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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter e Gyula Hegyi

Alteração 8
ARTIGO 1

O presente regulamento estabelece um 
registo integrado das emissões e 
transferências de poluentes a nível 
comunitário (PRTR europeu) na forma de 
uma base de dados electrónica acessível ao 
público e fixa as suas regras de 
funcionamento, em aplicação do Protocolo 
da UNECE sobre os registos de emissões e 
transferências de poluentes ( a seguir 
designado “o Protocolo”).

O presente regulamento estabelece um 
registo integrado das emissões e 
transferências de poluentes a nível 
comunitário (PRTR europeu) na forma de 
uma base de dados electrónica acessível ao 
público e fixa as suas regras de 
funcionamento, em aplicação do Protocolo 
da UNECE sobre os registos de emissões e 
transferências de poluentes ( a seguir 
designado “o Protocolo”), facilitando assim 
a participação do público na tomada de 
decisões e contribuindo para a prevenção e 
redução da poluição ambiental.
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Or. en

Justificação

A presente alteração explicita e salienta o contributo do PRTR para a participação do 
público e a prevenção da poluição. O texto aditado faz parte do objectivo (artigo 1º) do 
próprio Protocolo PRTR.  

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 9
ARTIGO 2, PONTO 16

(16) “águas residuais”, as águas residuais 
urbanas, domésticas e industriais, como 
definidas no artigo 2.º da Directiva 
91/271/CEE de 21 de Maio de 1991 relativa 
ao tratamento das águas residuais urbanas, e 
quaisquer outras águas usadas que 
contenham substâncias ou objectos 
regulamentados pelo direito comunitário;

(16) “águas residuais”, as águas residuais 
urbanas, domésticas e industriais, como 
definidas no artigo 2.º da Directiva 
91/271/CEE de 21 de Maio de 1991 relativa 
ao tratamento das águas residuais urbanas1, e 
quaisquer outras águas usadas que, tendo em 
conta as substâncias ou objectos nelas 
contidos, sejam regulamentadas por 
disposições comunitárias.

Or. de

Justificação

A regulamentação proposta é exagerada, dado que o nº 14 do artigo 2º do Protocolo define 
águas residuais como águas usadas contendo substâncias ou objectos sujeitos a 
regulamentação por força do direito nacional (neste caso, direito comunitário). A normativa 
deve, todavia, aplicar-se às águas residuais, e não às substâncias ou objectos nelas contidos. 
Inclui-se nesse âmbito, a título de exemplo, a anterior autorização de emissão de águas 
residuais para a água ou rede de esgotos, nos termos da Directiva 76/464/CEE, da Directiva 
80/68/CEE ou da Directiva 91/271/CEE. A inclusão de todas as águas para as quais exista 
regulamentação comunitária relativa às substâncias nelas contidas alargaria 
desnecessariamente a exigência de notificação.    

Alteração apresentada por Satu Hassi, Carl Schlyter

Alteração 10
ARTIGO 4,Nº 1, ALÍNEA (A)

(a) estabelecimento e sua localização 
geográfica;

(a) estabelecimento, incluindo, se for o 
caso, a empresa-mãe, e sua localização 
geográfica, incluindo a bacia fluvial;

Or. en
  

1 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40
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Justificação

É aditada a referência à empresa-mãe, de acordo com a alínea f) do artigo 14º. O 
conhecimento da bacia fluvial é útil para determinar o fluxo de poluentes. 

Alteração apresentada por Satu Hassi, Carl Schlyter

Alteração 11
ARTIGO 5, Nº 1, ALÍNEA (B)

(b) transferências para fora do local de 
resíduos perigosos cuja quantidade tenha 
excedido 2 toneladas anuais ou de resíduos 
não perigosos cuja quantidade tenha 
excedido 2 000 toneladas anuais, para 
operações de valorização e eliminação, 
indicando respectivamente com um “R” 
(recovery) ou um “D” (disposal) se os 
resíduos se destinaram a valorização ou 
eliminação e, no respeitante ao transporte 
transfronteiras de resíduos perigosos, o 
nome e endereço da empresa de valorização 
ou de eliminação dos resíduos e o local 
concreto em que se efectuou uma ou outra 
das operações;

