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Alteração 286
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Adopção de regras vinculativas gerais, 
tal como previstas nos artigos 7.º e 18.º.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Devido ao requisito de obtenção de uma licença para cada instalação IPPC e devido à 
participação pública no contexto do processo de concessão da licença, o público interessado 
ainda dispõe de oportunidades de participação no momento em que as normas vinculativas 
gerais produzirem efeitos em situações específicas. Permitir que cada pessoa singular 
participasse na aprovação das normas vinculativas gerais comprometeria seriamente a 
aplicação do documento de referência BREF.

Alteração 287
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A. Concessão de derrogações em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

A definição de público em questão deve ser reintroduzida na legislação, a fim de garantir que 
as ONG sejam tidas em consideração no exercício de participação pública. 

O público e as ONG devem igualmente ser consultados sobre as decisões-chave relativas às 
possíveis derrogações aos BREF para garantir a transparência necessária. 
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Alteração 288
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

São consideradas interessadas as 
organizações não governamentais que 
promovam a protecção do ambiente e que 
cumpram os requisitos previstos na 
legislação nacional.

Or. en

Justificação

A definição de público em questão deve ser reintroduzida na legislação, a fim de garantir que 
as ONG sejam tidas em consideração no exercício de participação pública. 

O público e as ONG devem igualmente ser consultados sobre as decisões-chave relativas às 
possíveis derrogações aos BREF para garantir a transparência necessária. 

Alteração 289
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As alíneas a) e b) do n.º 1 não são 
aplicáveis quando se encontrarem 
cumpridas todas as seguintes condições:

Suprimido

a) A nova instalação ou as alterações 
substanciais estão abrangidas pela 
Directiva 85/337/CEE;
b) Todas as condições necessárias ao 
licenciamento são abrangidas por regras 
vinculativas gerais;
c) Não há necessidade de impor requisitos 
mais estritos para garantia do 
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cumprimento do artigo 19.º.

Or. nl

Justificação

A derrogação não é clara e não seria de fácil execução,  na medida em que não se afigura 
óbvio, numa fase precoce do processo decisório, saber se serão definidas condições especiais 
ou não.

Alteração 290
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As alíneas a) e b) do n.º 1 não são 
aplicáveis quando se encontrarem 
cumpridas todas as seguintes condições:

2. A autoridade competente deve 
assegurar que, no espaço de três semanas 
a contar da sua recepção, os pedidos de 
licença validados estejam acessíveis e 
sejam colocados à disposição do público 
em linha até à cessação definitiva das 
actividades em questão.

(a) A nova instalação ou as alterações 
substanciais estão abrangidas pela 
Directiva 85/337/CEE;
(b) Todas as condições necessárias ao 
licenciamento são abrangidas por regras 
vinculativas gerais;
(c) Não há necessidade de impor 
requisitos mais estritos para garantia do 
cumprimento do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as disposições da Convenção de Aarhus, as informações sobre as 
condições de licenciamento que afectem o ambiente devem ser sempre tornadas públicas. 
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Alteração 291
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As alíneas a) e b) do n.º 1 não são 
aplicáveis quando se encontrarem 
cumpridas todas as seguintes condições:

2. A autoridade competente deve 
assegurar que, no espaço de três semanas 
a contar da sua recepção, os pedidos de 
licença validados sejam colocados 
permanentemente à disposição do público 
em linha até à cessação definitiva das 
actividades em questão.

(a) A nova instalação ou as alterações 
substanciais estão abrangidas pela 
Directiva 85/337/CEE;
(b) Todas as condições necessárias ao 
licenciamento são abrangidas por regras 
vinculativas gerais;
(c) Não há necessidade de impor 
requisitos mais estritos para garantia do 
cumprimento do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

De acordo com as obrigações previstas na Convenção de Aarhus, é fundamental que as ONG 
- tanto locais como nacionais - sejam expressamente reconhecidas como "público em 
questão".  O acesso à lógica decisória subjacente aos licenciamentos é fundamental para 
uma participação eficaz do público, pelo que os pedidos de licença validados devem ser 
disponibilizados permanentemente ao público em linha, no prazo de três semanas a contar da 
sua recepção.
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Alteração 292
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização de 
uma licença, ou da adopção ou 
actualização de regras vinculativas gerais, 
a autoridade competente deve facultar ao 
público as seguintes informações:

3. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização de 
uma licença, ou da adopção ou 
actualização de regras vinculativas gerais, 
a autoridade competente deve tornar 
acessível na Internet e facultar ao público, 
sem demora, as seguintes informações:

Or. en

Justificação

Tanto o público em geral como as ONG devem ter um acesso facilitado às informações 
necessárias através da Internet. 

Alteração 293
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização de 
uma licença, ou da adopção ou 
actualização de regras vinculativas gerais, 
a autoridade competente deve facultar ao 
público as seguintes informações:

3. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização de 
uma licença, ou da adopção ou 
actualização de regras vinculativas gerais, 
a autoridade competente deve 
disponibilizar permanentemente ao 
público as seguintes informações “online”:

Or. en

Justificação

É essencial que as ONG, quer a nível local, quer nacional, bem como o público interessado, 
incluindo os cidadãos que trabalham durante o horário normal de expediente e que têm o 
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acesso limitado aos registos públicos, disponham dos instrumentos necessários e de acesso 
“online” às informações, por forma a poderem prestar um inestimável apoio às autoridades 
competentes na avaliação da conformidade e na prevenção de riscos mais vastos para a 
saúde e o ambiente através de alertas precoces. 

Alteração 294
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A forma como os valores-limite de 
emissão incluídos na licença ou as regras 
vinculativas gerais foram definidos em 
função das melhores técnicas disponíveis e 
dos níveis de emissão associados, tal como 
descritos nos documentos BREF;

e) A forma como as condições da licença 
referidas no artigo 15.º ou as regras 
vinculativas gerais foram definidos em 
função das melhores técnicas disponíveis e 
dos níveis de emissão associados, tal como 
descritos nos documentos BREF;

Or. en

Justificação

A justificação a fornecer pelas autoridades competentes não deveria limitar-se a valores-
limite de emissão mas a todas as condições incluídas na licença.

Alteração 295
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n. º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Nos casos em que tenha sido concedida 
uma derrogação nos termos do n.º 3 do 
artigo 16.º, os motivos dessa derrogação e 
as condições impostas;

f) Nos casos em que tenha sido concedida 
uma derrogação nos termos do n.º 3 do 
artigo 16.º, os motivos específicos dessa 
derrogação com base nos critérios 
enunciados no n.º 3 do artigo 16.º, e as 
condições impostas;

Or. en
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Justificação

No caso da concessão de derrogações é necessário informar detalhadamente o público dos 
motivos das mesmas.

Alteração 296
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Intercâmbio de informações

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, 
as indústrias interessadas e as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente em 
relação aos seguintes elementos:
(a) Desempenho das instalações em 
termos de emissões, de poluição, do 
consumo e da natureza das matérias-
primas, da utilização de energia ou da 
produção de resíduos;
(b) Técnicas utilizadas, medidas de 
monitorização associadas e respectivas
evoluções.

Or. en

Justificação

Cf. Alteração ao artigo 14.º. A fusão e a adaptação dos artigos 14.º e 29.º afiguram-se 
essenciais para garantir o actual processo de desenvolvimento e de adopção de documentos 
BREF.
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Alteração 297
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Intercâmbio de informações

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, 
as indústrias interessadas e as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente em 
relação aos seguintes elementos:
(a) Desempenho das instalações em 
termos de emissões, de poluição, do 
consumo e da natureza das matérias-
primas, da utilização de energia ou da 
produção de resíduos;
(b) Técnicas utilizadas  , medidas de 
monitorização associadas e respectivas
evoluções.

Or. en

Justificação

O presente artigo é mudado para o artigo 14.º. A presente alteração tornar-se-á caduca se a 
alteração ao artigo 14.º não for aprovada.

