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Alteração 165
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Indicações adequadas que garantam a 
protecção do solo e das águas subterrâneas 
e medidas sobre a gestão dos resíduos 
gerados pela instalação; 

b) Se necessário, indicações adequadas 
que garantam a protecção do solo e das 
águas subterrâneas e medidas sobre a 
gestão dos resíduos gerados pela 
instalação;

Or. en

Justificação

Manter um certo grau de flexibilidade é essencial, por isso recomendamos que o texto "se  
necessário" seja integrado.

Alteração 166
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Indicações adequadas que garantam a 
protecção do solo e das águas subterrâneas 
e medidas sobre a gestão dos resíduos 
gerados pela instalação; 

b) Indicações adequadas que garantam a 
protecção da terra e das águas subterrâneas 
e medidas sobre a gestão dos resíduos 
gerados pela instalação;

Or. pl
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Alteração 167
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas que poderão 
estar presentes no sítio, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da 
instalação;

Suprimido

Or. nl

Justificação

A monitorização periódica oferece pouca ou nenhuma mais-valia, dado que a directiva não 
prevê quaisquer consequências da mesma.

Alteração 168
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas que poderão estar 
presentes no sítio, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação;

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas que poderão estar 
presentes no sítio, em função da natureza 
da actividade e das possibilidades de 
poluição significativa do solo e das águas 
subterrâneas no local da instalação;

Or. en
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Alteração 169
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas que poderão estar 
presentes no sítio, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação;

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas relevantes que 
poderão estar presentes em quantidades 
significativas no sítio, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação;

Or. en

Justificação

A fim de evitar que a monitorização periódica tenha de abranger todas as eventuais 
substâncias perigosas (que poderão ser várias centenas) é necessário restringir o âmbito da 
monitorização às substâncias perigosas relevantes encontradas em quantidades 
significativas. 

Alteração 170
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas que poderão estar 
presentes no sítio, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação;

d) Requisitos de monitorização periódica 
das substâncias perigosas que poderão estar 
presentes no sítio, em função das 
possibilidades de poluição da terra e das 
águas subterrâneas no local da instalação;

Or. pl



PE412.187v01-00 6/78 AM\742069PT.doc

PT

Alteração 171
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Medidas relativas ao arranque, às fugas, 
às avarias, às paragens momentâneas e à 
desactivação definitiva da exploração;

e) Medidas relativas às condições que não 
coincidem com as condições normais de 
funcionamento tais como ao arranque, às 
fugas, às avarias, às paragens momentâneas 
e à desactivação definitiva da exploração;

Or. en

Justificação

É necessário introduzir uma alteração a fim de garantir que todas as situações temporárias 
estejam cobertas. O artigo prevê apenas uma lista de algumas situações Não há motivo para 
alterar o texto original. 

Embora não esteja assim indicado, restringir as situações temporárias a uma lista pequena 
de acontecimentos é uma alteração significativa.  

Alteração 172
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – letra f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A licença deverá incluir disposições 
específicas que estabeleçam requisitos 
mínimos em matéria de eficácia 
energética de acordo com os níveis de 
eficácia energética definidos como as 
melhores técnicas disponíveis (MTD) nos 
documentos de referência (BREF). 

Or. en
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Justificação

Considerando as implicações das actividades abrangidas pela Directiva IPPC para as 
alterações climáticas e a  utilização dos recursos e, a fim de obter uma igualdade de 
tratamento em todo o território da UE, é fundamental que as disposições relacionadas com a 
eficácia energética incluídas na licença sobre as condições se baseiem nas MTD, tal como 
definidas nos documentos de referência BREF relevantes.  

Alteração 173
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) requisitos convenientes para garantir 
que a energia é utilizada eficazmente. 

Or. en

Justificação

A fim de complementar as novas políticas da UE que visam reduzir os consumos de energia, 
as condições de licenciamento devem conter requisitos que asseguram uma utilização eficaz 
de energia nas instalações industriais.

Alteração 174
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) requisitos mínimos em matéria de 
eficácia energética de acordo com as 
melhores técnicas disponíveis (MTD) nos 
documentos (BREF). 

Or. en
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Alteração 175
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – letra f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) medidas que tenham em 
consideração a monitorização existente 
em relação à saúde humana. 

Or. en

Justificação

As estatísticas sobre a saúde humana são necessárias para a avaliação dos riscos ambientais. 

Alteração 176
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento.

3.  Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento por parte das 
autoridades competentes sem que se 
imponha a utilização de uma técnica ou 
tecnologia específicas, e tomar em 
consideração as características técnicas 
da instalação em causa, a sua 
implantação geográfica e as condições 
locais do ambiente, com base nos critérios 
fixados no Anexo III e depois de 
determinar as melhores técnicas
disponíveis juntamente com o operador.

Or. en
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Justificação

O princípio da abordagem integrada serve para encontrar a melhor técnica em relação às 
condições locais. Por isso, é essencial que as MTD sejam escolhidas para cada instalação 
particular, com base nas informações fornecidas pelos documentos BREF, mas também tendo 
em consideração as condições locais utilizando os critérios estabelecidos no Anexo III. Tal só 
será viável se houver um trabalho de colaboração entre o cedente da licença e o utilizador da 
licença. A directiva deverá prever todos estes pontos de forma clara. 

Alteração 177
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento.

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência vinculativa para a definição 
das condições de licenciamento e 
claramente implementadas. As autoridades 
competentes poderão estabelecer 
condições de licenciamento mais 
rigorosas para assegurar um maior nível 
de protecção do ambiente, em particular 
onde as condições ambientais locais o 
exijam.

Or. en

Justificação

As condições de licenciamento devem basear-se nas MTD e nos documentos BREF, para que 
exista uma igualdade de tratamento na indústria e para promover a inovação ambiental. As 
autoridades competentes deverão ser autorizadas a impor condições mais rigorosas, em 
particular onde as condições assim o exijam.

Alteração 178
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos BREF devem constituir 3. Os documentos BREF devem constituir 
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a referência para a definição das condições 
de licenciamento.

a referência vinculativa para a definição 
das condições de licenciamento e ser 
claramente implementados. As condições 
de licenciamento serão elaboradas de 
forma a propiciar um elevado grau de 
protecção ambiental no seu todo, através 
da protecção do ar, da água e do solo. 
Para o efeito, as autoridades competentes 
podem prever condições de licenciamento 
mais rigorosas do que as previstas nos 
documentos BREF.

Or. en

Justificação

A avaliação da implementação da Directiva IPPC revelou que metade das licenças e das 
regras gerais vinculativas objecto da referida avaliação não se baseavam nas MTD e, em 
determinados casos, eram aplicadas diferenças significativas entre as condições de 
licenciamento e o desempenho correspondente às MTD, com um factor variável entre 2 e 500 
no caso de certos poluentes. O objectivo de protecção ambiental deve ser claramente definido 
e os Estados-Membros ambientalmente responsáveis deveriam ser explicitamente autorizados 
a ir além das MTD, como mencionado nos documentos BREF.

Alteração 179
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento.

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento. As autoridades 
competentes podem prever condições de 
licenciamento mais rigorosas do que as 
obteníveis mercê da utilização das 
melhores técnicas disponíveis descritas 
nos documentos BREF.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com a base jurídica da presente legislação (artigo 175.º do Tratado), as 
autoridades competentes não deveriam estar limitadas a fixar valores-limite de emissão mais 
estritos do que os níveis de emissão associados às MTD. 

Alteração 180
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento.

3. Os documentos BREF, em particular a 
sua abordagem integrada do desempenho 
ambiental das instalações, dos efeitos da 
interacção entre os meios e dos custos,
devem constituir a referência para a 
definição das condições de licenciamento.

Or. en

Justificação

Os documentos BREF descrevem o desempenho ambiental global das instalações que usam 
técnicas específicas e fornecem dados sobre os resultados assim alcançados. Atendendo a que 
os fundamentos destes documentos diferem consideravelmente dos requisitos previstos na 
legislação, se se pretende que sejam uma referência útil, afigura-se importante prestar 
aconselhamento sobre a sua utilização.

Alteração 181
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os documentos BREF devem constituir 
a referência para a definição das condições 
de licenciamento.

3. Os documentos BREF devem ser 
tomados em consideração para a definição 
das condições de licenciamento.

Or. fi
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Alteração 182
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que uma instalação ou 
parte de uma instalação não esteja 
abrangida por nenhum documento BREF 
ou em que esses documentos não tratem 
todos os potenciais efeitos ambientais da 
actividade, a autoridade competente 
determina as melhores técnicas disponíveis 
para a instalação ou actividade em questão, 
com base nos critérios constantes do 
anexo III, e define as condições de 
licenciamento em conformidade. 

(4) Nos casos em que uma instalação ou 
parte de uma instalação não esteja 
abrangida por nenhum documento BREF 
ou em que esses documentos não tratem 
todos os potenciais efeitos ambientais da 
actividade, a autoridade competente, em 
conjunto com o operador, determina o 
nível de emissões correspondente às
melhores técnicas disponíveis para a 
instalação ou actividade em questão, com 
base nos critérios constantes do anexo III, e 
define as condições de licenciamento em 
conformidade. 

Or. en

Justificação

A autoridade competente não dispõe, por si só, dos conhecimentos técnicos necessários para 
determinar o que são MTD. Assim sendo, tal deve ser feito com a participação dos 
operadores,  o que é coerente com os princípios do processo BREF. Com efeito, o n.º 2 do 
artigo 16.º refere que a determinação das MTD deve ter lugar sem impor a utilização de uma 
técnica ou de uma tecnologia específica.

