dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto e poeiras de médias instalações de 
combustão, agrupadas por tipo de 
combustível e categoria de capacidade.

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 12 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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, 

2. Os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão um segundo relatório com os 
dados a que se refere o n.º 1 até 1 de 
outubro de 2031.
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respetivamente.

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 do 
primeiro parágrafo e da primeira alínea do 
presente 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. 

Or. en

Alteração 41

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 
referência definidos no anexo III como 
valores-limite de emissão para toda a 
União, e deve ser acompanhado, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

Suprimido

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para cumprimento à presente 
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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.

diretiva até [2 anos após a entrada em 
vigor] o mais tardar. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Anexo II – Parte 1 – ponto 1

Texto da Comissão

1. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para médias instalações de combustão, exceto os motores e 
turbinas a gás

Poluente Biomassa sólida Outros 
combustíveis 

sólidos

Combustíveis 
líquidos, exceto 

o fuelóleo 
pesado

Fuelóleo pesado Gás natural Combustíveis 
gasosos, exceto 

o gás natural

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 650 650 200 650 200 250

Partículas 30(1) 30 30 30 - -

__________________
(1) 45 mg/Nm3 para instalações com uma potência térmica igual ou inferior a 5 MW

Alteração

1. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para médias instalações de combustão, exceto os motores e 
turbinas a gás
Potência 
térmica nominal 
(MW)

Biomassa sólida Outros 
combustíveis 
sólidos

Combustíveis 
líquidos, exceto 
o fuelóleo 
pesado

Fuelóleo pesado Gás natural Combustíveis 
gasosos, exceto 
o gás natural

Poluente: SO2

1 - 5 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1c) - 200 (1d)

> 5 - 15 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1g) - 35 (1f)

> 15 - 50 200 (1a)(1b) 400 170 350 - 35 (1f)

Poluente: NOX

1 - 50 650 650 200 650 250 250
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Poluente: Poeiras

1 - 5 50 (1e) 50 (1e) 50 50 - -

> 5 - 15 50 50 30 30 - -

> 15 - 50 30 30 30 30 - -

__________________
(1a) Este valor não se aplica no caso das instalações que queimam exclusivamente biomassa sólida de madeira.
(1b) 300 mg/Nm3 no caso de instalações que queimam palhas.
(1c) Até 01/01/2035, 1700 mg/Nm3.
(1d) 400 mg/Nm³ no caso de gases de baixo poder calorífico provenientes de coqueria (indústria siderúrgica).
(1e) Até 01/01/2035, 100 mg/Nm3.
(1f) 170 mg/Nm3 no caso do biogás.
(1g) Até 01/01/2035, 850 mg/Nm3.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Anexo II – Parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para motores e turbinas a gás
Poluente Tipo de instalação Combustíveis líquidos Gás natural Combustíveis gasosos, 

exceto o gás natural
SO2 Motores e turbinas a 

gás
60 - 15

NOX Motores 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Turbinas a gás (3) 200 150 200 
Partículas Motores e turbinas a 

gás
10 - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ nos seguintes casos:

(i) Para motores diesel cuja construção teve início antes de 18 de maio de 2006;

(ii) Para motores bicombustíveis em modo líquido.
(2) 380 mg/Nm³ para motores bicombustíveis em modo gasoso.
(3) Os valores-limite de emissão são aplicáveis apenas acima de uma carga de 70 %.
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Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para motores e turbinas a gás
Poluente Tipo de instalação Combustíveis líquidos Gás natural Combustíveis gasosos, 

exceto o gás natural
SO2 Motores e turbinas a 

gás
120 - 15 (3a)(3b)

NOX Motores 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Turbinas a gás (3) 200 150 200 
Partículas Motores e turbinas a 

gás
10 (3c) - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ nos seguintes casos:

(i) Para motores diesel cuja construção teve início antes de 18 de maio de 2006;

(ii) Para motores bicombustíveis em modo líquido.
(2) 380 mg/Nm³ para motores bicombustíveis em modo gasoso.
(3) Os valores-limite de emissão são aplicáveis apenas acima de uma carga de 70 %.
(3a) 60 mg/Nm3 no caso do biogás.
(3b) 130 mg/Nm³ no caso de gases de baixo poder calorífico provenientes de coqueria e 65 mg/Nm³ no caso de gases de 
baixo poder calorífico provenientes de altos-fornos (indústria siderúrgica).
(3c) 20 mg/Nm³ no caso de instalações com uma potência térmica nominal total entre 1 e 15 MW.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Anexo II – Parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão

1. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para médias instalações de combustão, exceto os motores e 
turbinas a gás

Poluente Biomassa sólida Outros 
combustíveis 

sólidos

Combustíveis 
líquidos, exceto 

o fuelóleo 
pesado

Fuelóleo pesado Gás natural Combustíveis 
gasosos, exceto 

o gás natural

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Partículas 20 (1) 20 20 20 - -