Alteração 298
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Tendo em vista o intercâmbio de 
informações, os Estados-membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
comunicar à Comissão de três em três 
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anos, tendo lugar a primeira 
comunicação no prazo de dezoito meses 
após a data de entrada em vigor da 
directiva, os dados representativos 
disponíveis sobre as capacidades 
específicas de cada instalação, os valores-
limite de emissão, as emissões e outros 
impactos ambientais e os valores-limite de 
emissão, fixados de acordo com as 
categorias específicas de actividades 
constantes do Anexo I e as melhores 
técnicas disponíveis de que resultaram 
esses valores em conformidade, 
nomeadamente, com o artigo 16.º. No que 
se refere às comunicações posteriores, 
estas informações serão completadas de 
acordo com os procedimentos previstos no 
n.º 3 do presente artigo e do artigo 67.º. A 
informação será actualizada e 
estruturada, tendo em conta o documento 
de orientação sobre a melhoria da recolha 
e da apresentação de dados para obter 
conclusões úteis em matéria de MTD, e 
disponibilizada à Comissão e ao público 
em formato electrónico. A Comissão 
publicará também em formato electrónico 
um relatório de avaliação nas línguas 
oficiais da UE.

Or. en

Justificação

A qualidade dos BREF depende sobretudo da qualidade e da quantidade de dados integrados 
no Processo de Sevilha a fim de facilitar o exercício de tirar conclusões úteis sobre as MTD. 
É portanto essencial que a informação não se limite à mera definição dos VLE e inclua dados 
sobre as capacidades específicas das instalações. A publicação de VLE específicos dos locais 
irá permitir que o público interessado verifique se as normas estão a ser amplamente 
aplicadas na UE, mas não na sua instalação local.
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Alteração 299
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Tendo em vista o intercâmbio de 
informações, os Estados-membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
comunicar à Comissão de três em três 
anos, tendo lugar a primeira 
comunicação no prazo de dezoito meses 
após a data de entrada em vigor da 
directiva, os dados representativos 
disponíveis sobre as capacidades 
específicas de cada instalação, os valores-
limite de emissão, as emissões e outros 
impactos ambientais e os valores-limite de 
emissão, fixados de acordo com as 
categorias específicas de actividades 
constantes do Anexo I e as melhores 
técnicas disponíveis de que resultaram 
esses valores em conformidade, 
nomeadamente, com o artigo 16.º. No que 
se refere às comunicações posteriores, 
estas informações serão completadas de 
acordo com os procedimentos previstos no 
artigo 67.º.

Or. en

Justificação

A fim de obter uma análise objectiva da situação, os autores de BREF devem poder retirar 
conclusões úteis sobre as MTD a partir de dados fiáveis e disponíveis fornecidos pelos 
Estados-Membros e obtidos através da monitorização. O Fórum de Intercâmbio de 
Informações adoptou recentemente um “documento de orientação sobre a melhoria da 
recolha e da apresentação de dados para retirar conclusões úteis” que deve constituir a base 
do formato e do  conteúdo dos dados a apresentar.
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Alteração 300
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 29 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 
protecção do ambiente em relação aos 
seguintes elementos:

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 
protecção do ambiente, com base numa 
representação equitativa dos fornecedores 
e dos operadores do sistema industrial, e 
as organizações ambientais. A Comissão 
desenvolve e publica normas para a 
recolha de dados e a determinação das 
MTD e dos valores de emissão  associados 
às MTD.  O intercâmbio de informações 
processa-se:

Or. en

Justificação

O equilíbrio da representatividade no processo de Sevilha é altamente questionável, uma vez 
que se compõe, em média, de 40% de representantes dos Estados-Membros, 49% 
representantes da indústria e de um único representante de uma ONG ambiental. Na prática, 
é também frequente que os representantes dos Estados-Membros sejam substituídos por 
representantes da indústria. Deve, pelo menos, a nível dos interesses privados, existir 
equilíbrio entre os operadores e os fornecedores do sistema industrial, tendo estes últimos  
um interesse mais evidente na adopção de MTD ambiciosas. 

Alteração 301
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 29 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas que são 
equitativamente representadas por 
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protecção do ambiente em relação aos 
seguintes elementos:

fornecedores e operadores do sistema 
industrial e as organizações não
governamentais que promovem a protecção 
do ambiente. A Comissão desenvolve e 
publica normas para a recolha de dados e 
a determinação das MTD e dos valores de 
emissão  associados às MTD. O 
intercâmbio de informações é organizado 
em relação a todos os seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

O processo de Sevilha envolve peritos técnicos, dos quais, em média, 40% representam os 
Estados-Membros, 49%,  as partes interessadas da indústria, e uma única ONG ambiental.  A 
fim de incentivar a facilitação e consideração equitativas dos pontos de vista minoritários, os 
interesses privados devem, no mínimo, ser objecto de uma representação equilibrada a nível 
dos operadores e fornecedores do sistema industrial, e a fim de impedir que os objectivos do 
processo de Sevilha sejam postos em causa, a CE deve definir regras para a determinação 
das MTD e dos valores de emissão associados às MTD. 

Alteração 302
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 29 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 
protecção do ambiente em relação aos 
seguintes elementos:

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, os 
representantes das autoridades regionais 
e locais, as indústrias interessadas e as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente em
relação aos seguintes elementos:

Or. en

Justificação

As autoridades regionais e locais não fazem parte do processo de Sevilha. Enquanto 
autoridades responsáveis pela concessão de licenças e/ou organismos incumbidos das 
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inspecções, as autoridades regionais e locais têm importantes conhecimentos sobre as 
melhores técnicas disponíveis, e, consequentemente, o processo de Sevilha pode ser 
melhorado através da participação de representantes dessas autoridades.   

Alteração 303
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 29 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 
protecção do ambiente em relação aos 
seguintes elementos:

A Comissão organiza o intercâmbio de
informações com os  Estados-Membros, os 
representantes das autoridades regionais 
e locais, as indústrias interessadas e as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente em
relação aos seguintes elementos:

Or. en

Justificação

As autoridades regionais e locais não fazem parte do processo de Sevilha. Enquanto 
autoridades responsáveis pela concessão de licenças e/ou organismos incumbidos das 
inspecções, as autoridades regionais e locais têm importantes conhecimentos sobre as 
melhores técnicas disponíveis, e, consequentemente, o processo de Sevilha pode ser 
melhorado através da participação de representantes dessas autoridades.   

Alteração 304
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 29 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 
protecção do ambiente em relação aos 

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações entre Estados-Membros, as 
indústrias interessadas, a Comissão e as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente em 
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seguintes elementos: relação aos seguintes elementos:

Or. de

Justificação

Deve fica claro que o intercâmbio de informações com vistas à elaboração ou revisão dos 
documentos de referência MTD deve ser um processo multilateral que deve incluir a 
participação da Comissão. 

Alteração 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 29 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas e as organizações 
não governamentais que promovem a 
protecção do ambiente em relação aos 
seguintes elementos:

A Comissão organiza o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros, as 
indústrias interessadas, a Comissão e as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente em 
relação aos seguintes elementos:

Or. en

Justificação

É necessário clarificar o que a Comissão tem vindo a formular. O processo do Sevilha é um 
processo multilateral, que inclui a Comissão.

Alteração 306
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 29 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Técnicas utilizadas , medidas de 
monitorização associadas e respectivas
evoluções.

b) Técnicas utilizadas, medidas de 
monitorização associadas e respectivas 
evoluções, bem como a eficácia das 
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actividades desenvolvidas e respectivo 
contributo para a melhoria do ambiente e 
da saúde pública.

Or. pl

Justificação

O intercâmbio de informações deveria, antes de mais, mostrar que o recurso às melhores 
técnicas disponíveis produziu realmente incidências positivas no ambiente e na saúde pública 
e convencer o público da sua eficácia.

Alteração 307
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 – parte introdutória e n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, a 
Comissão adopta medidas para determinar 
os seguintes elementos:

Para efeitos do primeiro parágrafo, a 
Comissão adopta orientações para 
determinar os seguintes elementos:

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 orientações 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

A adopção de medidas afigura-se demasiado vasta. Seria mais apropriado fazer alusão a 
orientações neste contexto.
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Alteração 308
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão concebidas para a produção 
de energia  com potência térmica nominal 
igual ou superior a 50 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado .

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão concebidas para a produção 
de energia  com potência térmica nominal 
igual ou superior a 20 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado .

Or. en

Justificação

Afigura-se adequado que as disposições do Capítulo II não abranjam as instalações de 
combustão com potência térmica nominal entre 20 e 50 MW.  No entanto, no que diz respeito 
à necessidade de abordar a questão das emissões dessas instalações para a atmosfera, há 
que precisar que estas devem ser abrangidas pelo Capítulo III e devem ser estabelecidas 
medidas específicas de controlo dessas emissões. A presente alteração é admissível nos 
termos do artigo 80.º-A do Regimento. As instalações de combustão mais pequenas devem ser 
abrangidas pelo Capítulo III, e não pelo Capítulo II, como proposto pela Comissão.

Alteração 309
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão concebidas para a produção 
de energia  com potência térmica nominal 
igual ou superior a 50 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado .

O presente capítulo aplica-se às instalações 
de combustão concebidas para a produção 
de energia  com potência térmica nominal 
igual ou superior a 20 MW, 
independentemente do tipo de combustível 
utilizado .

Or. en
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Justificação

Para fins de coerência com o Anexo I,  o limiar aplicável às grandes instalações de 
combustão deve igualmente ser de 20 MW no artigo 31.º.

Alteração 310
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os efluentes gasosos de duas ou 
mais instalações de combustão separadas 
forem expelidos por uma chaminé comum, 
o complexo formado por essas instalações 
é considerado como uma só instalação de 
combustão com uma capacidade igual à 
soma das capacidades das diferentes 
instalações envolvidas.

1. Quando os efluentes gasosos de duas ou 
mais instalações de combustão separadas 
forem expelidos por uma conduta de 
evacuação comum, o complexo formado 
por essas instalações é considerado como 
uma só instalação de combustão, tendo em 
conta factores de ordem técnica e 
económica, com uma capacidade igual à 
soma das capacidades das diferentes 
instalações envolvidas.

Or. fi

Alteração 311
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 31 – n. º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Instalações que utilizem como 
combustível qualquer resíduo sólido ou 
líquido, com excepção dos resíduos 
referidos no n.º 2, alínea a), do artigo 38.º.

j) Instalações abrangidas pelo Capítulo IV
que utilizem como combustível qualquer 
resíduo sólido ou líquido, com excepção 
dos resíduos referidos no n.º 2, alínea a), 
do artigo 38.º.

Or. en
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Justificação

À semelhança do ocorrido com a directiva relativa às grandes instalações de combustão 
(Directiva LCP), a incineração de resíduos deve ser excluída do âmbito da presente directiva. 
Devido ao facto de a presente directiva ter um âmbito mais amplo, a definição de combustível 
não pode restringir-se aos combustíveis considerados neste capítulo III. A forma mais fácil de 
o fazer é excluir as instalações que estão abrangidas pelo capítulo IV relativo à incineração e 
à co-incineração.

Alteração 312
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 31 – nº 2 – alínea j-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Instalações reservadas à incineração 
ou co-incineração de combustíveis 
derivados de resíduos consideradas como 
instalações de incineração de resíduos.

Or. en

Justificação

Esta clarificação é necessária para evitar a incerteza jurídica sobre a classificação como 
instalações de  "co-incineração"(cujo principal objectivo é a geração de energia...) ou 
instalações de "incineração de resíduos" (dedicadas ao tratamento térmico de resíduos). Esta 
disposição é necessária face ao crescente número de instalações que utilizam combustível 
derivado de resíduos ou de combustível sólido recuperado (CDR ou CSR), que têm (quase) a 
mesma composição e  o mesmo conteúdo poluente que os resíduos urbanos.

Alteração 313
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 31 – nº 2 – alínea j-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Instalações com uma potência 
térmica nominal que não ultrapasse os 
500 MW, às quais tenha sido concedida 
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uma licença antes de 27 de Novembro de 
2002 e  que não funcionem mais de 1 500 
horas por ano em média móvel calculada 
ao longo de um período de cinco anos.

Or. en

Justificação

A alteração tem em vista alargar as  derrogações aplicadas às instalações que utilizam 
combustíveis sólidos que já constam da Directiva relativa às grandes instalações de 
combustão (Directiva LCP) e estão incluídas na Parte 1 do Anexo V da proposta a todas as 
instalações, independentemente do tipo de combustível utilizado.  Isto é necessário porque 
existem também instalações alimentadas a combustível líquido ou gasoso que são usadas no 
modo de "stand-by" ou de "back-up"  que essas derrogações se destinam a abranger. Teriam 
naturalmente de permanecer sujeitas às disposições do Capítulo II da proposta e, assim, aos 
valores-limite de emissão baseados nas MTD.

Alteração 314
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se duas ou mais instalações de 
combustão independentes que tenham 
recebido uma licença ou apresentado um 
processo completo com vista à obtenção 
dessa licença após a data referida no n.º 2 
do artigo 72.º forem construídas de modo a 
que, tendo em conta factores técnicos e 
económicos, os respectivos gases residuais
possam ser expelidos por uma chaminé 
comum, o complexo formado por essas 
instalações será considerado como uma só 
instalação de combustão com uma 
capacidade igual à soma das capacidades 
das diferentes instalações envolvidas.

2. Se duas ou mais instalações de 
combustão independentes que tenham 
recebido uma licença ou apresentado um 
processo completo com vista à obtenção 
dessa licença após a data referida no n.º 2 
do artigo 72.º forem construídas de modo a 
que, tendo em conta factores técnicos e 
económicos, os respectivos gases residuais 
possam, na opinião das autoridades 
competentes, ser expelidos por uma 
chaminé comum, o complexo formado por 
essas instalações será considerado como 
uma só instalação de combustão com uma 
capacidade igual à soma das capacidades 
das diferentes instalações envolvidas.

Or. fi
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Alteração 315
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As instalações com uma potência 
térmica nominal inferior a 20 MW não 
são incluídas para efeitos do cálculo da 
potência térmica nominal total das 
instalações de combustão.  

Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se que apenas as  unidades de combustão com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 20 MW devem ser abrangidas pelas regras da agregação. A 
presente alteração é admissível nos termos do artigo 80.º-A do Regimento, uma vez que o n.º 
3 proposto está estreitamente vinculado ao n.º 1.

Alteração 316
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Medidas  específicas aplicáveis às 

pequenas instalações de combustão
1. Até à obtenção de um acordo em 
conformidade com o n.º 2, o Anexo V não 
se aplica às instalações de combustão com 
uma potência térmica nominal inferior a 
50 MW.
2. A Comissão proporá, dentro de um 
prazo razoável, mas o mais tardar em 
2012, alterações ao Anexo V, incluindo 
valores-limite de emissão, exigências de 
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controlo e regras de avaliação da 
conformidade para as instalações 
referidas no n º 1. A referida proposta 
deve, se for caso disso, estabelecer 
requisitos específicos para as  instalações 
de combustão existentes que envolvam um 
período de transição adequado para o 
cumprimento das disposições alteradas. 

Or. en

Justificação

O Capítulo 2 deve igualmente abranger as instalações de combustão com uma potência 
térmica nominal inferior a 50 MW. Para essas instalações  serão fixadas disposições 
específicas baseadas nas melhores técnicas disponíveis no Anexo V pelo processo de 
co-decisão. A presente alteração é admissível nos termos do artigo 80.º-A do Regimento. As 
pequenas  instalações de combustão devem ser abrangidas pelo Capítulo III, e não pelo 
Capítulo II, como proposto pela Comissão.

Alteração 317
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todas as licenças para instalações que 
incluem estruturas de combustão e que 
tenham recebido uma licença ou que 
tenham apresentado um processo completo 
com vista à obtenção dessa licença antes da 
data referida no n.º 2 do artigo 72.º, desde 
que essas estruturas entrem em 
funcionamento no prazo máximo de um 
ano a contar dessa data, devem incluir 
condições que permitam garantir que as 
emissões dessas instalações para a 
atmosfera não excedam os  valores-limite 
de emissão fixados na parte 1 do anexo V.