(11) transferências para fora do local de 
resíduos perigosos cuja quantidade tenha 
excedido 1 tonelada anual ou de resíduos 
não perigosos cuja quantidade tenha 
excedido 1 000 toneladas anuais, para 
operações de valorização e eliminação, 
indicando respectivamente com um “R” 
(recovery) ou um “D” (disposal) se os 
resíduos se destinaram a valorização ou 
eliminação e, no respeitante ao transporte 
transfronteiras de resíduos perigosos, o 
nome e endereço da empresa de valorização 
ou de eliminação dos resíduos e o local 
concreto em que se efectuou uma ou outra 
das operações;

Or. en

Justificação

No âmbito de REACH, 97% das substâncias perigosas são cobertas pelo regulamento. Para 
garantir que as informações contidas no registo cubram uma parte significativa dos resíduos 
incluídos nos respectivos registos, é necessário reduzir os volumes-limite. Não foram 
fornecidas estimativas que justifiquem os valores originais.

Alteração apresentada por Satu Hassi, Carl Schlyter

Alteração 12
ARTIGO 5, Nº 2

2. As informações referidas no nº 1 incluirão 
as informações sobre emissões e 
transferências que representam a soma de 
todas as actividades deliberadas, acidentais, 
rotineiras e não rotineiras.

2. As informações referidas no nº 1 incluirão 
as informações sobre emissões e 
transferências, distinguindo entre 
actividades rotineiras e acidentais.

Or. en
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Justificação

As emissões imprevistas e acidentais de poluentes deverão ser notificadas separadamente das 
dimensões previstas e rotineiras. A distinção entre emissões reguladas e incontroladas 
fornece ao público informações importantes sobre as causas da poluição. 

Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 13
ARTIGO 5, Nº 4

4. Ao elaborar o relatório, o operador em 
causa utilizará as melhores informações 
disponíveis, que podem incluir dados da 
monitorização, coeficientes de emissão, 
equações de balanço de massas, 
monitorização indirecta ou outros cálculos, 
avaliações técnicas e outros métodos, em 
conformidade com o nº 1 do artigo 9.º e de 
acordo com metodologias 
internacionalmente aprovadas, quando 
existam.

4. Ao elaborar o relatório, o operador em 
causa utilizará as melhores informações 
disponíveis, que podem incluir dados da 
monitorização, coeficientes de emissão, 
equações de balanço de massas, 
monitorização indirecta ou outros cálculos, 
avaliações técnicas e outros métodos, em 
conformidade com o nº 1 do artigo 9.º e de 
acordo com metodologias 
internacionalmente aprovadas, quando tal
for adequado.

Or. en

Justificação

Muitas unidades químicas desenvolveram metodologias pormenorizadas para determinar o 
nível de emissões, e mesmo métodos analíticos próprios, adequados aos seus fins específicos. 
Não existem provas de que um método internacional seja melhor (provavelmente o inverso 
será verdadeiro).     

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 14
ARTIGO 5, Nº 5

5. O operador de cada estabelecimento 
abrangido manterá ao dispor das autoridades 
competentes do Estado-Membro, durante 
dez anos a contar do final do ano de 
referência em causa, os registos dos dados 
de onde foram extraídas as informações 
comunicadas. Esses registos descreverão 
igualmente o método utilizado para reunir os 
dados.

5. O operador de cada estabelecimento 
abrangido manterá ao dispor das autoridades 
competentes do Estado-Membro, durante 
sete anos a contar do final do ano de 
referência em causa, os registos dos dados 
de onde foram extraídas as informações 
comunicadas. Esses registos descreverão 
igualmente o método utilizado para reunir os 
dados.

Or. de
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Justificação

No nº 1 do artigo 9º, o Protocolo apenas prevê um prazo de cinco anos para a conservação 
obrigatória dos registos dos dados de onde foram extraídas as informações notificadas. O 
prazo de dez anos afigura-se, por tal motivo, exagerado. 

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Vittorio Prodi

Alteração 15
ARTIGO 5, Nº 5 BIS (novo)

5 bis. Quando vários operadores utilizarem 
em conjunto, no mesmo local, uma central 
de tratamento de águas residuais, é 
dispensada a comunicação por esses 
operadores das águas residuais transferidas 
para a central de tratamento, cabendo
exclusivamente ao gestor da instalação que 
inclui a central de tratamento de águas 
residuais comunicar a totalidade das 
emissões para a água.   