Alteração 183
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que uma instalação ou 
parte de uma instalação não esteja 
abrangida por nenhum documento BREF 
ou em que esses documentos não tratem 

4. Nos casos em que uma instalação ou 
parte de uma instalação não esteja 
abrangida por nenhum documento BREF 
ou em que esses documentos não tratem 
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todos os potenciais efeitos ambientais da 
actividade, a autoridade competente 
determina as melhores técnicas disponíveis 
para a instalação ou actividade em questão, 
com base nos critérios constantes do 
anexo III, e define as condições de 
licenciamento em conformidade.

todos os potenciais efeitos ambientais da 
actividade, a autoridade competente, em 
concertação com o operador, determina os 
níveis de emissão que podem ser obtidos 
graças à utilização das melhores técnicas 
disponíveis para a instalação ou actividade 
em questão, com base nos critérios 
constantes do anexo III, e define as 
condições de licenciamento em 
conformidade.

Or. fr

Justificação

O operador é quem conhece melhor os seus procedimentos, pelo que deve participar na 
determinação dos níveis de emissão que podem ser obtidos graças à utilização das melhores 
técnicas disponíveis.

Alteração 184
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do artigo 19.º, os 
valores-limite de emissão, os parâmetros e 
as medidas técnicas equivalentes a que se 
referem os n.ºs 1 e 2 do artigo 15.º devem 
basear-se nas melhores técnicas 
disponíveis, sem impor a utilização de uma 
técnica ou de uma tecnologia específicas.

2. Sem prejuízo do artigo 19.º, os 
valores-limite de emissão, os parâmetros e 
as medidas técnicas equivalentes a que se 
refere o n.º 1 devem basear-se nas 
melhores técnicas disponíveis, sem impor a 
utilização de uma técnica ou de uma 
tecnologia específicas, e tomar em 
consideração as características técnicas 
da instalação em causa, a sua 
implantação geográfica e as condições 
ambientais locais.

Or. en

Justificação

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
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that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Alteração 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam os 
níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Tendo em consideração as características 
técnicas da instalação em causa, a sua 
implantação geográfica e as condições 
ambientais locais, a autoridade competente 
estabelece valores-limite de emissão, 
parâmetros equivalentes ou medidas 
técnicas e requisitos de monitorização e 
observância, de tal modo que os níveis de 
emissão resultantes para a instalação não 
excedam os correspondentes níveis de 
emissão associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de requisitos mínimos, ou Rede Europeia de Segurança, deveria ter lugar 
no âmbito da comitologia, mas com a participação dos interessados, antes do início do 
procedimento de comitologia (Comitologia com aconselhamento técnico especializado). A 
RES deveria assentar em quaisquer documentos BREF novos ou actualizados e  ser 
estabelecida "quando apropriado". Tal justifica-se pelo facto de determinados processos 
industriais serem praticamente todos diferentes, mesmo no caso de uma mesma substância ou 
família de substâncias; assim sendo, poderia haver casos em que um VLE europeu é 
determinado por um processo/técnica de fabrico que apenas é utilizado numa única 
instalação. 
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Alteração 186
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente define 
valores-limite de emissão que não excedam 
os níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis, tal como 
descritas nos documentos BREF.

Sem prejuízo do disposto no n.° 3, a 
autoridade competente define 
valores-limite de emissão, parâmetros 
equivalentes ou medidas técnicas 
equivalentes que resultem em níveis de 
emissão que correspondem ao intervalo 
dos níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis, tal como 
descritas nos documentos BREF.

Or. fr

Justificação

O n.° 2 não pode pôr em causa os princípios consagrados no n.° 3. 

O n.° 2 do artigo 15.° permite a utilização de parâmetros equivalentes ou de outras medidas 
técnicas em substituição dos valores-limite de emissão. O n.° 2 do artigo 16.° deve ser 
plenamente compatível com o n.° 2 do artigo 15.° e não devia impedir formalmente essa 
substituição. 

Em geral, os valores-limite de emissão definidos nas licenças correspondem a um máximo 
num determinado período limitado. Por conseguinte, podem ser superiores aos níveis de 
emissão associados às melhores técnicas disponíveis (tal como descritas nos documentos 
BREF) e, não obstante, permitir que esses níveis sejam atingidos. É necessário aditar a frase 
“...que resultem em...” a fim de ter em conta a diferença existente entre os valores-limite de 
emissão “instantâneos” e os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
(tal como descritas nos documentos BREF) que representam um valor médio.

Alteração 187
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam os

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que se baseiem nos
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níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF e que não excedam as 
condições mínimas previstas no artigo 18º

Or. fi

Alteração 188
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam os 
níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam os 
níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF, caso tal seja possível 
tendo em conta os aspectos técnicos e
económicos.

Or. fi

Alteração 189
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam os
níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam a taxa  
mais baixa dos níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. en
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Justificação

Os benefícios ambientais da implementação das MTD na UE seria mais elevado, em caso de 
implementação da taxa mais baixa dos níveis de emissão associados às MTD. Um recente 
estudo da AEE demonstra que, se no sector das grandes instalações de combustão tivessem 
sido implementados níveis de emissão a um nível correspondente ao das unidades com 
melhor desempenho (nea-MTD mais estritos) a partir de 2004, seria dez vezes inferior o nível 
de NOx e 14 vezes menos o nível de emissões de SO2, comparativamente aos níveis actuais 
(com benefícios anuais de aproximadamente 65 mil milhões de euros, AEAT 2007).

Alteração 190
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam os
níveis de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

A autoridade competente define valores-
limite de emissão que não excedam a taxa  
mais baixa dos níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. en

Justificação

Espera-se que os benefícios ambientais da implementação das MTD sejam mais elevados se a 
taxa mais baixa dos níveis de emissão associados às MTD for implementada, como revela um 
estudo da AEE sobre a poluição do ar proveniente de  grandes instalações de combustão de 
produção de electricidade, de acordo com o qual, se no sector das grandes instalações de 
combustão tivessem sido implementados níveis de emissão a níveis obteníveis pelas  unidades 
com melhor desempenho  a partir de 2004, o nível de emissões de NOx seria 10 vezes inferior 
e o de SO2 14 vezes inferior.
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Alteração 191
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao segundo parágrafo 
do n.º 2, a autoridade competente pode, 
em certos casos específicos, com base 
numa avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas 
da instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir valores-limite de emissão 
que excedem os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Suprimido

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos nos anexos V a VIII, onde 
aplicáveis.
A Comissão pode definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Or. en

Justificação

O principal problema reside em que as autoridades competentes não têm em conta os BREF e 
as suas conclusões em matéria de MTD ao estabelecerem as condições de licenciamento. A 
concessão de derrogações para VLE diferentes dos associados às MTD compromete a 
pressão regulamentar susceptível de levar as instalações a melhorarem o seu desempenho.  
Os benefícios ambientais decorrentes das MTD serão superiores na ausência de derrogações 
às MTD, promovendo, por conseguinte, uma forte procura de eficiência e indústria ecológica 
na UE.
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Alteração 192
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao segundo parágrafo 
do n.º 2, a autoridade competente pode, 
em certos casos específicos, com base 
numa avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas 
da instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir valores-limite de emissão 
que excedem os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Suprimido

Or. en

Justificação

O principal problema no contexto da avaliação da Directiva IPPC é que as autoridades 
competentes se afastam dos BREF e das conclusões em matéria de MTD ao estabelecerem as 
condições de licenciamento com uma interpretação muito subjectiva das condições locais. As 
derrogações aos VLE associados às MTD comprometem a igualdade das condições de 
concorrência para a indústria na Europa.

Alteração 193
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao segundo parágrafo 
do n.º 2, a autoridade competente pode, em 
certos casos específicos, com base numa 
avaliação dos custos e benefícios 

3. A autoridade competente pode, em 
certos casos específicos, com base numa 
avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
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ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir valores-limite de emissão 
que excedem os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir valores-limite de emissão,  
parâmetros equivalentes ou medidas 
técnicas equivalentes que resultem em 
níveis de emissão que excedem os valores 
de emissão associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. fr

Justificação

O n.° 2 não pode pôr em causa os princípios consagrados no n.° 3. 

O n.° 2 do artigo 15.° permite a utilização de parâmetros equivalentes ou de outras medidas 
técnicas em substituição dos valores-limite de emissão. O n.° 2 do artigo 16.° deve ser 
plenamente compatível com o n.° 2 do artigo 15.° e não devia impedir formalmente essa 
substituição. 

Em geral, os valores-limite de emissão definidos nas licenças correspondem a um máximo 
num determinado período limitado. Por conseguinte, podem ser superiores aos níveis de 
emissão associados às melhores técnicas disponíveis (tal como descritas nos documentos 
BREF) e, não obstante, permitir que esses níveis sejam atingidos. É necessário aditar a frase 
“...que resultem em...” a fim de ter em conta a diferença existente entre os valores-limite de 
emissão “instantâneos” e os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
(tal como descritas nos documentos BREF) que representam um valor médio.

Alteração 194
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao segundo parágrafo do 
n.º 2, a autoridade competente pode, em 
certos casos específicos, com base numa
avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir valores-limite de emissão 

3. Em derrogação ao segundo parágrafo do 
n.º 2, a autoridade competente pode, em 
certos casos excepcionais, que resultem de 
uma avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir valores-limite de emissão 
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que excedem os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

que excedem os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. en

Justificação

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Alteração 195
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos nos anexos V a VIII, onde 
aplicáveis.

Essas emissões resultantes não devem, 
contudo, exceder os níveis de emissão 
associados aos valores-limite de emissão 
definidos nos anexos V a VIII, onde 
aplicáveis.