2. Todas as licenças para instalações que 
incluem estruturas de combustão e que 
tenham recebido uma licença ou que 
tenham apresentado um processo completo 
com vista à obtenção dessa licença antes da 
data referida no n.º 2 do artigo 72.º, desde 
que essas estruturas entrem em 
funcionamento no prazo máximo de um 
ano a contar dessa data, devem incluir 
condições que, tendo em conta factores de 
ordem técnica e económica, permitam 
garantir que as emissões dessas instalações 
para a atmosfera não excedam os valores-
limite de emissão fixados na parte 1 do 
anexo V.

Or. fi
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Alteração 318
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nas licenças das instalações de 
combustão abrangidas pelo n.º 2 que se 
encontram operacionais há 20 anos, as 
emissões devem ser reduzidas no prazo de 
25 anos de funcionamento, garantindo 
que as emissões dessas instalações para a 
atmosfera não excedam os valores-limite 
de emissão fixados na Parte 2 do Anexo 
V. A redução de emissões não é 
necessária se as instalações de combustão 
deixarem de estar operacionais depois de 
20 anos e 10 000 horas de funcionamento.

Or. en

Justificação

No que respeita às instalações existentes, o período de funcionamento com limites de emissão 
mais elevados do que os limites aplicáveis às novas instalações, deve ser limitado a 20 anos.  
Cinco anos depois, os limites de emissão aplicáveis às novas instalações deverão ser 
aplicados às instalações já existentes.  Com esta alteração poderá conseguir se uma redução 
significativa das emissões na Europa.

Alteração 319
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As instalações existentes, tal como 
definidas pelo n.º 10 do artigo 2.º  da 
Directiva 2001/80/CE, que estão 
totalmente em conformidade com as 
disposições estabelecidas no n.º 3 do 
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artigo 4.º da Directiva 2001/80/CE, 
continuam sujeitas a essas exigências e 
não ficarão sujeitas aos limites de emissão 
fixados no Anexo V.

Or. en

Justificação

A Directiva 2001/80/CE estabelece duas etapas de redução das emissões, em 2008 e em 
2016. A fim de conferir estabilidade e segurança aos investimentos, as instalações existentes 
(com autorização inicial concedida antes de 01.07.1987) que já cumpram os VLE definidos 
nos Anexos III-VII da referida directiva devem funcionar de acordo com esses VLE também 
após 2016.

Alteração 320
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando uma instalação de combustão 
for ampliada, os valores-limite de emissão 
especificados na parte 2 do Anexo V 
aplicam-se à parte da instalação afectada 
pela alteração e serão definidos com base 
na potência térmica nominal da totalidade 
da instalação de combustão.

6. Quando uma instalação de combustão 
for ampliada em pelo menos 20 MW, os 
valores-limite de emissão especificados na 
parte 2 do Anexo V aplicam-se à parte da 
instalação afectada pela alteração e serão 
definidos com base na potência térmica 
nominal da totalidade da instalação de 
combustão.

Or. en

Justificação

As pequenas ampliações de uma instalação de combustão não deverão ser abrangidas por 
esta disposição.
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Alteração 321
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As instalações de combustão podem 
ser isentas do cumprimento dos 
valores-limite de emissão para óxidos de 
azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) 
que têm por base os artigos 15.° e 16.°, 
desde que as instalações de combustão 
estejam sujeitas ao plano nacional de 
redução das emissões a que se refere o n.º 
8 e que as disposições especiais dos 
Anexos V e VI sejam cumpridas.

Or. en

Justificação

 É apoiada a iniciativa da Comissão de avançar com regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão para outras substâncias que não os gases com efeito de 
estufa. Esta iniciativa deve ser concebida de forma a que as regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão entrem em vigor ao mesmo tempo que a Directiva IPPC.  Se 
tal não for viável, a Directiva IPPC pode contemplar essa disposição. Os sistemas nacionais 
em matéria de comércio de emissões existentes poderiam então constituir sistemas-piloto ou 
ser experimentais durante o período de transição para as regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão para outras substâncias que não os gases com efeito de 
estufa.

Alteração 322
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os Estados-Membros podem, sem 
prejuízo das disposições especiais 
relativas às instalações de combustão 
previstas no capítulo III, e atendendo 
tanto à relação custo-benefício como às 
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obrigações a que estão sujeitos nos termos 
da 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 atmosféricos, e da 
Directiva 96/62/CE, definir e implementar 
um plano nacional de redução das 
emissões aplicável às instalações de 
combustão.
O plano nacional de redução das emissões 
deve reduzir as emissões anuais totais de 
óxidos de azoto (NOx) e dióxido de 
enxofre (SO2) das instalações de 
combustão para os níveis que teriam sido 
alcançados mediante a aplicação das 
melhores técnicas disponíveis com base, 
para cada instalação, no tempo real de 
exploração anual, no combustível 
utilizado e na potência térmica, segundo a 
média dos últimos cinco anos de 
funcionamento.
O encerramento de uma instalação 
abrangida pelo plano nacional de redução 
das emissões não deve provocar um 
aumento das emissões totais anuais das 
restantes instalações abrangidas por esse 
plano.

Or. en

Justificação

 É apoiada a iniciativa da Comissão de avançar com regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão para outras substâncias que não os gases com efeito de 
estufa. Esta iniciativa deve ser concebida de forma a que as regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão entrem em vigor ao mesmo tempo que a Directiva IPPC.  Se 
tal não for viável, a Directiva IPPC pode contemplar essa disposição. Os sistemas nacionais 
em matéria de comércio de emissões existentes poderiam então constituir sistemas-piloto ou 
ser experimentais durante o período de transição para as regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão para outras substâncias que não os gases com efeito de 
estufa.
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Alteração 323
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Os planos nacionais de redução das 
emissões obedecem às seguintes 
condições:
a) O plano deve incluir os objectivos e as 
metas com eles relacionadas, as medidas e 
calendários para alcançar esses objectivos 
e metas, e ainda um mecanismo de 
vigilância;
b) Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o seu plano nacional de 
redução das emissões até à data referida 
no n.º 1 do artigo 71.º;
c) Num prazo de seis meses a contar da 
comunicação referida na alínea b), a 
Comissão deve avaliar se o plano obedece 
ou não aos requisitos do presente número. 
Se a Comissão considerar que não é o 
caso, informará o Estado-Membro e nos 
três meses seguintes o Estado-Membro 
deve comunicar as medidas que tiver 
tomado para garantir o cumprimento do 
disposto no presente número.

Or. en

Justificação

 É apoiada a iniciativa da Comissão de avançar com regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão para outras substâncias que não os gases com efeito de 
estufa. Esta iniciativa deve ser concebida de forma a que as regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão entrem em vigor ao mesmo tempo que a Directiva IPPC.  Se 
tal não for viável, a Directiva IPPC pode contemplar essa disposição. Os sistemas nacionais 
em matéria de comércio de emissões existentes poderiam então constituir sistemas-piloto ou 
ser experimentais durante o período de transição para as regras europeias em matéria de 
comércio de licenças de emissão para outras substâncias que não os gases com efeito de 
estufa.
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Alteração 324
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A autoridade competente pode 
conceder uma derrogação das obrigações 
previstas pelo n.º 2, determinando, caso a 
caso, os limites de emissão nos casos 
seguintes, para as centrais eléctricas cuja 
autorização tenha sido concedida antes de 
1 de Julho de 1987:
a) Instalações que fornecem as cargas 
máximas e que não funcionem mais de 
1500 horas por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de 
cinco anos.
b) Instalações ligadas a uma rede isolada, 
a uma rede interna ou situadas numa ilha 
e que funcionem menos de 2500 horas por 
ano.

Or. en

Justificação

Dado o seu período de funcionamento limitado, estas instalações não são significativas em 
termos de níveis de emissão, apesar de contribuírem para a segurança de 
abastecimento/estabilidade do sistema, e os investimentos necessários para cumprir as novas 
obrigações não seriam facilmente recuperáveis. Tal derrogação é, aliás, prevista pelo artigo 
5.º da Directiva 2001/80/CE.