PE546.891v01-00 28/32 PR\1048404PT.doc

PT

__________________
(1) 25 mg/Nm3 para instalações com uma potência térmica igual ou inferior a 5 MW

Alteração

1. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para médias instalações de combustão, exceto os motores e 
turbinas a gás

Potência 
térmica nominal 

(MW)

Biomassa sólida Outros 
combustíveis 

sólidos

Combustíveis 
líquidos, exceto 

o fuelóleo 
pesado

Fuelóleo pesado Gás natural Combustíveis 
gasosos, exceto 

o gás natural

Poluente: SO2

1 - 5 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 110 (1c)

> 5 - 15 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

> 15 - 50 200 (1a) 400 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

Poluente: NOX

1 - 5 500 500 300 300 (1e) 100 200

> 5 - 50 300 300 300 300 (1e) 100 200

Poluente: Poeiras

1 - 5 50 50 50 50 - -

> 5 - 15 30 30 20 20 - -

> 15 - 50 20 20 20 20 - -

__________________
(1a) Este valor não se aplica no caso das instalações que queimam exclusivamente biomassa sólida de madeira.
(1b) Até 01/01/2035, 1700 mg/Nm³ no caso das instalações que façam parte de «pequenas redes isoladas» (SIS) e 
«micro-redes isoladas» (MIS).
(1c) 400 mg/Nm³ no caso de gases de baixo poder calorífico provenientes de coqueria e 200 mg/Nm³ no caso de gases 
de baixo poder calorífico provenientes de altos-fornos (indústria siderúrgica).
(1d) 100 mg/Nm3 no caso do biogás.
(1e) Até 01/01/2025, 450 mg/Nm³ quando queimem fuelóleo pesado contendo entre 0,2 % e 0,3 % N e 360 mg/Nm³ 
quando queimem fuelóleo pesado contendo menos de 0,2 % N no caso das instalações que façam parte de SIS e MIS.

Or. en

Alteração 46

Proposta de diretiva
Anexo II – Parte 2 – ponto 2
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Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para motores e turbinas a gás existentes
Poluente Tipo de instalação Combustíveis líquidos Gás natural Combustíveis gasosos, 

exceto o gás natural
SO2 Motores e turbinas a 

gás
60 - 15

NOX Motores 190 (1) 95 (2) 190
Turbinas a gás (3) 75 50 75 

Partículas Motores e turbinas a 
gás

10 - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ para motores bicombustíveis em modo líquido.
(2) 190 mg/Nm³ para motores bicombustíveis em modo gasoso.
(3) Os valores-limite de emissão são aplicáveis apenas acima de uma carga de 70%.

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm³) para motores e turbinas a gás existentes
Poluente Tipo de instalação Combustíveis líquidos Gás natural Combustíveis gasosos, 

exceto o gás natural
SO2 Motores e turbinas a 

gás
120 (3d) - 15 (3e)

NOX Motores (3b)(3c) 190 (1)(3a) 95 (2) 190
Turbinas a gás (3) 75 (3f) 50 75 

Partículas Motores e turbinas a 
gás

10 (3g)(3h) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ para motores bicombustíveis em modo líquido.
(2) 190 mg/Nm³ para motores bicombustíveis em modo gasoso.
(3) Os valores-limite de emissão são aplicáveis apenas acima de uma carga de 70%.
(3a) 225 mg/Nm³ para motores diesel com uma potência térmica nominal total igual ou inferior a 15 MW a ≤ 1200 
rpm.
(3b) Os motores que funcionem entre 500 e 1500 horas por ano podem ser isentos destes valores-limite de emissão se 
estiverem a ser aplicados métodos primários de redução das emissões de NOx e se forem respeitados os valores-limite 
estabelecidos na nota de rodapé 3c.
(3c) Até 01/01/2035, nas SIS e MIS, 1850 mg/Nm3 para motores bicombustíveis em modo líquido e 380 mg/Nm3 em 
modo gasoso; 1300 mg/Nm³ para motores diesel a ≤ 1200 rpm com uma potência igual ou inferior a 15 MW e 1850 
mg/Nm³ para motores diesel com uma potência superior a 15 MW; 750 mg/Nm³ para motores diesel a ≤ 1200 rpm.
(3d) Até 01/01/2025, 590 mg/Nm³ para motores diesel que façam parte de SIS e MIS.
(3e) 40 mg/Nm3 no caso do biogás.
(3f) Até 01/01/2025, 550 mg/Nm³ para motores diesel que façam parte de SIS e MIS.
(3g) Até 01/01/2025, 75 mg/Nm³ para motores diesel que façam parte de SIS e MIS.
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(3h) 20 mg/Nm³ no caso de instalações com uma potência térmica nominal total entre 1 e 5 MW.