Or. fr

Justificação

O n.° 2 não pode pôr em causa os princípios consagrados no n.° 3. 

O n.° 2 do artigo 15.° permite a utilização de parâmetros equivalentes ou de outras medidas 
técnicas em substituição dos valores-limite de emissão. O n.° 2 do artigo 16.° deve ser 
plenamente compatível com o n.° 2 do artigo 15.° e não devia impedir formalmente essa 
substituição. 

Em geral, os valores-limite de emissão definidos nas licenças correspondem a um máximo 
num determinado período limitado. Por conseguinte, podem ser superiores aos níveis de 
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emissão associados às melhores técnicas disponíveis (tal como descritas nos documentos 
BREF) e, não obstante, permitir que esses níveis sejam atingidos. É necessário aditar a frase 
“...que resultem em...” a fim de ter em conta a diferença existente entre os valores-limite de 
emissão “instantâneos” e os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
(tal como descritas nos documentos BREF) que representam um valor médio.

Alteração 196
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos nos anexos V a VIII, onde 
aplicáveis.

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos nos anexos V a VIII, onde 
aplicáveis, caso tal seja possível tendo em 
conta os aspectos técnicos e económicos.

Or. fi

Alteração 197
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos nos anexos V a VIII, onde 
aplicáveis.

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos em conformidade com o n.º 3 do 
artigo 14.º ou, quando aplicável, nos 
anexos V a VIII.

Or. en

Justificação

Se tiverem sido estabelecidos limites de emissão vinculativos a nível da UE em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 14.º, não serão os mesmos, ao mesmo título que os valores-limite de 
emissão estabelecidos nos Anexos V a VIII,  em caso algum excedidos. Não obstante, a 
definição de critérios para a concessão de derrogações ao nea-MTD não terá lugar no 
âmbito do procedimento de comitologia.
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Alteração 198
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
sejam dadas atempadamente às pessoas 
em causa efectivas oportunidades de 
participarem na decisão relativa à 
concessão da derrogação referida no 
presente número.

Or. en

Justificação

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Alteração 199
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Se tiverem sido estabelecidos limites de emissão vinculativos a nível da UE em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 14.º, não serão os mesmos, ao mesmo título que os valores-limite de 
emissão estabelecidos nos Anexos V a VIII,  em caso algum excedidos. Não obstante, a 
definição de critérios para a concessão de derrogações aos nea-MTD não terá lugar no 
âmbito do procedimento de comitologia.

Alteração 200
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.

Suprimido

Or. fi

Alteração 201
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.

Quando os valores-limite de emissão, 
parâmetros equivalentes ou medidas 
técnicas equivalentes forem definidos nos 
termos do presente número, os motivos 
para autorizar níveis de emissão 
superiores aos níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF, devem ser justificados 
em anexo às condições de licenciamento. 

Or. fr
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Justificação

O n.° 2 não pode pôr em causa os princípios consagrados no n.° 3. 

O n.° 2 do artigo 15.° permite a utilização de parâmetros equivalentes ou de outras medidas 
técnicas em substituição dos valores-limite de emissão. O n.° 2 do artigo 16.° deve ser 
plenamente compatível com o n.° 2 do artigo 15.° e não devia impedir formalmente essa 
substituição. 

Em geral, os valores-limite de emissão definidos nas licenças correspondem a um máximo 
num determinado período limitado. Por conseguinte, podem ser superiores aos níveis de 
emissão associados às melhores técnicas disponíveis (tal como descritas nos documentos 
BREF) e, não obstante, permitir que esses níveis sejam atingidos. É necessário aditar a frase 
“...que resultem em...” a fim de ter em conta a diferença existente entre os valores-limite de 
emissão “instantâneos” e os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
(tal como descritas nos documentos BREF) que representam um valor médio.

Alteração 202
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.

Quando os valores-limite de emissão, os 
parâmetros equivalentes e as medidas 
técnicas sejam estabelecidos em 
conformidade com o presente número, as 
razões subjacentes à autorização de níveis 
de emissão diferentes dos níveis de 
emissão associados à MTD descritos nos 
documentos BREF devem ser 
documentadas e justificadas num anexo 
às condições de licenciamento.

Or. en

Justificação

Em casos excepcionais, a autoridade competente pode definir valores-limite de emissão de 
molde a que as emissões da instalação ultrapassem os níveis estabelecidos nos documentos 
BREF. Quando a autoridade competente decida afastar-se dos nea-MTD, tal deve ser 
claramente fundamentado e deve ser demonstrado que o licenciamento resultante continuará 
a garantir um elevado nível de protecção ambiental.
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Alteração 203
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.

A Comissão deve definir critérios para a 
concessão das derrogações referidas no 
presente número.

Or. en

Justificação

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Alteração 204
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em casos excepcionais, a autoridade competente pode definir valores-limite de emissão de 
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molde a que as emissões da instalação ultrapassem os níveis estabelecidos nos documentos 
BREF.  Quando a autoridade competente decida afastar-se dos nea-MTD, tal deve ser 
claramente fundamentado e deve ser demonstrado que o licenciamento resultante continuará 
a garantir um elevado nível de protecção ambiental.

Alteração 205
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se tiverem sido estabelecidos limites de emissão vinculativos a nível da UE em conformidade 
com o n.º 3 do artigo 14.º, não serão os mesmos, ao mesmo título que os valores-limite de 
emissão estabelecidos nos Anexos V a VIII,  em caso algum excedidos.  Não obstante, a 
definição de critérios para a concessão de derrogações aos nea-MTD não terá lugar no 
âmbito do procedimento de comitologia.

Alteração 206
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

O n.° 2 não pode pôr em causa os princípios consagrados no n.° 3. 

O n.° 2 do artigo 15.° permite a utilização de parâmetros equivalentes ou de outras medidas 
técnicas em substituição dos valores-limite de emissão. O n.° 2 do artigo 16.° deve ser 
plenamente compatível com o n.° 2 do artigo 15.° e não devia impedir formalmente essa 
substituição. 

Em geral, os valores-limite de emissão definidos nas licenças correspondem a um máximo 
num determinado período limitado. Por conseguinte, podem ser superiores aos níveis de 
emissão associados às melhores técnicas disponíveis (que são indicados nos documentos 
BREF) e, não obstante, permitir que esses níveis sejam atingidos. É necessário aditar a frase 
“...que resultem em...” a fim de ter em conta a diferença existente entre os valores-limite de 
emissão “instantâneos” e os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
((que são indicados nos documentos BREF) que representam um valor médio.

Alteração 207
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Suprimido

Or. fi

Alteração 208
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente pode conceder 5. A autoridade competente pode conceder 
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derrogações temporárias aos requisitos do 
n.º 2 e aos n.°s 1 e 2 do primeiro parágrafo 
do artigo 12.º, no que respeita aos 
aumentos das emissões resultantes do 
ensaio e da utilização de técnicas 
emergentes, desde que, no prazo de seis 
meses a contar da concessão dessas 
derrogações, a utilização dessas técnicas 
seja interrompida ou a actividade atinja 
pelo menos os níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis.

derrogações temporárias aos requisitos do 
n.º 2 e aos n.°s 1 e 2 do primeiro parágrafo 
do artigo 12.º, no que respeita aos 
aumentos das emissões resultantes do 
ensaio e da utilização de técnicas 
emergentes, desde que, no prazo de doze 
meses a contar da concessão dessas 
derrogações, prazo esse que pode ser 
prorrogado por doze meses, a utilização 
dessas técnicas seja interrompida ou a 
actividade atinja pelo menos os níveis de 
emissão associados às melhores técnicas 
disponíveis.

Or. nl

Justificação

A derrogação temporária prevista pode ser insuficiente. Por tal motivo, propõe-se a 
prorrogação do prazo.

Alteração 209
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente pode conceder 
derrogações temporárias aos requisitos do 
n.º 2 e aos n.ºs 1 e 2 do primeiro parágrafo 
do artigo 12.º, no que respeita aos 
aumentos das emissões resultantes do 
ensaio e da utilização de técnicas 
emergentes, desde que, no prazo de seis 
meses a contar da concessão dessas 
derrogações, a utilização dessas técnicas 
seja interrompida ou a actividade atinja 
pelo menos os níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis.

5. A autoridade competente pode conceder 
derrogações temporárias aos requisitos do 
n.º 2 e aos n.ºs 1 e 2 do primeiro parágrafo 
do artigo 12.º, no que respeita aos 
aumentos das emissões resultantes do 
ensaio e da utilização de técnicas 
emergentes, desde que, no prazo de doze 
meses a contar da concessão dessas 
derrogações, a utilização dessas técnicas 
seja interrompida ou a actividade atinja 
pelo menos os níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis.

Or. en
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Justificação

O desenvolvimento de uma nova técnica a partir de estudos-piloto no sentido de uma 
aplicação em larga escala, eventualmente pela primeira vez à escala industrial, prolonga-se 
normalmente por um período muito superior a 6 meses. Prolonga-se frequentemente por um 
período superior a dois anos. Mesmo no caso de técnicas experimentadas e ensaiadas, pode 
ser necessário um período superior a 6 meses para fazer funcionar uma instalação industrial. 
A autoridade competente tem de poder decidir de um calendário adequado numa base 
casuística. Um período de dois constituiria um limite temporal aceitável; de outro modo, um 
constrangimento temporal mais curto constituiria um entrave à inovação e preservaria as 
técnicas existentes.

Alteração 210
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que exista o risco de os 
Estados-Membros não atingirem os seus 
objectivos no âmbito da Directiva relativa 
aos valores-limite nacionais de emissão, 
as autoridades competentes devem 
estabelecer valores-limite de emissão para 
as substâncias poluentes em questão, 
inferiores aos que são associados às MTD 
nos documentos BREF.