Alteração 325
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem, 
atendendo tanto à relação custo-benefício 
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como às obrigações a que estão sujeitos 
nos termos da Directiva 20../../CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao estabelecimento de 
valores-limite nacionais de emissão de 
determinados poluentes atmosféricos, e da 
Directiva 2008/50/CE relativa à qualidade 
do ar, definir e implementar um plano 
nacional de redução das emissões 
aplicável a parte ou a todas as instalações 
que são objecto do n.º 2 do artigo 33.º.
O plano nacional de redução das emissões 
deve reduzir as emissões anuais totais de 
óxidos de azoto (NOx), dióxido de 
enxofre, (SO2) e poeiras das instalações 
existentes para os níveis que teriam sido 
alcançados mediante a aplicação dos 
valores-limite de emissão referidos na 
parte 1 do anexo V às instalações 
existentes em funcionamento em 2013 
com base, para cada instalação, no tempo 
real de exploração anual, no combustível 
utilizado e na potência térmica, segundo a 
média dos últimos cinco anos de 
funcionamento, até 2013 inclusive.
O encerramento de uma instalação 
abrangida pelo plano nacional de redução 
das emissões não deve provocar um 
aumento das emissões totais anuais das 
restantes instalações abrangidas por esse 
plano.
Os planos nacionais de redução das 
emissões obedecem às seguintes 
condições:
a) O plano deve incluir os objectivos e as 
metas com eles relacionadas, as medidas e 
calendários para alcançar esses objectivos 
e metas, e ainda um mecanismo de 
vigilância;
b) Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o seu plano nacional de 
redução das emissões até 1 de Janeiro de 
2015;
c) Num prazo de seis meses a contar da 
comunicação referida na alínea b), a 
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Comissão deve avaliar se o plano obedece 
ou não aos requisitos do presente número. 
Se a Comissão considerar que não é o 
caso, informará o Estado-Membro e nos 
três meses seguintes este Estado-Membro 
deve comunicar à Comissão as medidas 
que tiver tomado para garantir o 
cumprimento do disposto no presente 
número;
d) A Comissão deve preparar, até 1 de 
Janeiro de 2013, directrizes a fim de 
assistir os Estados-Membros na 
elaboração dos seus planos.

Or. en

Justificação

Para aumentar a flexibilidade, é necessário que se continue a dispor de um plano nacional de 
redução das emissões (PNRE) a partir de 2016. Um PNRE prevê limites claros para as 
emissões mássicas anuais globais pelas instalações participantes e regula, portanto, as 
cargas poluentes que, por sua vez, determinam as taxas de depósito. Prevê igualmente a 
transferência de licenças entre instalações participantes -flexibilidade esta que, na ausência 
de qualquer outra  proposta da Comissão, é tanto mais importante preservar.

Alteração 326
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Sem prejuízo do disposto na 
Directiva 2008/50/CE, as instalações 
existentes podem ser isentas de cumprir o 
disposto no n.º 2 do artigo 33.º, caso 
reúnam as seguintes condições:
a) Se o operador da instalação existente se 
comprometer, numa declaração por 
escrito apresentada à autoridade 
competente até [três anos após a entrada 
em vigor], a não explorar a instalação 
mais do que 20.000 horas a partir de 1 de 
Janeiro de 2016 e o mais tardar até 31 de 



PE412.328v01-00 32/69 AM\743551PT.doc

PT

Dezembro de 2023;
b) O operador deve apresentar 
anualmente à autoridade competente um 
registo da parte utilizada e não utilizada 
do tempo autorizado para a vida 
operacional remanescente da instalação;
c) A autoridade competente deve velar por 
que os valores-limite de emissão para os 
poluentes referidos no n.º 2 do artigo 33.° 
permaneçam pelo menos tão restritivos 
como na licença da instalação conforme 
esta licença estava estabelecida à data da 
declaração por escrito do operador ou, 
quando existia uma licença válida em 1 de 
Janeiro de 2008, qualquer valor-limite de 
emissão mais baixo estabelecido nessa 
licença.

Or. en

Justificação

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Alteração 327
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Valores-limite de emissão de dióxido de 

carbono
1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, todas 
as licenças para grandes instalações de 
combustão geradoras de electricidade a 
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partir de 300 megawatts de capacidade 
que recebam uma licença de construção 
ou, na sua falta, a licença inicial de 
exploração a partir de 1 de Janeiro de 
2010 devem incluir condições que 
imponham um valor-limite de emissões 
para a atmosfera de 350 gramas de 
dióxido de carbono por quilowatt-hora de 
produção eléctrica. 
2. A partir de 1 de Janeiro de 2018, todas 
as licenças para outras grandes 
instalações de combustão geradoras de 
electricidade a partir de 300 megawatts de 
capacidade que não as instalações que 
são objecto do n.º 1 devem incluir 
condições que imponham um valor-limite 
de emissões para a atmosfera de 350 
gramas de dióxido de carbono por 
quilowatt-hora de produção eléctrica.
3. O valor-limite de emissões referido nos 
n.ºs 1 e 2 deve ser verificado numa base 
anual pela autoridade nacional 
competente.
4. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve rever o presente artigo tendo em 
conta o progresso global na redução de 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
contribuição potencial das técnicas 
adequadas de redução de emissões. Esta 
revisão deve considerar, nomeadamente, a 
descida do valor-limite de emissões 
referido nos n.ºs 1 e 2, a antecipação da 
data referida no n.º 2 ou a introdução de 
uma abordagem faseada, e o alargamento 
do âmbito de aplicação pela inclusão das 
grandes instalações de combustão não 
pertencentes ao sector da electricidade. 
Concluída esta revisão, a Comissão deve, 
se necessário, apresentar propostas.

Or. en

Justificação

É necessário um compromisso entre segurança energética e exigências decorrentes de 
requisitos da política em matéria de clima. Propõe-se que as pequenas centrais eléctricas de 
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co-geração com menos de 300 megawatts de capacidade fiquem excluídas do limiar relativo 
à emissão de dióxido de carbono.

Alteração 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Valores-limite de emissão de dióxido de 

carbono
1. A partir de 1 de Janeiro de 2010, todas 
as licenças para grandes instalações de 
combustão geradoras de electricidade com 
mais de 300 megawatts de capacidade que 
recebam uma licença de construção ou, 
na sua falta, a licença inicial de 
exploração a partir de 1 de Janeiro de 
2010 devem incluir condições que 
imponham um valor-limite de emissões 
para a atmosfera de 450 gramas de 
dióxido de carbono por quilowatt-hora de 
produção eléctrica.
2. A partir de 1 de Janeiro de 2025, todas 
as licenças para outras grandes 
instalações de combustão geradoras de 
electricidade com mais de 300 megawatts 
de capacidade que não as instalações que 
são objecto do n.º 1 devem incluir 
condições que imponham um valor-limite 
de emissões para a atmosfera de 450 
gramas de dióxido de carbono por 
quilowatt-hora de produção eléctrica.
3. O valor-limite de emissões referido nos 
n.ºs 1 e 2 deve ser verificado numa base 
anual pela autoridade nacional 
competente.
4. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve rever o presente artigo tendo em 
conta o progresso global na redução de 
emissões de gases com efeito de estufa e a 
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contribuição potencial das técnicas 
adequadas de redução de emissões. Esta 
revisão deve considerar, nomeadamente, a 
descida do valor-limite de emissões 
referido nos n.ºs 1 e 2, a antecipação da 
data referida no n.º 2 ou a introdução de 
uma abordagem faseada, e o alargamento 
do âmbito de aplicação pela inclusão das 
grandes instalações de combustão não 
pertencentes ao sector da electricidade. 
Concluída esta revisão, a Comissão deve, 
se necessário, apresentar propostas.

Or. en

Justificação

As grandes instalações de combustão contribuem consideravelmente para as emissões de 
dióxido de carbono e, por conseguinte, para as alterações climáticas. O regime de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa fornece um quadro muito útil para 
reduções dessas emissões em todos os sectores, mas não propicia um sinal suficientemente 
forte a nível do preço para impedir a entrada no regime de novas e importantes fontes 
localizadas de dióxido de carbono. É, por conseguinte, necessário incluir disposições que 
exijam valores-limite de emissões atmosféricas de dióxido de carbono na IPPC para novas 
grandes instalações.