Or. de

Justificação

Na exposição de motivos da proposta de regulamento, a Comissão reconhece que, em sítios 
industriais modernos, se instalam empresas autónomas, com necessidades semelhantes a 
nível de infra-estruturas, na proximidade umas das outras. Pretende-se garantir que 
determinados serviços possam ser utilizados (conjuntamente - sobretudo o tratamento de 
águas residuais) ou prestados por uma entidade única. Falta, todavia, a aplicação: as 
estações de tratamento de águas residuais são explicitamente referidas, de forma distinta, na 
alínea g) do nº 5 do Anexo I, na lista das "Actividades" visadas, ficando sujeitas a um dever 
de informação se excederem uma capacidade de 10.000 m3 por dia. Desse modo, as 
instalações geridas conjuntamente com o objectivo de baixar os custos e poupar recursos são 
oneradas por custos operacionais mais elevados se for imposto o dever de informação a cada 
um dos operadores. Deverá prescindir-se de tal regulamentação, a fim de que a abordagem 
integrada para defesa do ambiente não seja penalizada por custos analíticos adicionais.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 16
ARTIGO 6, Nº 2

2. Os resíduos transferidos para fora do 
local que sejam subsequentemente objecto 
das operações de eliminação do tipo 
“tratamento em meio terrestre” ou 
“injecção em profundidade”, especificadas 

Suprimido
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no Anexo II-A da Directiva 75/442/CEE, 
serão comunicados como emissões para o 
solo pelo operador do estabelecimento em 
que teve origem a transferência desses 
resíduos para fora do local.

Or. de

Justificação

O Artigo 6º especifica a comunicação obrigatória de dados, a introduzir pelo PRTR, sobre as 
emissões para o solo nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 5º. Para a transferência de 
resíduos, o Protocolo prevê uma abordagem com base no tipo de resíduos ou nas substâncias 
perigosas (Cf. artigo 7º do Protocolo). No entanto, a proposta de regulamento prevê, na 
alínea b) do nº 1 do artigo 5º, por um lado, a comunicação obrigatória quando a 
transferência de resíduos ultrapasse determinadas quantidades, bem como, no nº 2 do artigo 
6º, a comunicação das substâncias contidas nos resíduos transferidos e sujeitos a eliminação 
do tipo "injecção em profundidade" ou "tratamento em meio terrestre". Tal introduz uma 
obrigação de notificação do plano, não exigida pelo Protocolo, com base numa abordagem 
relativa às substâncias e aos resíduos específicos, que poderia criar grandes dificuldades na 
prática. Muitas empresas não têm de facto conhecimento do local e dos processos utilizados 
para a eliminação efectiva dos resíduos transferidos das suas instalações.

Alteração apresentada por Satu Hassi, Carl Schlyter

Alteração 17
ARTIGO 7, Nº 2, ALÍNEA (B)

(b) para todos os anos de referência 
subsequentes, no prazo de 12 meses após o 
final do ano de referência. 

(b) para todos os anos de referência 
subsequentes, no prazo de sete meses após o 
final do ano de referência.

Or. en

Justificação

Os dados económicos normais são geralmente comunicados em Abril e nada parece impedir 
as empresas de fazerem o mesmo com os dados ambientais.   

Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 18
ARTIGO 9, TÍTULO

Garantia de qualidade Avaliação de qualidade

Or. en
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Justificação

O Protocolo exige um controlo de plausibilidade e não uma avaliação completa da garantia 
de qualidade, que constitui um enorme requisito (tendo em conta as dificuldades com o 
sistema de comércio de emissões da UE). Além disso, os requisitos específicos em matéria de 
garantia de qualidade já se encontram estabelecidos através das condições impostas pelas 
autorizações de exploração.  

Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 19
ARTIGO 9, Nº 2

2. As autoridades competentes avaliarão a 
qualidade dos dados fornecidos pelos 
operadores dos estabelecimentos, em 
particular no que respeita à sua actualidade, 
exaustividade, margem de incerteza, 
comparabilidade, consistência e 
transparência.

2. As autoridades competentes avaliarão a 
qualidade dos dados fornecidos pelos 
operadores dos estabelecimentos, em 
particular no que respeita à sua 
exaustividade, consistência e credibilidade.

Or. en

Justificação

O texto seguinte "... que os dados constantes dos seus registos sejam objecto de uma 
avaliação de qualidade pela autoridade competente, nomeadamente no que respeita à sua 
exaustividade, consistência e credibilidade" é um excerto do Protocolo. Deverá ser mantido 
inalterado, uma vez que os parâmetros introduzidos de novo já se encontram cobertos pelo 
período de comunicação prescrito (actualidade) ou poderão conduzir a interpretações 
erradas e a controlos excessivos (margem de incerteza?).