Or. en

Alteração 211
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que tal seja necessário para 
atingir os objectivos no âmbito da 
Directiva relativa aos valores-limite 
nacionais de emissão, as autoridades 
competentes podem estabelecer 



AM\742069PT.doc 31/78 PE412.187v01-00

PT

valores-limite de emissão mais rigorosos 
do que os que são associados às MTD nos 
documentos BREF.

Or. en

Justificação

É pouco provável que sejam atingidos, na maioria dos Estados-Membros, os objectivos 
ambiciosos em matéria de qualidade do ar estabelecidos na Directiva NEC. Por tal motivo, 
as autoridades competentes deverão ter a possibilidade de estabelecer valores-limite de 
emissão mais rigorosos dos que os que são associados às MTD nos documentos BREF.

Alteração 212
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os requisitos de monitorização referidos 
do n.º 1, alíneas c) e d), do artigo 15.º são, 
quando aplicável, definidos com base nas 
conclusões sobre a monitorização descritas 
nos documentos BREF.

1. Os requisitos de monitorização referidos 
do n.º 1, alínea c), do artigo 15.º são, 
quando aplicável, definidos com base nas 
conclusões sobre a monitorização descritas 
nos documentos BREF.

Or. nl

Justificação

V. alteração do artigo 15.° , alínea d). A monitorização periódica oferece pouca ou nenhuma 
mais-valia, dado que a directiva não prevê quaisquer consequências da mesma. Deverão ser 
as autoridades competentes a determinar em que circunstâncias a monitorização é 
necessária.
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Alteração 213
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A frequência da monitorização 
periódica referida n.º 1, alínea d), do 
artigo 15.º é determinada pela autoridade 
competente no âmbito do licenciamento 
individual de cada instalação ou através 
de regras vinculativas de aplicação geral.

Suprimido

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica é efectuada pelo 
menos uma vez a cada sete anos.
A Comissão pode definir critérios para a 
determinação da frequência da 
monitorização periódica.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º. 

Or. nl

Justificação

V. alteração do artigo 15.° , alínea d). A monitorização periódica oferece pouca ou nenhuma 
mais-valia, dado que a directiva não prevê quaisquer consequências da mesma. Deverão ser 
as autoridades competentes a determinar em que circunstâncias a monitorização é 
necessária.
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Alteração 214
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica é efectuada pelo 
menos uma vez a cada sete anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Discordamos da fixação de uma frequência mínima para a monitorização periódica, uma vez 
que dependerá do tipo de sector e do tipo de monitorização efectuada.

"Monitorização" pode significar uma quantidade de coisas diferentes, desde a simples 
verificação visual e registo, até à amostragem pormenorizada, razão pela qual não se julga 
adequado estabelecer critérios. 

Alteração 215
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica é efectuada pelo 
menos uma vez a cada sete anos.

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica das águas 
subterrâneas e dos solos é efectuada pelo 
menos uma vez a cada cinco ou dez anos, 
respectivamente, salvo se a monitorização 
se basear numa avaliação sistemática dos 
riscos de contaminação.

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, a frequência da monitorização das águas subterrâneas e dos solos deverá 
ser diferenciada, de modo a facilitar uma monitorização menos onerosa e mais praticável 
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para as águas subterrâneas do que para os solos. 

Em segundo lugar, para garantir uma monitorização eficaz e o mais eficiente possível dos 
solos e das águas subterrâneas, deverá ser prevista a possibilidade de definir a frequência 
com base nos riscos ambientais. Neste caso, a Comissão deverá desenvolver os critérios 
necessários para garantir boas práticas.

Alteração 216
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica é efectuada pelo 
menos uma vez a cada sete anos.

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica é efectuada pelo 
menos uma vez todos os anos.

Or. en

Justificação

A monitorização dos solos e das águas subterrâneas deve ser efectuada pelo menos de doze 
em doze meses, a fim de permitir uma detecção tempestiva da poluição, minimizando os 
prejuízos e os eventuais custos das medidas de reparação. Os resultados da monitorização 
deverão ser incluídos no relatório anual dos operadores, bem como inseridos no registo 
público. A fim de dispor de condições harmonizadas em toda a UE, a Comissão deverá 
estabelecer critérios para a frequência mínima.

Alteração 217
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica é efectuada pelo 
menos uma vez a cada sete anos.

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
monitorização periódica de substâncias 
perigosas é efectuada pelo menos uma vez 
por ano para as águas subterrâneas e a 
cada cinco anos para os solos.



AM\742069PT.doc 35/78 PE412.187v01-00

PT

Or. en

Alteração 218
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
determinação da frequência da 
monitorização periódica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Discordamos da fixação de uma frequência mínima para a monitorização periódica, uma vez 
que dependerá do tipo de sector e do tipo de monitorização efectuada.

"Monitorização" pode significar uma quantidade de coisas diferentes, desde a simples 
verificação visual e registo, até à amostragem pormenorizada, razão pela qual não se julga 
adequado estabelecer critérios.  

Alteração 219
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
determinação da frequência da 
monitorização periódica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deverá aplicar e executar a directiva. Compete aos Estados-Membros 
determinar o procedimento de monitorização a seguir.
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Alteração 220
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a
determinação da frequência da 
monitorização periódica.

Comissão deve definir critérios para a
avaliação dos riscos de contaminação.

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, a frequência da monitorização das águas subterrâneas e dos solos deverá 
ser diferenciada, de modo a facilitar uma monitorização menos onerosa e mais praticável 
para as águas subterrâneas do que para os solos. 

Em segundo lugar, para garantir uma monitorização eficaz e o mais eficiente possível dos 
solos e das águas subterrâneas, deverá ser prevista a possibilidade de definir a frequência 
com base nos riscos ambientais. Neste caso, a Comissão deverá desenvolver os critérios 
necessários para garantir boas práticas.

Alteração 221
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Cada Estado-Membro deve pôr em prática e executar a directiva. Cabe a cada Estado-
Membro determinar qual o procedimento a usar no controlo.

Alteração 222
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode definir critérios para a 
determinação da frequência da 
monitorização periódica.

A Comissão definirá critérios para a 
determinação da frequência da 
monitorização periódica.

Or. en

Justificação

O controlo do solo e das águas subterrâneas tem de ser efectuado, pelo menos, uma vez por 
ano para permitir a detecção atempada de poluição e minimizar tanto os danos como os 
eventuais custos de recuperação. Os resultados do controlo devem ser inseridos no relatório 
anual do operador e no registo público. Para haver condições harmonizadas na UE, a 
Comissão deve fixar critérios relativos à frequência mínima.

Alteração 223
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da adopção de regras 
vinculativas gerais, os Estados Membros 
devem garantir uma abordagem integrada e 
um nível elevado de protecção do 
ambiente, equivalente ao nível que é 
possível garantir através da imposição de 
condições no âmbito do licenciamento 
individual de cada instalação.

1. Aquando da adopção de regras 
vinculativas gerais, os Estados Membros 
devem garantir uma abordagem integrada e 
um nível elevado de protecção da saúde 
pública e do ambiente, equivalente ao nível 
que é possível garantir através da 
imposição de condições no âmbito do 
licenciamento individual de cada 
instalação. 
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Or. pl

Alteração 224
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem quando 
necessário, no prazo de 4 anos a contar da 
respectiva publicação, reexaminar e 
actualizar as regras vinculativas gerais para 
as instalações em causa.

Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, quando 
necessário, reexaminar e actualizar as 
regras vinculativas gerais para as 
instalações em causa, tendo em conta os 
ciclos de investimento. Por isso, as regras 
vinculativas gerais aplicáveis às 
instalações existentes para as actividades 
industriais referidas no ponto 6.6 do 
Anexo I devem ser revistas e actualizadas 
no prazo de 15 anos.

Or. en

Alteração 225
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem quando 
necessário, no prazo de 4 anos a contar da 
respectiva publicação, reexaminar e 
actualizar as regras vinculativas gerais para 
as instalações em causa.

Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem quando 
necessário, no prazo de 4 anos a contar da 
respectiva publicação, reexaminar e 
actualizar as regras vinculativas gerais para 
as instalações em causa, tendo em conta os 
ciclos de investimento das empresas.

Or. nl
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Justificação

Os períodos de transição são importantes. Por tal motivo, as normas gerais de carácter 
vinculativo devem ter em conta os ciclos de investimento das empresas. 

Alteração 226
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem quando 
necessário, no prazo de 4 anos a contar da 
respectiva publicação, reexaminar e 
actualizar as regras vinculativas gerais para 
as instalações em causa.

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
rever e actualizar, quando necessário, as 
regras vinculativas gerais para as 
instalações em causa.

Or. en

Justificação

O reexame tem de ser feito e é uma pré-condição para avaliar a necessidade de eventuais 
actualizações das condições de licenciamento; por isso, é preciso mudar as palavras "quando 
necessário" para outra parte do texto.

Alteração 227
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem quando 
necessário, no prazo de 4 anos a contar da 
respectiva publicação, reexaminar e 
actualizar as regras vinculativas gerais para 
as instalações em causa.