Alteração 329
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O operador notifica a autoridade
competente no prazo de 48 horas a contar 
do mau funcionamento ou avaria do 
sistema de redução das emissões.

O operador notifica a autoridade
competente o mais brevemente possível e, 
em qualquer caso, no prazo de 8 horas a 
contar do mau funcionamento ou avaria do 
sistema de redução das emissões.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para prever condições menos restritas para essas instalações antes 
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das cláusulas afins relativas a instalações de incineração e de co-incineração tanto quanto à 
duração das condições não normais de funcionamento durante um ano (período de doze 
meses) como à prontidão com que é dado o alerta de risco a fim de permitir a adopção das 
medidas adequadas pelas autoridades competentes.

Alteração 330
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O período de funcionamento sem redução 
das emissões não deve exceder um total de
120 horas num período de 12 meses.

O período de funcionamento sem redução 
das emissões não deve exceder um total de
60 horas num período de 12 meses.

Or. en

Justificação

Não há qualquer razão para prever condições menos restritas para essas instalações antes 
das cláusulas afins relativas a instalações de incineração e de co-incineração tanto quanto à 
duração das condições não normais de funcionamento durante um ano (período de doze 
meses) como à prontidão com que é dado o alerta de risco a fim de permitir a adopção das 
medidas adequadas pelas autoridades competentes.

Alteração 331
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram o 
controlo, nos termos da parte 3 do 
anexo V, das emissões de substâncias 
poluentes para a atmosfera.

1. Os Estados-Membros asseguram o 
controlo, nos termos da parte 3 do 
anexo V, das emissões de substâncias 
poluentes para a atmosfera. Os Estados-
Membros podem prever que este controlo 
seja executado a expensas do operador.

Or. en
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Justificação

Em determinados casos, os Estados-Membros deverão poder prever que o operador 
contribua para o controlo das emissões. Esta possibilidade existe na legislação actual e não 
deverá ser suprimida.

Alteração 332
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em alternativa ao disposto no n.º 2, 
podem ser aplicados os seguintes valores-
limite médios para as emissões de dióxido 
de enxofre (independentemente das 
misturas de combustíveis utilizadas):
a) Para as instalações referidas nos n.os 1 
e 3 do artigo 4.o: 1000 mg/Nm3, 
calculados para o conjunto das 
instalações que fazem parte da refinaria;
b) Para as novas instalações referidas no 
n.º 2 do artigo 4.o: 600 mg/Nm3, 
calculados para o conjunto das 
instalações que fazem parte da refinaria, 
com excepção das turbinas a gás.
Os valores-limite devem ser revistos tendo 
em consideração a evolução técnica e os 
aspectos económicos.
As autoridades competentes devem 
garantir que a aplicação desta disposição 
não conduza a um aumento das emissões 
provenientes das instalações existentes.

Or. de

Justificação

Destina-se a restabelecer a legislação existente cuja eficácia foi comprovada. Estes valores 
servem de orientação fundamental para os operadores e as autoridades responsáveis pelo 
licenciamento aquando da fixação dos valores-limite de emissão individual como valor-médio 
ponderado para as emissões de gases de escape provenientes de todas instalações de 
combustão no interior da refinaria.
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Alteração 333
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo é aplicável às 
instalações de incineração e de co-
incineração de resíduos que incineram ou 
co-incineram resíduos sólidos ou líquidos.

1. O presente capítulo é aplicável às 
instalações de incineração e de co-
incineração de resíduos que incineram ou 
co-incineram resíduos sólidos ou líquidos, 
incluindo combustíveis provenientes de 
resíduos.

Or. en

Justificação

O capítulo IV tem por objecto a incineração ou co-incineração de resíduos sólidos ou 
líquidos (artigo 38.º). O âmbito deverá especificar que os combustíveis provenientes de 
resíduos (CDR, CSR, etc.) são sempre abrangidos por estas disposições. Em virtude da 
prática em pelo menos um Estado-Membro, é necessário que o CDR (Combustível Derivado 
de Resíduos) e o CSR (Combustível Sólido Recuperado) sejam classificados como resíduos, 
que são mencionados na lista de resíduos do código 19 12 10 (resíduos combustíveis).

Alteração 334
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos específicos mencionados no 
n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 41.º 
não são aplicáveis aos resíduos perigosos 
seguintes:
a) Resíduos líquidos combustíveis, 
incluindo óleos usados, tal como definidos 
no artigo.. Directiva 98/XXX *, que 
preencham os critérios seguintes : 
i) o teor em massa de hidrocarbonetos 
aromáticos policlorados, por exemplo 
bifenilos policlorados (PCB), fenol 
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pentaclorado (PCP), não exceda as 
concentrações previstas na legislação 
comunitária pertinente;  
ii) o valor calórico líquido seja de, pelo 
menos, 30 MJ/kg; 
b) Quaisquer resíduos líquidos 
combustíveis que, nos gases directamente 
resultantes da sua combustão, não dêem 
origem a emissões diferentes das 
resultantes da combustão de gasóleo, 
definido no n.º 1 do artigo 1.º da Directiva 
93/12/CEE, ou a emissões com 
concentrações mais elevadas do que as 
resultantes da combustão de gasóleo, 
assim definido.

Or. en

Justificação

Não se justifica a supressão desta disposição que está prevista no Regulamento europeu 
relativo à incineração e co-incineração de resíduos desde 1996. O limite de 40% visou 
proteger a quota de mercado da incineração tradicional face ao risco decorrente do 
desenvolvimento da co-incineração. Os óleos usados não são resíduos normalmente 
eliminados em incineradores. Por conseguinte, a modificação não é necessária.

Alteração 335
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) resíduos constantes da lista do n.º 21, 
alínea b), do artigo 3.º,

Suprimido

Or. en

Justificação

A Directiva 2000/76 relativa à incineração de resíduos prevê exclusões muito específicas que 
é essencial conservar. Estas exclusões poderão ser ligadas aos elementos da definição de 
biomassa, mas devendo, em qualquer caso, englobar a totalidade da biomassa. Por 
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conseguinte, poderá ser preferível a sua colocação novamente no artigo 38.° (não supressão 
como as áreas adaptadas correspondentes). A presente alteração está ligada à alteração 30 
da mesma autora sobre a necessidade de uma única definição de biomassa.

Alteração 336
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) sebo obtido a partir de carcaças de 
animais e utilizado como combustível, tal 
como previsto no Regulamento (CE) n.º 
[...]/20  do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de [...], que estabelece as regras 
sanitárias relativas aos subprodutos 
animais não destinados ao consumo 
humano.

Or. en

Justificação

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Alteração 337
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A. Instalações de co-incineração de 
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resíduos com uma potência térmica 
nominal inferior a 500 kW, em que sejam 
processadas, no máximo, 50 toneladas de 
resíduos por ano, sempre que estas 
instalações estejam sujeitas a um regime 
de licença e este incluir requisitos em 
matéria de combustão, nomeadamente 
valores-limite.

Or. de

Justificação

As normas em matéria de incineração de resíduos, nomeadamente as relativas aos pedidos de 
licença, aos valores-limite e ao controlo, orientam-se por quantidades consideráveis de 
resíduos. A incineração de pequenas quantidades deve, por conseguinte, ser excluída destas 
normas específicas e ser unicamente sujeita às normas gerais que se aplicam a instalações de 
tratamento de resíduos.

Alteração 338
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente capítulo não se aplica ao 
tratamento térmico de gorduras animais 
na fonte.