Alteração apresentada por Satu Hassi, Carl Schlyter

Alteração 20
ARTIGO 11

Caso as informações sejam mantidas 
confidenciais por um Estado-Membro nos 
termos do artigo 4.º da Directiva 2003/4/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, esse 
Estado-Membro indicará no relatório a 
apresentar nos termos do nº 2 do artigo 7.º 
do presente regulamento, por ano de 
referência e por estabelecimento que solicita 
a confidencialidade, qual o tipo de 
informações retidas e a razão da sua 
retenção.

O acesso às informações apenas poderá ser 
limitado pelos motivos referidos no nº 1 e 
nas alíneas b), c) e e) do nº 2 do artigo 4º da 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, e quaisquer derrogações 
deverão, de acordo com os princípios 
estabelecidos nessa directiva, ser aplicadas 
de forma restritiva e limitadas ao mínimo 
necessário. Os Estados-Membros indicarão 
nos seus relatórios a apresentar nos termos 
do nº 2 do artigo 7.º do presente 
regulamento, por ano de referência e por 
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estabelecimento que solicita a 
confidencialidade, qual o tipo de 
informações retidas e a razão da sua 
retenção.

Or. en

Justificação

A Directiva 2003/4 visa expressamente reduzir ao mínimo absoluto quaisquer restrições ao 
acesso do público às informações relativas à libertação de substâncias para o ambiente. Uma 
vez que a directiva enumera essas excepções, que poderão justificar a confidencialidade no 
âmbito da libertação de poluentes, apenas deverão ser mencionados os passos relevantes do 
artigo 4º. As limitações e aplicação estrita do artigo 4º, previstas na directiva 2003/4, 
deverão ser referidas no presente regulamento, de modo a orientar os Estados-Membros na 
aplicação do mesmo.   

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 21
ARTIGO 13 bis (novo)

Artigo 13 bis
Participação das partes interessadas

A Comissão dará aos cientistas, às 
organizações não governamentais, às 
autoridades locais, à indústria e a todas as 
outras partes interessadas a possibilidade 
de acederem ao sistema, de modo a que 
participem no desenvolvimento do PRTR 
europeu.  

Or. el

Justificação

É indispensável e útil a participação das outras partes interessadas na formulação da 
política comunitária relativa ao PRTR. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 22
ARTIGO 19 bis (novo)

Artigo 19 bis
Controlo da aplicação
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A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de três em três 
anos, um relatório sobre a aplicação da 
presente directiva nos Estados-Membros, 
juntamente com uma avaliação do 
funcionamento do PRTR europeu. 

Or. el

Justificação

Importa estabelecer disposições sobre o controlo da aplicação da directiva e a avaliação do 
funcionamento do PRTR. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 23
ANEXO 1, Nº 2, ALÍNEA E), SUBALÍNEA II), COLUNA 2

Com uma capacidade de fusão de 4 
toneladas por dia para o chumbo e o cádmio 
ou 20 toneladas por dia para todos os outros 
metais

Com uma capacidade de fusão de 200 Kg
por dia para o chumbo e o cádmio ou 20 
toneladas por dia para todos os outros metais

Or. en

Justificação

Os metais pesados são extremamente destrutivos para os ecossistemas marinhos. A alteração 
incluiria todas as instalações industriais, isentando a utilização como passatempo ou 
meramente artística, ou ainda as instalações de dimensão laboratorial.    

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 24
ANEXO 1, Nº 3, ALÍNEA B), COLUNA 1 

Exploração a céu aberto Exploração a céu aberto e pedreira

Or. en

Justificação

A exploração não é apenas mineira, mas também de pedreiras, razão pela qual se impõe o 
aditamento. 
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Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 25
ANEXO 1, Nº 3, Alínea B), Coluna 2 

Em que a superfície da zona explorada
equivale a 25 hectares

Em que a superfície da zona efectivamente 
sujeita a operações de extracção equivale a 
25 hectares

Or. en

Justificação

As minas e pedreiras dispõem de reservas de terra, de terra recuperada após a extracção e 
de operações de extracção efectivas. A definição actual é imprecisa e conduzirá a 
interpretações intermináveis, bem como à transmissão de dados irrelevantes. Os 25 hectares 
deverão referir-se claramente à área sujeita a extracção efectiva.    