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Anexo III – quadro 1

Texto da Comissão

Valores de referência para o valor-limite de emissão (mg/Nm³) para médias instalações de 
combustão, exceto motores e turbina a gás

Poluente Potência térmica 
nominal (MW)

Biomassa sólida Outros 
combustíveis 

sólidos

Combustíveis 
líquidos

Gás natural Combustíveis 
gasosos, exceto 

o gás natural
NOX 1 - 5 200 100 120 70 120

> 5 - 50 145 100 120 70 120
Partículas 1 - 5 10 10 10 - -

> 5 - 50 5 5 5 - -

Alteração

Valores de referência para o valor-limite de emissão (mg/Nm³) para médias instalações de 
combustão, exceto motores e turbina a gás

Poluente Potência térmica 
nominal (MW)

Biomassa sólida Outros 
combustíveis 

sólidos

Combustíveis 
líquidos

Gás natural Combustíveis 
gasosos, exceto 

o gás natural
NOX 1 - 5 500 500 300 100 200

> 5 - 15 300 300 300 100 200
>15 - 50 300 300 300 100 200

Poeira 1 - 5 50 50 50 - -
> 5 - 15 20 20 20 - -
>15 - 50 20 20 20 - -

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Anexo III – quadro 2
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Texto da Comissão

Valores de referência para o valor-limite de emissão (mg/Nm³) para motores e turbinas a gás
Poluente Tipo de instalação Combustíveis líquidos Gás natural Combustíveis gasosos, 

exceto o gás natural
NOX Motores 150 35 35

Turbinas a gás (1) 50 20 50
__________________
(1) O valor de referência é aplicável apenas acima de uma carga de 70 %

Alteração

Valores de referência para o valor-limite de emissão (mg/Nm³) para motores e turbinas a gás
Poluente Tipo de instalação Combustíveis líquidos Gás natural Combustíveis gasosos, 

exceto o gás natural
NOX Motores 190 95 190

Turbinas a gás (1) 75 50 75
__________________
(1) O valor de referência é aplicável apenas acima de uma carga de 70 %

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na UE, existem cerca de 150 000 médias instalações de combustão, a saber instalações com 
uma potência térmica nominal situada entre 1 e 50 MW, que são utilizadas para uma ampla 
variedade de aplicações (incluindo produção de eletricidade, aquecimento e refrigeração no 
setor doméstico/residencial e fornecimento de calor e vapor para processos industriais, etc.) e 
que constituem uma fonte importante de emissões de dióxido de enxofre, óxidos de azoto e 
poeiras. Embora as pequenas instalações de combustão possam ser abrangidas pela Diretiva 
2009/125/CE («Conceção ecológica») e as grandes instalações de combustão sejam 
regulamentadas pela Diretiva 2010/75/UE («Emissões industriais»), as emissões de poluentes 
atmosféricos provenientes de médias instalações de combustão não são, regra geral, 
regulamentadas a nível da UE. 

Consequentemente, a proposta da Comissão apresenta disposições relativas a médias 
instalações de combustão. A estratégia foi concebida de molde a garantir um contributo 
significativo para reduzir a poluição com NOx, SO2 e poeiras mediante a fixação de 
valores-limite para instalações novas e já existentes, juntamente com um sistema de registo 
simples, que visam ajudar a cumprir uma parte significativa das obrigações dos 
Estados-Membros em matéria de redução das emissões e, igualmente, evitar possíveis 
soluções de compromisso entre a qualidade do ar e o aumento da utilização da biomassa, o 
que, aliás, poderá resultar no aumento da poluição atmosférica.

De acordo com o princípio de melhoria da regulamentação, o presente projeto de relatório 
visa evitar a dupla regulamentação e os encargos administrativos excessivos, sem, no entanto, 
alterar os objetivos da proposta legislativa inicial.

Neste contexto, foi alterado o artigo 2.º relativo ao âmbito de aplicação da diretiva, a fim de 
clarificar a aplicação da proposta de diretiva e do atual acervo, em especial, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito à Diretiva 2010/75/UE (Diretiva «Emissões industriais»). 
Foram igualmente introduzidas mais clarificações por forma a manter a coerência 
regulamentar com a Diretiva «Emissões industriais».

Os valores-limite de emissão definidos nos anexos II e III foram alterados para evitar um 
encargo desproporcionado para os operadores de determinadas instalações, com base no 
princípio da eficiência em termos de custos. A este respeito, foi introduzida uma distinção 
suplementar entre as categorias de médias instalações de combustão, de acordo com a 
respetiva potência térmica nominal.

Além disso, o artigo 5.º, n.º 4, foi alterado a fim de evitar qualquer erro de interpretação 
quanto ao caráter obrigatório ou indicativo do Anexo III.

O relator considera que as alterações propostas melhoram a possibilidade de a diretiva ser 
verdadeiramente aplicada, para que se possa tornar um instrumento importante em prol da 
melhoria da qualidade do ar na União Europeia, sem impor encargos injustificados à 
sociedade e à economia.