Or. de

Justificação

No atinente à sua composição, a gordura animal é comparável ao mazute.  A aplicação da 
directiva à incineração e co-incineração de gorduras animais implicaria encargos 
desproporcionados, que não se justificariam do ponto de vista do ambiente. No caso de a 
gordura animal não poder ser utilizada na fábrica de transformação de subprodutos animais, 
deverá ser transportada para outras instalações.
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Alteração 339
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 39 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Todo o calor gerado pelo processo de 
incineração e de co-incineração seja, tanto 
quanto possível, recuperado, através da 
produção de calor, de vapor ou de 
electricidade;

b) Todo o calor gerado pelo processo de 
incineração e de co-incineração seja, tanto 
quanto possível, recuperado, por exemplo 
através da produção combinada de calor e 
energia, produção de vapor para fins 
industriais ou aquecimento urbano;

Or. en

Justificação

A reformulação tem consequências substanciais, pois promove as incineradoras que 
produzem apenas electricidade, enquanto que no texto que precede somente se tinham em 
consideração "calor e electricidade". Tal modificação não se afigura eficiente em termos 
energéticos, para além de que promove a incineração em detrimento de outras técnicas de 
gestão de resíduos mais compatíveis com o ambiente e eficientes em termos energéticos. 
Existem cada vez mais instalações que utilizam ou se preparam para produzir arrefecimento 
urbano.

Alteração 340
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 39 - alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) as normas mínimas de eficiência 
energética de acordo com as melhores 
técnicas disponíveis sejam garantidas;

Or. en
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Alteração 341
Karin Scheele

Proposta de directiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma enumeração de todas as  categorias 
de resíduos que podem ser tratados , 
utilizando  pelo menos as categorias de 
resíduos constantes da lista europeia de 
resíduos definida pela Decisão 
2000/532/CE da Comissão e , se for caso 
disso, informações sobre a quantidade de 
cada categoria  de resíduos;

a) Uma enumeração de todas as  categorias 
de resíduos que podem ser tratados 
utilizando, na medida do possível, pelo 
menos as categorias de resíduos constantes 
da lista europeia de resíduos definida pela 
Decisão 2000/532/CE da Comissão e , se 
for caso disso, informações sobre a 
quantidade de cada categoria  de resíduos;

Or. de

Justificação

A alteração está em sintonia com a situação legislativa actual. A alteração garante que não 
seja obrigatório aplicar a lista europeia de resíduos literalmente. Se os resíduos forem 
classificados em conformidade com a lista europeia de resíduos, não será possível ter em 
conta as diferentes qualidades de resíduos. Esta informação é necessária para o melhor 
tratamento possível dos resíduos. Por outro lado, dadas as suas insuficiências, está prevista 
uma revisão da lista europeia de resíduos.

Alteração 342
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 40 - n. º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma enumeração de todas as  categorias 
de resíduos que podem ser tratados, 
utilizando  pelo menos as categorias de 
resíduos constantes da lista europeia de 
resíduos definida pela Decisão 
2000/532/CE da Comissão e, se for caso 
disso, informações sobre a quantidade de 
cada categoria  de resíduos;

a) Uma enumeração de todas as  categorias 
de resíduos que podem ser tratados, 
utilizando pelo menos as categorias de seis 
dígitos de resíduos constantes da lista 
europeia de resíduos definida pela Decisão 
2000/532/CE da Comissão e, se for caso 
disso, informações sobre a quantidade 
permitida de cada categoria  de resíduos;
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Or. en

Justificação

A autorização deve aplicar-se às categorias de resíduos devidamente identificadas e a 
capacidade total de incineração de resíduos da instalação deve estar associada ao volume 
máximo de resíduos que será enviado anualmente à instalação em causa.

Alteração 343
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 40 – n. º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A capacidade total de incineração ou de 
co-incineração de resíduos da instalação;

b) A capacidade total de incineração ou de 
co-incineração de resíduos da instalação e 
a quantidade anual máxima de resíduos 
sujeitos a incineração ou a co-
incineração;

Or. en

Justificação

As autorizações devem aplicar-se às categorias de resíduos devidamente identificadas e a 
capacidade total de incineração de resíduos da instalação deve estar associada ao volume 
máximo de resíduos que será enviado anualmente à instalação em causa.

Alteração 344
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 40 – n. º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os fluxos, mínimos e máximos, em 
massa destes resíduos perigosos, o seu 
poder calorífico mínimo e máximo e os 
seus teores máximos de PCB, PCP, cloro, 
flúor, enxofre, metais pesados e outras 

b) Nas instalações de co-incineração, os 
fluxos, mínimos e máximos, em massa 
destes resíduos perigosos, o seu poder 
calorífico mínimo e máximo e os seus 
teores máximos de poluentes (por 
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substâncias poluentes. exemplo, PCB, PCP, cloro, flúor, enxofre, 
arsénio) e metais pesados (por exemplo, 
Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn).

Or. de

Justificação

Dado que o termo "poluentes" é bastante abrangente, deverá ser esclarecido mediante 
exemplos. O mesmo deve aplicar-se ao termo "metais pesados".

Alteração 345
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo do n.º 4, alínea c), do 
artigo 45.º, em circunstância alguma se 
continuará a proceder à incineração de 
resíduos numa instalação de incineração ou 
de co-incineração de resíduos ou em 
determinados fornos de uma instalação de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos  durante um período superior a 
quatros horas ininterruptas, se os valores-
limite de emissão forem ultrapassados.

6. Sem prejuízo do n.º 4, alínea c), do 
artigo 45.º, em circunstância alguma se 
continuará a proceder à incineração de 
resíduos numa instalação de incineração ou 
de co-incineração de resíduos ou em 
determinados fornos de uma instalação de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos  durante um período superior a 
quatros horas ininterruptas, se os valores-
limite de emissão, estabelecidos nas partes 
3, 4 e 5 do Anexo VI, forem ultrapassados.

Or. en

Justificação

Os níveis de emissões associados às melhores técnicas disponíveis (MTD) correspondem aos 
níveis previstos, num determinado sector, em resultado da aplicação das técnicas descritas 
no respectivo documento de referência para satisfazer os valores-limite estabelecidos na 
Directiva relativa à incineração de resíduos. As condições anormais de funcionamento devem 
ser definidas com base nestes valores-limite de emissões juridicamente vinculativos.
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Alteração 346
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Em caso de avaria total, o operador reduz 
ou suspende as operações, o mais 
rapidamente possível, até que as condições 
normais de funcionamento possam ser 
restabelecidas.

Em caso de avaria total, o operador 
reduzirá ou suspenderá as operações, o 
mais rapidamente possível, até que as 
condições normais de funcionamento 
possam ser restabelecidas, e informará, o 
quanto antes, as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem tomar conhecimento de qualquer funcionamento irregular 
da instalação.

Alteração 347
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 45 – n. º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sempre que as medições contínuas 
indiquem que foi excedido qualquer um 
dos valores-limite de emissão devido a 
perturbações ou avarias dos dispositivos de 
depuração dos gases residuais.

c) Sempre que as medições contínuas 
indiquem que foi excedido qualquer um 
dos valores-limite de emissão, 
estabelecidos nas partes 3, 4 e 5 do Anexo 
VI, devido a perturbações ou avarias dos 
dispositivos de depuração dos gases 
residuais.

Or. en

Justificação

Os níveis de emissões associados às melhores técnicas disponíveis (MTD) correspondem aos 
níveis previstos, num determinado sector, em resultado da aplicação das técnicas descritas 
no respectivo documento de referência para satisfazer os valores-limite estabelecidos na 
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Directiva relativa à incineração de resíduos. As condições anormais de funcionamento devem 
ser definidas com base nestes valores-limite de emissões juridicamente vinculativos.

Alteração 348
Karin Scheele

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Antes da recepção dos resíduos na 
instalação de incineração ou de co-
incineração de resíduos, o operador deve 
determinar a quantidade de cada categoria 
de resíduos, de acordo com a lista europeia 
de resíduos estabelecida pela Decisão 
2000/532/CE da Comissão .

2. Antes da recepção dos resíduos na 
instalação de incineração ou de co-
incineração de resíduos, o operador deve 
determinar a quantidade de cada categoria 
de resíduos, se possível de acordo com a 
lista europeia de resíduos estabelecida pela 
Decisão 2000/532/CE da Comissão.

Or. de

Justificação

 A alteração está em sintonia com a situação legislativa actual. A alteração garante que não 
seja obrigatório aplicar a lista europeia de resíduos literalmente. Se os resíduos forem 
classificados em conformidade com a lista europeia de resíduos, não será possível ter em 
conta as diferentes qualidades de resíduos. Esta informação é necessária para o melhor 
tratamento possível dos resíduos. Por outro lado, dadas as suas insuficiências, está prevista 
uma revisão da lista europeia de resíduos.