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Satu Hassi e Gyula Hegyi

Alteração 26
ANEXO 1, Nº 4, ALÍNEA F bis), NOVA LINHA

(f bis) Instalações para o armazenamento 
de petróleo e produtos petroquímicos ou 
químicos

Com uma capacidade igual ou superior a 
200.000 toneladas.

Or. en

Justificação

As emissões provenientes dessas instalações de armazenamento podem ser consideráveis, ou 
mesmo catastróficas em caso de acidente, cabendo ao público o direito de ser informado de 
tais emissões. As instalações em causa figuram no Anexo I da Convenção de Aarhus, estando 
por isso já sujeitas às normas relativas à participação do público durante a sua autorização. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 27
ANEXO 1, Nº 5, ALÍNEA (A), COLUNA 2

Que recebam 10 toneladas por dia Que recebam 1 tonelada por dia

Or. en
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Justificação

Os resíduos perigosos constituem uma ameaça, devendo o regulamento abranger a grande 
maioria das instalações; não são fornecidas provas suficientes de que tal sucederia com o 
valor proposto.      

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 28
ANEXO 1, Nº 5, ALÍNEA (G), COLUNA 2

Com uma capacidade de 10.000 m3 por dia suprimido

Or. en

Justificação

Estas instalações são, pela sua natureza, de larga escala e deverão todas ficar sujeitas a 
notificação obrigatória; o facto de algumas ficarem abaixo da capacidade de 10.000 m3 por 
dia não é motivo para as excluir. As quantidades tão elevadas de águas residuais carecem de 
controlo.  

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 29
ANEXO 1, Nº 7, ALÍNEA (B), COLUNA 2

Com uma capacidade de produção de 1.000 
toneladas de peixe ou marisco por ano

Com uma capacidade de produção de 200 
toneladas de peixe ou marisco por ano

Or. en

Justificação

A proposta original abrange apenas as maiores unidades de aquicultura actualmente 
existentes. Tendo em conta o risco de disseminação de doenças, antibióticos e outros 
problemas, deverá ser abrangida uma maior parcela do mercado.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 30
ANEXO 1, Nº 8, ALÍNEA (A), COLUNA 2
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Com uma capacidade de produção de 
carcaças de 50 toneladas por dia

Com uma capacidade de produção de 
carcaças de 10 toneladas por dia

Or. en

Justificação

Tal permitiria equiparar outros resíduos animais às condições estabelecidas para as 
carcaças na alínea e) do nº 5. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 31
ANEXO 1, Nº 8, ALÍNEA (B), SUBALÍNEA (I)  COLUNA 2

Com uma capacidade de produção de 
produtos acabados de 75 toneladas por dia

Com uma capacidade de produção de 
produtos acabados de 10 toneladas por dia

Or. en

Justificação

O limite de 75 toneladas por dia corresponde aproximadamente ao limite da captura do 
bacalhau no Mar do Norte, o que representa um volume exageradamente elevado.  

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 32
ANEXO 1, Nº 9, ALÍNEA (E), COLUNA 2

Com capacidade para navios de 100 m de 
comprimento

Com capacidade para navios de 30 m de 
comprimento

Or. en

Justificação

É difícil encontrar uma medida simples do impacto ambiental dos estaleiros, não tendo sido 
possível estudar alternativas à proposta da Comissão. No entanto, dado que apenas uma 
ínfima parte dos navios pesqueiros excede os 100 m, um número demasiado importante de 
estaleiros poderia escapar ao dever de informar sobre a poluição provocada. O comprimento 
de 30 m abrangeria a maior parte dos estaleiros industriais, deixando de parte os pequenos 
estaleiros a funcionar em marinas.   
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Alteração apresentada por Johannes Blokland, Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 33
ANEXO II, Nº 47, ALÍNEA (E), COLUNA 2

Texto proposto pela Comissão

47 PCDD + PCDF (dioxinas + 
furanos) (expresso em Teq) 0.001 0.001 0.001

Alteração do Parlamento

47 PCDD + PCDF (dioxinas + 
furanos) (expresso em Teq) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Justificação

Um valor-limite de 0.001 Kg (1g) não proporcionará muitas informações sobre a emissão 
destes poluentes cancerígenos na UE. No âmbito das obrigações EPER, as empresas já são 
obrigadas a informar sobre emissões que excedam 1g, o que apenas conduziu a 86 relatórios 
de 10 países.