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem quando 
necessário, no prazo de 4 anos a contar da 
respectiva publicação, reexaminar e 
actualizar as regras vinculativas gerais para 
as novas instalações em causa.
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Or. fi

Alteração 228
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º
Valores-limite de emissão comunitários

1. Sob proposta da Comissão, o Conselho 
fixa, nos termos dos procedimentos 
previstos no Tratado, os valores-limite de 
emissão para:
As categorias de instalações referidas no 
anexo I, excepto para os aterros 
abrangidos pelos pontos 5.1 e 5.4 desse 
mesmo anexo, 
e as substâncias poluentes referidas no 
anexo III,  relativamente às quais se 
tenha identificado a necessidade de uma 
acção comunitária, nomeadamente com 
base no intercâmbio de informações 
previsto no artigo 16.º
2. Na falta de valores-limite de emissão 
comunitários, definidos em aplicação da 
presente directiva, aplicam-se às 
instalações referidas no anexo I os 
valores-limite de emissão pertinentes, 
conforme fixados nas directivas referidas 
no anexo II e noutras regulamentações 
comunitárias, enquanto valores-limite de 
emissão mínimos ao abrigo da presente 
directiva.
Sem prejuízo do disposto na presente 
directiva, as disposições técnicas 
aplicáveis aos aterros abrangidos pelas 
categorias 5.1 e 5.4 do anexo I são fixadas 
pelo Conselho, sob proposta da Comissão, 
nos termos dos procedimentos previstos 
no Tratado.



AM\742069PT.doc 41/78 PE412.187v01-00

PT

Or. fi

Alteração 229
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando um valor-limite nacional de 
emissão especificado na Directiva 
2001/81/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2001, 
relativa ao estabelecimento de 
valores-limite nacionais de emissão de 
determinados poluentes atmosféricos1

necessitar de condições mais estritas do 
que podem ser obtidas com a utilização 
das melhores técnicas disponíveis ou as 
outras exigências da presente directiva, os 
Estados-Membros poderão exigir medidas 
suplementares às instalações. Serão 
tomados em consideração os custos e 
benefícios destas medidas em comparação 
com as medidas tomadas noutras fontes 
de emissões que não as instalações.
_______
1JO L 309 de 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado o vínculo entre a directiva IPPC e directivas-alvo ambientais como as 
directivas LNE e "Habitat": Quando forem necessárias condições mais estritas do que as que 
podem ser obtidas com a utilização das melhores técnicas disponíveis, os Estados-Membros 
poderão exigir às instalações reduções das emissões mais rigorosas. Esta disposição é 
necessária porque as melhores técnicas disponíveis reduzem as emissões mas não garantem a 
concretização dos objectivos de emissões.
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Alteração 230
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros zelam por que a 
autoridade competente se mantenha ou seja 
informada da evolução das melhores 
técnicas disponíveis, bem como da 
publicação de qualquer novo documento 
BREF ou documento BREF actualizado.

Os Estados-Membros zelam por que a 
autoridade competente se mantenha ou seja 
informada da evolução das melhores 
técnicas disponíveis, bem como da 
publicação de qualquer novo documento 
BREF ou documento BREF actualizado, e 
também informa o público afectado.

Or. en

Justificação

Deve ser lançada uma campanha de comunicação.

Alteração 231
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que a autoridade 
competente reexamine periodicamente e, se 
necessário para garantir o cumprimento da 
presente directiva, actualize as condições 
de licenciamento.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que a autoridade 
competente reexamine periodicamente -
pelo menos, a cada 10 anos - e, se 
necessário para garantir o cumprimento da 
presente directiva, actualize as condições 
de licenciamento.

Or. en

Justificação

Além do reexame periódico após a publicação de qualquer novo documento BREF ou 
documento BREF actualizado, deve ser introduzido um calendário fixo a nível da UE para o 
reexame periódico, em particular, para evitar distorções da concorrência. 
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Esta alteração é admissível nos termos do artigo 80.º-A do Regimento, devido ao vínculo 
estreito com o texto proposto do n.º 3 no que respeita à frequência mínima a nível da UE 
relativamente ao prazo de reexame das condições de licenciamento.

Alteração 232
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, 
os Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e 
actualize as condições de licenciamento 
das instalações em causa.

Suprimido

O primeiro parágrafo é aplicável a 
qualquer derrogação concedida em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 16.º.

Or. fi

Alteração 233
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa.

3. Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa na data de expiração 
natural do licenciamento para fins do seu 
reexame e actualização, tendo em conta, 
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caso a caso, os ciclos de investimento.

Or. en

Justificação

Esta disposição visa garantir que os licenciamentos não serão sujeitos a modificações de 
retorno sempre que forem actualizados os BREF. Isto dará aos operadores a estabilidade 
necessária para desempenharem a sua actividade sem custos indevidos e modificações 
contínuas. Além disso, de acordo com a legislação actual está prevista uma revisão periódica 
dos licenciamentos concedidos (a cada 5 anos em Itália). Assim, será aplicado um novo 
BREF após a expiração natural do licenciamento.

Alteração 234
Jan Mulder

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação,
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa.

3. Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem garantir que a 
autoridade competente, quando necessário, 
reconsidere e actualize as condições de 
licenciamento das instalações em causa, 
tendo em conta, caso a caso, os ciclos de 
investimento. Por isso, as condições de 
licenciamento aplicáveis às instalações 
existentes para as actividades industriais 
referidas no ponto 6.6 do Anexo I devem 
ser reconsideradas e actualizadas no 
prazo de 15 anos.

Or. en
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Alteração 235
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa.

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 2
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as regras vinculativas gerais das 
instalações em causa.

Or. en

Justificação

Os BREF são o resultado de um longo processo e, quando fixados definitivamente, têm de ser 
postos em prática mais depressa. O prazo tem de ser aplicável ao reexame e actualização 
pela autoridade competente.

Alteração 236
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa.

(3) Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados Membros devem, tendo em conta 
os ciclos de investimento, garantir que a 
autoridade competente, quando necessário, 
reconsidere e actualize as condições de 
licenciamento das instalações em causa, 
decidindo caso a caso, tendo em conta os 
ciclos de investimento.

Or. nl
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Justificação

Quando não é necessário examinar caso a caso se as modificações se inscrevem no ciclo de 
investimento, conforme previsto na alteração 27 apresentada pelo relator, é possível avaliar 
genericamente para todas as empresas, numa situação determinada (por exemplo, para as 
instalações existentes), se se inscrevem ou não no ciclo de investimento. Tal não apenas 
beneficia os operadores, mas também reduz os custos para as entidades locais, que não têm 
de efectuar uma avaliação caso a caso. 

Alteração 237
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e 
actualize as condições de licenciamento 
das instalações em causa.

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
reexaminar e actualizar, quando 
necessário, as condições de licenciamento 
das instalações em causa.

Or. en

Justificação

O reexame tem de ser feito e é uma pré-condição para avaliar a necessidade de eventuais 
actualizações das regras vinculativas gerais; por isso, é preciso mudar as palavras "quando 
necessário" para outra parte do texto.

Alteração 238
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
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Estados-Membros devem, no prazo de 4
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e 
actualize as condições de licenciamento 
das instalações em causa.

Estados-Membros devem, no prazo de 2
anos a contar da respectiva publicação, 
reexaminar e actualizar, quando 
necessário, as condições de licenciamento 
das instalações em causa.

Or. en

Justificação

Os BREF reflectem o conceito dinâmico de conclusão técnica adoptada geralmente após um 
processo de 5 anos por diferentes peritos técnicos dos Estados-Membros; esta mudança 
tecnológica dinâmica deve ser reconhecida, reconsiderada e actualizada sempre que 
necessário 2 anos após a publicação do BREF, a fim de garantir que se preserva o impulso à 
inovação tecnológica.

Alteração 239
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa.

3. Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados-Membros devem, num prazo 
adequado após a respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 
as condições de licenciamento das 
instalações em causa. 

Or. en

Justificação

Após a adopção ou revisão de um BREF, os Estados-Membros devem ter mais flexibilidade 
em termos de prazo de reexame (por exemplo, para ter em conta os ciclos de investimento). 
Esta alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração 5, que propõe um 
calendário fixo a nível da UE para o reexame periódico. Isto garantirá uma frequência 
mínima para o reexame. 
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Alteração 240
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a 
qualquer derrogação concedida em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 16.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os BREF são o resultado de um longo processo e, quando fixados definitivamente, têm de ser 
postos em prática mais depressa. O prazo tem de ser aplicável ao reexame e actualização 
pela autoridade competente.

Alteração 241
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a 
qualquer derrogação concedida em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 16.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os BREF reflectem o conceito dinâmico de conclusão técnica adoptada geralmente após um 
processo de 5 anos por diferentes peritos técnicos dos Estados-Membros; esta mudança 
tecnológica dinâmica deve ser reconhecida, reconsiderada e actualizada sempre que 
necessário 2 anos após a publicação do BREF, a fim de garantir que se preserva o impulso à 
inovação tecnológica.
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Alteração 242
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a 
qualquer derrogação concedida em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 16.º.

O primeiro parágrafo também é aplicável a 
qualquer derrogação concedida em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

Após a adopção ou revisão de um BREF, os Estados-Membros devem ter mais flexibilidade 
em termos de prazo de reexame (por exemplo, para ter em conta os ciclos de investimento). 
Esta alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração 5, que propõe um 
calendário fixo a nível da UE para o reexame periódico. Isto garantirá uma frequência 
mínima para o reexame.

Alteração 243
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A evolução  das melhores técnicas 
disponíveis permitir uma redução 
significativa  das emissões;

b) A evolução  das melhores técnicas 
disponíveis permitir, sem custos 
excessivos, uma redução significativa  das 
emissões;

Or. fi
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Alteração 244
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Quando tal seja necessário para o 
cumprimento da Directiva 2001/81/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao estabelecimento de 
valores-limite nacionais de emissão de 
determinados poluentes atmosféricos.