Dado que a emissão de dioxinas causa problemas sanitários e de segurança alimentar em 
torno de muitas centrais de incineração de resíduos, seria preferível reduzir o valor-limite 
para 0.1g. Tal permitira abranger a maior parte das centrais de incineração de resíduos que 
ainda não dispõem de sistemas eficazes de depuração dos gases de combustão. Por outro 
lado, abrangeria igualmente cerca de 70% das grandes indústrias de tratamento de metais.       

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 34
ANEXO III

dados das emissões para o ar relativos ao estabelecimento, para cada poluente que exceda o 
valor linear (de acordo com o Anexo II)

Texto proposto pela Comissão

Poluente 1
Poluente 2
Poluente N

M: medido; método analítico utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

em kg/ano

Alteração do Parlamento

Poluente 1
Poluente 2

M: medido; método analítico utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado

R: rotineiras em 
kg/ano
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Poluente N E : estimado A: acidentais em 
kg/ano 

Or. en

Justificação

O mesmo deverá aplicar-se às secções "dados das emissões para a água..." e "dados das 
emissões para o solo...". Conforme exposto na alteração 12, tal permitiria distinguir entre 
emissões planeadas, rotineiras e emissões provocadas por acontecimentos acidentais.

Alteração 35
ANEXO III

dados das emissões para a água relativos ao estabelecimento, para cada poluente que exceda o 
valor linear (de acordo com o Anexo II)

Texto proposto pela Comissão

Poluente 1
Poluente 2
Poluente N

M: medido; método analítico utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

em kg/ano

Alteração do Parlamento

Poluente 1
Poluente 2
Poluente N

M: medido; método analítico utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

R: rotineiras em 
kg/ano
A: acidentais em 
kg/ano 

Or. en

Justificação

O mesmo deverá aplicar-se às secções "dados das emissões para a água..." e "dados das 
emissões para o solo...". Conforme exposto na alteração 12, tal permitiria distinguir entre 
emissões planeadas, rotineiras e emissões provocadas por acontecimentos acidentais.

Alteração 36
ANEXO III

dados das emissões para o solo relativos ao estabelecimento, para cada poluente que exceda o 
valor linear (de acordo com o Anexo II)

Texto proposto pela Comissão

Poluente 1
Poluente 2
Poluente N

M: medido; método analítico utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

em kg/ano
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Alteração do Parlamento

Poluente 1
Poluente 2
Poluente N

M: medido; método analítico utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

R: rotineiras em 
kg/ano
A: acidentais em 
kg/ano 

Or. en

Justificação

O mesmo deverá aplicar-se às secções "dados das emissões para a água..." e "dados das 
emissões para o solo...". Conforme exposto na alteração 12, tal permitiria distinguir entre 

emissões planeadas, rotineiras e emissões provocadas por acontecimentos acidentais.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Satu Hassi

Alteração 37
ANEXO III

Transferências para fora do local dos resíduos perigosos do estabelecimento que excedam o 
valor linear (de acordo com o Artigo 5)

Texto proposto pela Comissão

Dentro do país:
Para valorização (R (recovery))
Para eliminação (D (disposal))

em toneladas/ano

em toneladas/ano
Para outros países:
Para valorização (R (recovery))
Nome da empresa responsável pela 
valorização
Endereço da empresa de valorização
Endereço da instalação concreta de 
valorização destinatária da transferência

em toneladas/ano

Para outros países:
Para eliminação (D (disposal))
Nome da empresa responsável pela 
eliminação
Endereço da empresa de eliminação
Endereço da instalação concreta de 
eliminação destinatária da transferência

em toneladas/ano

Alteração do Parlamento
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Para valorização (R (recovery))
Nome da empresa responsável pela 
valorização
Endereço da empresa de valorização
Endereço da instalação concreta de 
valorização destinatária da transferência

em toneladas/ano

Para eliminação (D (disposal))
Nome da empresa responsável pela 
eliminação
Endereço da empresa de eliminação
Endereço da instalação concreta de 
eliminação destinatária da transferência

em toneladas/ano

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a disponibilização dos nomes e endereços das empresas 
responsáveis pela valorização e pela eliminação, quer essas empresas estejam situadas no 
mesmo país ou noutro país. Assim ficam equiparados os requisitos em matéria de
informação, tanto para a eliminação como para a valorização de resíduos, 
independentemente de quaisquer movimentos transfronteiras. Em ambos os casos, o público 
deverá ter acesso às informações.
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