Or. en

Justificação

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

Alteração 245
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.° Suprimido
Encerramento e reabilitação dos sítios

1. Sem prejuízo da Directiva 2004/35/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais1 e da Directiva 20../…/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um quadro para a protecção do 
solo e altera a Directiva 2004/35/CE2, a 
autoridade competente deve garantir que 
as condições de licenciamento impostas 
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com vista a garantir o respeito dos 
princípios definidos no ponto 8 do 
artigo12.º sejam cumpridas após a 
cessação definitiva das actividades.
2. Sempre que a actividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da 
instalação, o operador, antes de iniciar a 
exploração de uma instalação ou antes da 
actualização da licença para uma 
instalação, elabora um relatório sobre a 
situação de partida. Esse relatório inclui a 
informação quantificada necessária para 
determinar o estado inicial do solo e das 
águas subterrâneas.
A Comissão estabelece critérios para a 
definição do conteúdo dos relatórios sobre 
a situação de partida.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.
3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos 
de poluição por substâncias perigosas. Se 
a instalação tiver originado alguma 
poluição do solo ou das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas, 
em comparação com o estado inicial 
descrito no relatório sobre a situação de 
partida referido no n.º 2, o operador 
reabilita o sítio de modo a repor o seu 
estado inicial.
4. Nos casos em que não tenha sido 
solicitada ao operador a elaboração de 
um relatório sobre a situação de partida 
referido no n.º 2, o operador adopta todas 
as medidas necessárias, aquando da 
cessação definitiva das actividades, para 
garantir que o sítio não representa 
nenhum risco significativo para a saúde 
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humana e para o ambiente.
________
1 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
2 JO L

Or. en

Alteração 246
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da Directiva 2004/35/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos ambientais 
e da Directiva 20../…/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro para a protecção do solo e altera a 
Directiva 2004/35/CE, a autoridade 
competente deve garantir que as condições 
de licenciamento impostas com vista a 
garantir o respeito dos princípios definidos 
no ponto 8 do artigo12.º sejam cumpridas 
após a cessação definitiva das actividades.

1. Sem prejuízo da Directiva 2004/35/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais, da Directiva 2006/118/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de Dezembro de 2006, relativa à 
protecção das águas subterrâneas contra 
a poluição e a deterioração1, da Directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à protecção do ambiente através 
do direito penal2 e da Directiva 20../…/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um quadro para a protecção do 
solo e altera a Directiva 2004/35/CE, a 
autoridade competente deve garantir que as 
condições de licenciamento impostas com 
vista a garantir o respeito dos princípios 
definidos no ponto 8 do artigo12.º sejam 
cumpridas após a cessação definitiva das 
actividades.
________
1 JO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
2 JO L

Or. en
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Justificação

É necessário ter em consideração a legislação comunitária nesta matéria.

Alteração 247
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a actividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador, antes de iniciar a exploração de 
uma instalação ou antes da actualização da 
licença para uma instalação, elabora um 
relatório sobre a situação de partida. Esse 
relatório inclui a informação quantificada 
necessária para determinar o estado inicial 
do solo e das águas subterrâneas.

2. Sempre que a actividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas, em função das 
possibilidades de poluição significativa do 
solo e das águas subterrâneas no local da 
instalação, o operador, antes de iniciar a 
exploração de uma instalação ou antes da 
actualização da licença para uma 
instalação, elabora um relatório sobre a 
situação de partida. Esse relatório inclui a 
informação quantificada necessária para 
determinar o estado inicial do solo e das 
águas subterrâneas.

A Comissão estabelece critérios para a 
definição do conteúdo dos relatórios sobre 
a situação de partida.

A Comissão estabelece critérios gerais 
para a definição do conteúdo dos relatórios 
sobre a situação de partida.

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Or. en
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Alteração 248
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a actividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da instalação, o 
operador, antes de iniciar a exploração de 
uma instalação ou antes da actualização da 
licença para uma instalação, elabora um 
relatório sobre a situação de partida. Esse 
relatório inclui a informação quantificada 
necessária para determinar o estado inicial 
do solo e das águas subterrâneas.

2. Sempre que a actividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas relevantes, em 
função das possibilidades de poluição do 
solo e das águas subterrâneas no local da 
instalação, o operador, antes de iniciar a 
exploração de uma instalação ou antes da 
actualização da licença para uma 
instalação, elabora um relatório sobre a 
situação de partida. Esse relatório inclui a 
informação quantificada necessária para 
determinar o estado inicial do solo e das 
águas subterrâneas em caso de 
quantidades significativas de substâncias 
perigosas.

Or. en

Justificação

A fim de evitar que o relatório tenha de abranger todas as substâncias perigosas possíveis 
(que podem ascender a várias centenas), é necessário limitar o âmbito da avaliação à 
poluição causada por quantidades significativas de substâncias perigosas. 

Alteração 249
Karin Scheele

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
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substâncias perigosas, em comparação 
com o estado inicial descrito no relatório 
sobre a situação de partida referido no 
n.º 2, o operador reabilita o sítio de modo a 
repor o seu estado inicial.

substâncias perigosas, o operador reabilita 
o sítio de modo a  pô-lo num estado 
satisfatório.

(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto legislativo;  a sua 
aprovação tornará necessário adaptar 
outros passos do texto, nomeadamente o 
n.º 8 do artigo 12.º).

Or. de

Justificação

O objectivo de reabilitação "reposição do estado inicial" afigura-se problemático, nos casos 
em que a contaminação do solo tenha ocorrido já antes da entrada em funcionamento de uma 
instalação. Assim sendo, e em conformidade com a actual legislação, o objectivo da 
reabilitação deve, em todo o caso, consistir na reposição de um estado que as autoridades 
considerem satisfatório.

Alteração 250
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, em comparação com 
o estado inicial descrito no relatório sobre a 
situação de partida referido no n.º 2, o 
operador reabilita o sítio de modo a repor o 
seu estado inicial.

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, em comparação com 
o estado inicial descrito no relatório sobre a 
situação de partida referido no n.º 2, o 
operador reabilita o sítio de modo a repor o 
seu estado inicial, a fim de evitar qualquer 
risco para a saúde humana e para o 
ambiente.

Or. en
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Alteração 251
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, em comparação com 
o estado inicial descrito no relatório sobre 
a situação de partida referido no n.º 2, o 
operador reabilita o sítio de modo a repor o 
seu estado inicial.

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, em comparação com 
o estado descrito no relatório sobre a 
situação de partida referido no n.º 2, o 
operador reabilita o sítio de modo a repor o 
seu estado inicial. Caso contrário, deve 
reparar os danos.

Or. en

Justificação

A frase “estado inicial” pode dar origem a equívocos. É necessário ter em conta a legislação 
comunitária relativa à responsabilidade ambiental.

Alteração 252
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, em comparação com 
o estado inicial descrito no relatório sobre a 

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
quantificável do solo ou das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas, em 
comparação com o estado inicial descrito 
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situação de partida referido no n.º 2, o 
operador reabilita o sítio de modo a repor o 
seu estado inicial.

no relatório sobre a situação de partida 
referido no n.º 2, o operador reabilita o 
sítio de modo a repor o seu estado inicial.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar esta disposição, a fim de a mesma seja mais aplicável e tenha força 
executória.

Alteração 253
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, em comparação com 
o estado inicial descrito no relatório sobre a 
situação de partida referido no n.º 2, o 
operador reabilita o sítio de modo a repor o 
seu estado inicial.

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas 
pertinentes. Se a instalação tiver originado 
alguma poluição do solo ou das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
pertinentes, em comparação com o estado 
inicial descrito no relatório sobre a situação 
de partida referido no n.º 2, o operador 
reabilita o sítio de modo a repor o seu 
estado inicial.

Or. nl

Justificação

V. alteração do artigo 3.°, ponto 15. A definição de "substâncias perigosas" e a vinculação 
do relatório sobre a situação de partida à presença dessas substâncias torna o âmbito de 
aplicação extremamente vasto. A necessária restrição do âmbito de aplicação pode ser 
conseguida através do aditamento do termo "pertinentes".
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Alteração 254
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.° Suprimido
Relatórios sobre o grau de cumprimento

O relatório sobre o grau de cumprimento 
referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui 
uma comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. en

Justificação

Os benefícios ambientais resultantes do disposto neste artigo são mínimos, dado que as 
próprias licenças têm de ser consonantes com os documentos BREF. A inclusão desta medida 
conduziria a um aumento dos encargos administrativos.

Alteração 255
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios sobre o grau de cumprimento Relatórios em matéria de MTD

Or. nl

Justificação

Segundo a avaliação de impacto, o artigo 24.° tem por objectivo sensibilizar o operador para 
as MTD. Dado que este artigo não diz respeito ao cumprimento das condições, propõe-se a 
supressão da referência ao artigo 8.°. Para conferir maior destaque à filosofia que visa a 
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busca de melhorias possíveis, propõe-se introduzir no texto "eventuais medidas para reduzir 
as emissões".

Alteração 256
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

O relatório sobre o grau de cumprimento 
referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui 
uma comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

O operador elabora anualmente um 
relatório sobre a aplicação das MTD. Este 
relatório inclui uma comparação do 
funcionamento da instalação, incluindo o 
nível das suas emissões, eventuais medidas 
para reduzir as emissões, em relação às 
melhores técnicas disponíveis, tal como 
descritas nos documentos BREF.

Or. nl

Justificação

Segundo a avaliação de impacto, o artigo 24.° tem por objectivo sensibilizar o operador para 
as MTD. Dado que este artigo não diz respeito ao cumprimento das condições, propõe-se a 
supressão da referência ao artigo 8.°. Para conferir maior destaque à filosofia que visa a 
busca de melhorias possíveis, propõe-se introduzir no texto "eventuais medidas para reduzir 
as emissões".

Alteração 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

O relatório sobre o grau de cumprimento 
referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui uma 
comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 

O relatório sobre o grau de cumprimento 
referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui uma 
comparação do nível das suas emissões em 
relação ao nível de emissões associado às 
melhores técnicas disponíveis, tal como 
descritas nos documentos BREF.
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documentos BREF.

Or. en

Justificação

Focalizar a comparação nos níveis de emissões reduzirá os encargos suportados pelos 
operadores.

Alteração 258
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

O relatório sobre o grau de cumprimento 
referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui uma 
comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

O relatório sobre o grau de cumprimento 
referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui uma 
comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF. O relatório deve ser 
imediatamente disponibilizado na 
internet.

Or. en

Justificação

O público e as ONG devem ter um fácil acesso às informações necessárias através da 
internet.

Alteração 259
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

O relatório sobre o grau de cumprimento O relatório sobre o grau de cumprimento 
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referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui uma 
comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

referido no ponto 1 do artigo 8.º inclui uma 
comparação do funcionamento da 
instalação, incluindo o nível das suas 
emissões, em relação às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF. Todos os relatórios 
devem ser permanentemente acessíveis em 
linha.

Or. en

Justificação

É essencial que as ONG, tanto locais como nacionais, e o público interessado, 
nomeadamente as pessoas que têm um horário de trabalho normal e, por essa razão, um 
acesso limitado aos registos públicos, disponham dos meios necessários e de acesso em linha 
às informações a fim de apoiar as autoridades competentes na avaliação do grau de 
cumprimento e contribuir para a prevenção contra riscos mais graves para a saúde e para o 
ambiente graças a alertas precoces.

Alteração 260
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros criam um sistema 
de inspecções das instalações.

1. Os Estados-Membros criam um sistema 
de inspecções das instalações.

Esse sistema deve incluir inspecções no 
local das instalações.

Esse sistema deve incluir inspecções no 
local das instalações, designadamente três 
inspecções aleatórias e extraordinárias 
por ano, no mínimo. Os Estados-Membros 
garantem a disponibilização de um 
número suficiente de pessoas aptas a 
realizar essas inspecções.

Or. en

Justificação

A ausência de normas harmonizadas segundo as quais as autoridades competentes devem 
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reger-se para realizar inspecções tem dado azo a grandes disparidades na UE em termos de 
frequência das inspecções, alcance e qualidade e consequente execução das acções. As 
inspecções devem ser aleatórias a fim de garantir que o operador não adapte o modo de 
funcionamento das instalações consoante as datas das inspecções conhecidas de antemão.

Alteração 261
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros criam um sistema 
de inspecções das instalações.

1. Os Estados-Membros criam um sistema 
de inspecções das instalações.

Esse sistema deve incluir inspecções no 
local das instalações.

Esse sistema deve incluir inspecções no 
local das instalações, designadamente três 
inspecções aleatórias e extraordinárias 
por ano, no mínimo. Os Estados-Membros 
garantem a disponibilização de um 
número suficiente de pessoas aptas a 
realizar essas inspecções.

Or. en

Justificação

A fim de garantir uma avaliação atempada e fiável, é conveniente fixar a frequência mínima 
com que as inspecções devem ser realizadas, como medida de salvaguarda. As inspecções 
devem ser aleatórias a fim de garantir que o operador não adapte o modo de funcionamento 
das instalações consoante as datas das inspecções conhecidas de antemão. As autoridades 
competentes devem dispor de peritos aptos a efectuar essas inspecções. Os custos inerentes à 
construção de capacidades devem ser suportados pelos operadores.

Alteração 262
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Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que todas as instalações sejam cobertas 
por um plano de inspecções.

Suprimido

Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.

Alteração 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada plano de inspecções inclui os 
seguintes elementos:

Suprimido

a) Avaliação geral das questões 
ambientais relevantes e significativas;
b) Zona geográfica abrangida pelo plano 
de inspecções;
c) Um registo das instalações abrangidas 
pelo plano de inspecções e uma 
apreciação geral do seu estado de 
conformidade com os requisitos da 
presente directiva;
d) Disposições para a revisão do plano;
e) Um esboço dos programas para as 
inspecções de rotina nos termos do n.º 5;
f) Procedimentos para a realização das 
inspecções extraordinárias nos termos do 
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n.º 6;
g) Quando necessário, disposições 
relativas à cooperação entre as diferentes 
autoridades de inspecção.

Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.

Alteração 264
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada plano de inspecções inclui os 
seguintes elementos:

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
inspecções sejam executadas em 
conformidade com a Recomendação 
2001/331/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 4 de Abril de 2001 que 
estabelece critérios mínimos aplicáveis às 
inspecções ambientais nos Estados-
Membros1.

a) Avaliação geral das questões 
ambientais relevantes e significativas;
b) Zona geográfica abrangida pelo plano 
de inspecções;
c) Um registo das instalações abrangidas 
pelo plano de inspecções e uma 
apreciação geral do seu estado de 
conformidade com os requisitos da 
presente directiva;
d) Disposições para a revisão do plano;
e) Um esboço dos programas para as 
inspecções de rotina nos termos do n.º 5;
f) Procedimentos para a realização das 
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inspecções extraordinárias nos termos do 
n.º 6;
g) Quando necessário, disposições 
relativas à cooperação entre as diferentes 
autoridades de inspecção.

___________________
1 JO L 118, 27.4.2001, p. 41.

Or. en

Justificação

Uma aplicação estrita será essencial para cumprir os objectivos ambientais da directiva 
sobre as emissões industriais. As condições propostas para um sistema de inspecções (artigo 
25°) contudo, não são praticáveis. Equivaleriam a exigências vinculativas para as inspecções 
que acresceriam às diversas exigências quanto a inspecções que se encontram já 
estabelecidas na Directiva Seveso, no Regulamento sobre Transporte de Resíduos e na 
Recomendação sobre Critérios Mínimos. As exigências em termos de inspecções devem 
basear-se num instrumento, de preferência este último, a fim de assegurar a sua 
praticabilidade.

Alteração 265
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com base no plano de inspecções, a 
autoridade competente elabora 
regularmente programas de inspecção em 
que determina a frequência das visitas no 
local para os diferentes tipos de 
instalação.

Suprimido

Esses programas devem incluir pelo 
menos uma visita no local a cada doze 
meses, para cada instalação, a não ser 
quando sejam baseados numa apreciação 
sistemática dos riscos ambientais das 
instalações específicas em causa.
A Comissão define critérios para a 
apreciação dos riscos ambientais.
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As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Or. en

Justificação

Uma aplicação estrita será essencial para cumprir os objectivos ambientais da directiva 
sobre as emissões industriais. As condições propostas para um sistema de inspecções (artigo 
25°) contudo, não são praticáveis. Equivaleriam a exigências vinculativas para as inspecções 
que acresceriam às diversas exigências quanto a inspecções que se encontram já 
estabelecidas na Directiva Seveso, no Regulamento sobre Transporte de Resíduos e na 
Recomendação sobre Critérios Mínimos. As exigências em termos de inspecções devem 
basear-se num instrumento, de preferência este último, a fim de assegurar a sua 
praticabilidade.

Alteração 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses programas devem incluir pelo menos
uma visita no local a cada doze meses, para 
cada instalação, a não ser quando sejam 
baseados numa apreciação sistemática
dos riscos ambientais das instalações 
específicas em causa.

Esses programas devem incluir uma visita 
no local a cada trinta e seis meses no 
máximo, para cada instalação. Para 
instalações específicas que apresentem 
elevados riscos ambientais, os programas 
incluirão uma visita no local cada doze 
meses.

Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.
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Alteração 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses programas devem incluir pelo menos
uma visita no local a cada doze meses, para 
cada instalação, a não ser quando sejam 
baseados numa apreciação sistemática
dos riscos ambientais das instalações 
específicas em causa.

Esses programas devem incluir uma visita 
no local a cada trinta e seis meses no 
máximo, para cada instalação; para 
instalações específicas que apresentem 
elevados riscos ambientais, os programas 
incluirão uma visita no local cada doze 
meses.

Or. en

Justificação

A frequência das inspecções deve ser proporcional aos riscos ambientais.

Alteração 268
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses programas devem incluir pelo menos 
uma visita no local a cada doze meses, 
para cada instalação, a não ser quando 
sejam baseados numa apreciação 
sistemática dos riscos ambientais das 
instalações específicas em causa.

Esses programas devem incluir pelo menos 
três visitas aleatórias no local a cada doze 
meses, para cada instalação. Se esses 
programas forem baseados numa 
apreciação sistemática dos riscos 
ambientais das instalações específicas em 
causa a frequência das visitas ao local 
pode ser diminuída até ao mínimo de uma 
por ano.

Or. en
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Justificação

A actual frequência média nos Estados-Membros já é de uma por ano. Contudo, a frequência 
dessas inspecções pode ser reduzida com base em critérios bem definidos como os impactos 
ambientais potenciais e a gestão ambiental (EMAS) que devem ser objectivamente pré-
definidos.

Alteração 269
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 25 – nº 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses programas devem incluir pelo menos 
uma visita no local a cada doze meses, 
para cada instalação, a não ser quando 
sejam baseados numa apreciação 
sistemática dos riscos ambientais das 
instalações específicas em causa.

Esses programas devem incluir pelo menos 
três visitas aleatórias no local a cada doze 
meses, para cada instalação. Se esses 
programas forem baseados numa 
apreciação sistemática dos riscos 
ambientais das instalações específicas em 
causa a frequência das visitas ao local 
pode ser diminuída até ao mínimo de uma 
por ano.

Or. en

Alteração 270
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses programas devem incluir pelo menos 
uma visita no local a cada doze meses, para 
cada instalação, a não ser quando sejam 
baseados numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações 
específicas em causa.

Esses programas devem incluir pelo menos 
uma visita aleatória no local a cada doze 
meses, para cada instalação, a não ser 
quando sejam baseados numa apreciação 
sistemática dos riscos ambientais das 
instalações específicas em causa. Esta 
frequência será aumentada para uma 
visita aleatória cada quatro meses em 
caso de violação das condições de 
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licenciamento.

Or. en

Justificação

As instalações devem ser verificadas aleatoriamente, para assegurar o respeito das normas. 
Em caso de violação das condições de licenciamento, serão exigidas mais visitas aleatórias.

Alteração 271
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses programas devem incluir pelo menos 
uma visita no local a cada doze meses, para 
cada instalação, a não ser quando sejam 
baseados numa apreciação sistemática dos 
riscos ambientais das instalações 
específicas em causa.

Esses programas devem incluir pelo menos 
uma visita no local a cada doze meses, para 
cada instalação, a não ser quando sejam 
baseados numa apreciação sistemática do 
impacto potencial sobre o ambiente das 
instalações específicas em causa.

Or. nl

Justificação

O estabelecimento de critérios de avaliação dos riscos ambientais poderá demorar 
demasiado tempo, pelo que se torna necessária, entretanto, pelo menos uma visita anual das 
instalações. As autoridades competentes poderão definir, por sua própria iniciativa, 
programas de inspecção que permitam regulamentar a frequência das visitas no local.

Alteração 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define critérios para a 
apreciação dos riscos ambientais.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.

Alteração 273
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define critérios para a 
apreciação dos riscos ambientais.

A Comissão pode definir critérios para a 
apreciação do impacto potencial sobre o 
ambiente.

Or. nl

Justificação

O estabelecimento de critérios de avaliação dos riscos ambientais poderá demorar 
demasiado tempo, pelo que se torna necessária, entretanto, pelo menos uma visita anual das 
instalações. As autoridades competentes poderão definir, por sua própria iniciativa, 
programas de inspecção que permitam regulamentar a frequência das visitas no local.

Alteração 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Suprimido
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Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.

Alteração 275
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As inspecções de rotina devem ser 
suficientes para a análise de toda a gama 
de efeitos ambientais relevantes da 
instalação em causa.

Suprimido

As inspecções de rotina devem garantir 
que o operador cumpra as condições de 
licenciamento.
As inspecções de rotina servem 
igualmente para avaliar da eficácia dos 
requisitos impostos para fins de 
licenciamento.

Or. en

Justificação

Uma aplicação estrita será essencial para cumprir os objectivos ambientais da directiva 
sobre as emissões industriais. As condições propostas para um sistema de inspecções (artigo 
25°) contudo, não são praticáveis. Equivaleriam a exigências vinculativas para as inspecções 
que acresceriam às diversas exigências quanto a inspecções que se encontram já 
estabelecidas na Directiva Seveso, no Regulamento sobre Transporte de Resíduos e na 
Recomendação sobre Critérios Mínimos. As exigências em termos de inspecções devem 
basear-se num instrumento, de preferência este último, a fim de assegurar a sua 
praticabilidade.
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Alteração 276
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento, logo que possível e, 
quando apropriado, antes da emissão, 
reexame ou actualização de uma licença.

6. As inspecções extraordinárias e 
aleatórias são conduzidas para investigar 
queixas relacionadas com questões em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais, 
incidentes e ocorrências de incumprimento, 
logo que possível e, quando adequado, 
antes da emissão, reexame ou actualização 
de uma licença.

Or. en

Alteração 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento, logo que possível e, 
quando apropriado, antes da emissão, 
reexame ou actualização de uma licença.

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento ou factos que afectem 
gravemente a saúde humana, logo que 
possível e, quando apropriado, antes da 
emissão, reexame ou actualização de uma 
licença.

Or. en

Justificação

Quando um comportamento da indústria que afecte negativamente a saúde humana for 
conhecido, as autoridades competentes devem poder investigar.
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Alteração 278
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento, logo que possível e, 
quando apropriado, antes da emissão, 
reexame ou actualização de uma licença.

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
qualificadas em matéria de ambiente, 
acidentes ambientais graves, incidentes e 
ocorrências de incumprimento, logo que 
possível e, quando apropriado, antes da 
emissão, reexame ou actualização de uma 
licença.

Or. en

Justificação

As autoridades devem efectuar inspecções em caso de queixas continuadas.

Alteração 279
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento, logo que possível e, 
quando apropriado, antes da emissão, 
reexame ou actualização de uma licença.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma aplicação estrita será essencial para cumprir os objectivos ambientais da directiva 
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sobre as emissões industriais. As condições propostas para um sistema de inspecções (artigo 
25°) contudo, não são praticáveis. Equivaleriam a exigências vinculativas para as inspecções 
que acresceriam às diversas exigências quanto a inspecções que se encontram já 
estabelecidas na Directiva Seveso, no Regulamento sobre Transporte de Resíduos e na 
Recomendação sobre Critérios Mínimos. As exigências em termos de inspecções devem 
basear-se num instrumento, de preferência este último, a fim de assegurar a sua 
praticabilidade.

Alteração 280
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento, logo que possível e, 
quando apropriado, antes da emissão, 
reexame ou actualização de uma licença.

6. As inspecções extraordinárias são 
conduzidas para investigar queixas 
relacionadas com questões graves em 
matéria de ambiente, acidentes ambientais 
graves, incidentes e ocorrências de 
incumprimento ou factos que afectem 
gravemente a saúde humana, logo que 
possível e, quando apropriado, antes da 
emissão, reexame ou actualização de uma 
licença.

Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.
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Alteração 281
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades competentes podem 
exigir aos operadores, quando efectuem 
inspecções extraordinárias, que prestem 
todas as informações a fim de investigar o 
conteúdo de um acidente, incidente ou 
ocorrência de incumprimento, incluindo 
estatísticas em matéria de saúde.

Or. en

Justificação

É importante verificar os efeitos sobre a saúde humana de uma actividade industrial ilegal.

Alteração 282
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório é comunicado ao operador em 
causa e colocado à disposição do público
no prazo de dois meses a contar da 
realização da inspecção.

O relatório é comunicado ao operador em 
causa e tornado acessível ao público na 
Internet no prazo de dois meses a contar 
da realização da inspecção.

Or. en

Justificação

O público e as ONG devem ter acesso fácil às informações necessárias através da Internet.
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Alteração 283
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.° 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório é comunicado ao operador em 
causa e colocado à disposição do público 
no prazo de dois meses a contar da 
realização da inspecção.

O relatório é comunicado ao operador em 
causa no prazo de dois meses a contar da 
realização da inspecção. Este relatório, 
bem como as observações do operador 
sobre o relatório de inspecção e um 
resumo do plano de acção correctivo e 
preventivo do operador são colocados à 
disposição do público no prazo de doze 
meses a contar da realização da inspecção

Or. fr

Justificação

É conveniente seguir uma lógica de progresso que possa ser explicada ao público. Para o 
efeito, o relatório de inspecção só deve ser publicado depois de ter sido elaborado pelo 
operador um plano de acção correctivo e preventivo que tenha em conta as observações do 
relatório de inspecção. Para esse fim, é necessário um prazo de ajustamento (proposta de 
doze meses, no máximo). Além disso, as observações do operador sobre o relatório de 
inspecção também deveriam ser publicadas por uma questão de igualdade de tratamento.

Alteração 284
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No seguimento de cada inspecção de 
rotina ou extraordinária, a autoridade 
competente elabora um relatório em que 
se descrevem as constatações feitas no 
que respeita à conformidade da instalação 
com os requisitos da presente directiva e 
se apresentam conclusões sobre a 
necessidade ou não de aplicação de outras 

Suprimido
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medidas.
O relatório é comunicado ao operador em 
causa e colocado à disposição do público 
no prazo de dois meses a contar da 
realização da inspecção.
A autoridade competente deve garantir 
que todas as medidas necessárias 
identificadas no relatório sejam adoptadas 
num prazo razoável.

Or. en

Justificação

Uma aplicação estrita será essencial para cumprir os objectivos ambientais da directiva 
sobre as emissões industriais. As condições propostas para um sistema de inspecções (artigo 
25°) contudo, não são praticáveis. Equivaleriam a exigências vinculativas para as inspecções 
que acresceriam às diversas exigências quanto a inspecções que se encontram já 
estabelecidas na Directiva Seveso, no Regulamento sobre Transporte de Resíduos e na 
Recomendação sobre Critérios Mínimos. As exigências em termos de inspecções devem 
basear-se num instrumento, de preferência este último, a fim de assegurar a sua 
praticabilidade.

Alteração 285
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No seguimento de cada inspecção de 
rotina ou extraordinária, a autoridade 
competente elabora um relatório em que 
se descrevem as constatações feitas no 
que respeita à conformidade da instalação 
com os requisitos da presente directiva e 
se apresentam conclusões sobre a 
necessidade ou não de aplicação de outras 
medidas.

Suprimido

O relatório é comunicado ao operador em 
causa e colocado à disposição do público 
no prazo de dois meses a contar da 
realização da inspecção.
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A autoridade competente deve garantir 
que todas as medidas necessárias 
identificadas no relatório sejam adoptadas 
num prazo razoável.

Or. en

Justificação

A Comissão está actualmente a proceder a consultas sobre a inspecção de instalações pelos 
Estados-Membros a fim de avaliar se deverão existir requisitos vinculativos para essas 
inspecções. Não é claro por que razão a Comissão propõe elementos vinculativos antes do 
resultado da consulta.
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