Alteração 349
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os resíduos que são incinerados em 
instalações de co-incineração devem 
cumprir os requisitos enunciados na parte 
9 do Anexo VI.

Or. de
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Justificação

Cf. alteração à parte 9 (nova) do Anexo VI. Aquando da incineração de resíduos em 
instalações de co-incineração e com vistas a limitar a massa de poluentes nos resíduos e nos 
produtos, deverão estabelecer-se valores-limite para a qualidade mínima exigida para os 
resíduos utilizados e requisitos em matéria de garantia da qualidade.

Alteração 350
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente pode conceder 
derrogações dos n.os 2, 3 e 4 às estruturas 
de incineração ou de co-incineração de 
resíduos integradas numa instalação 
abrangida pelo capítulo II e que apenas 
incinerem ou co-incinerem resíduos 
produzidos nessa mesma instalação.

5. A autoridade competente pode conceder 
derrogações dos n.os 2, 3 e 4 às estruturas 
de incineração ou de co-incineração de 
resíduos que apenas incinerem ou 
co-incinerem os resíduos produzidos nessa 
mesma instalação.

Or. de

Justificação

A alteração está em sintonia com a situação legislativa actual. Não está claro por que motivo 
estas derrogações só se devem aplicar a instalações de grandes dimensões e não a 
instalações de menores dimensões, a saber as instalações que não estejam incluídas no 
capítulo II.

Alteração 351
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos residuais devem ser 
reduzidos ao mínimo, em termos de 
quantidade e de nocividade. Os produtos 
residuais devem ser, quando adequado, 

1. Os produtos residuais devem ser 
reduzidos ao mínimo, em termos de 
quantidade e de nocividade. Os produtos 
residuais devem ser, quando adequado, 
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reciclados directamente na instalação ou 
no exterior.

tratados directamente na instalação ou no 
exterior.

Or. de

Justificação

O tratamento inclui a reciclagem e a eliminação. Por conseguinte, não se deve excluir este 
tratamento.

Alteração 352
Karin Scheele

Proposta de directiva
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes da determinação das vias de 
eliminação ou reciclagem dos produtos 
residuais, devem ser efectuados ensaios 
adequados para definir as suas 
características físicas e químicas e o seu 
potencial poluente. Esses ensaios  incidem 
na fracção solúvel total e na fracção 
solúvel de metais pesados.

3. Antes da determinação das vias de 
eliminação ou reciclagem dos produtos 
residuais, devem ser efectuados ensaios 
adequados para definir as suas 
características físicas e químicas e o seu 
potencial poluente.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão prevê que os testes se limitem à determinação dos conteúdos de 
eluído. Estes testes relativos ao eluído devem ser feitos em todo o caso, independentemente do 
tratamento posterior. Uma vez que existem modos de tratamento para os quais são 
relevantes, por exemplo, apenas os conteúdos totais mas não os de eluído - por exemplo na 
utilização de cinzas volantes - a última frase do parágrafo deve ser suprimida. A supressão 
garantiria que os testes adequados às formas de tratamento posteriores - isto é, adaptados 
aos respectivos requisitos do processo de tratamento - são efectuados.
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Alteração 353
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) "Instalação existente", uma 
instalação em funcionamento que seja 
titular de uma licença antes de 1 de Abril 
de 2001 ou que tenha apresentado um 
pedido de licença completo antes de 1 de 
Abril de 2001, sob condição de que tenha 
entrado em funcionamento antes de 1 de 
Abril de 2002 ;

Suprimido

Or. pl

Justificação

A definição da noção de instalação dada no número 3 do artigo3.º é perfeita,  razão pela qual 
não é necessário repeti-la mais uma vez, tanto mais que a definição alude a uma instalação 
existente.

Alteração 354
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) "Composto orgânico", um 
composto que contenha, pelo menos, o 
elemento carbono e um ou mais dos 
elementos hidrogénio, halogéneos, 
oxigénio, enxofre, fósforo, silício ou 
azoto, com excepção dos óxidos de 
carbono e dos carbonatos e bicarbonatos 
inorgânicos;

Or. en
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Justificação

A presente definição deve constar do artigo 52.º, e não do artigo 3.º, tal como justificado na 
proposta de alteração ao artigo 3.º.

Alteração 355
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) "Composto orgânico volátil" 
(COV), um composto orgânico com uma 
pressão de vapor igual ou superior a 0,01 
kPa a 293,15 K, ou com volatilidade 
equivalente nas condições de utilização 
específicas.

Or. en

Justificação

A presente definição deve constar do artigo 52.º, e não do artigo 3.º, tal como justificado na 
proposta de alteração ao artigo 3.º.

Alteração 356
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) "Solvente orgânico", qualquer 
composto orgânico volátil que seja 
utilizado, sozinho ou combinado com 
outros agentes, sem sofrer alteração 
química, para qualquer dos seguintes 
fins: 
a) Para dissolver matérias-primas, 
produtos ou resíduos;
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b) Como agente de limpeza para dissolver 
a sujidade;
c) Como dissolvente;
d) Como meio de dispersão;
e) Para o ajustamento da viscosidade;
f) Para o ajustamento da tensão 
superficial;
g) Como plastificante;
h) Como conservante.

Or. en

Justificação

A presente definição deve constar do artigo 52.º, e não do artigo 3.º, tal como justificado na 
proposta de alteração ao artigo 3.º.

Alteração 357
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 52 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) "Reutilização ", a utilização de 
solventes orgânicos recuperados de uma 
instalação para quaisquer fins técnicos ou 
comerciais, nomeadamente para 
utilização como combustível, mas
excluindo a sua eliminação definitiva como 
resíduo;

(11) "Reutilização ", a utilização de 
solventes orgânicos recuperados de uma 
instalação para quaisquer fins técnicos ou 
comerciais, excluindo a sua eliminação 
definitiva como resíduo;

Or. en

Justificação

De acordo com a hierarquia recentemente estabelecida na Directiva relativa à incineração 
de resíduos, o termo correcto a ser utilizado deveria ser a recuperação através da 
incineração e não a "reutilização".
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Alteração 358
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação à alínea a) do n.º 1, nos 
casos em que o operador  demonstre à
autoridade competente que, quanto a uma 
determinada instalação, o cumprimento dos 
valores-limite para as emissões evasivas
não é técnica nem economicamente viável, 
a autoridade competente pode permitir que 
as emissões excedam esses valores-limite, 
desde que não se prevejam riscos 
significativos para a saúde humana ou para 
o ambiente e que  o operador demonstre à
autoridade competente que estão a ser 
utilizadas as melhores técnicas disponíveis;

2. Em derrogação à alínea a) do n.º 1, nos 
casos em que o operador  demonstre à
autoridade competente que, quanto a uma 
determinada instalação, o cumprimento dos 
valores-limite para as emissões evasivas
não é técnica nem economicamente viável, 
a autoridade competente pode permitir que 
as emissões excedam esses valores-limite, 
desde que não se prevejam riscos 
significativos para a saúde humana ou para 
o ambiente e que  o operador demonstre à
autoridade competente que estão a ser 
utilizadas as melhores técnicas disponíveis, 
em absoluta conformidade com a 
Directiva 98/24 relativa à protecção dos 
trabalhadores contra os riscos ligados à 
exposição a agentes químicos;

Or. en

Justificação

A concessão de derrogações de modo a permitir um determinado nível de emissões numa 
dada instalação pode criar conflitos no que respeita à protecção da saúde dos trabalhadores. 
Por conseguinte, ao permitir tais derrogações, a autoridade competente deve ter igualmente 
em consideração as disposições da Directiva 98/24 e a sua decisão deve basear-se 
exclusivamente em justificações técnicas.

Alteração 359
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 57 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do disposto no artigo 8.º, 
os Estados-Membros podem decidir exigir 
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que os operadores apresentem o relatório 
apenas a pedido da autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Alteração 360
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 59 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação deve estar actualizada e 
disponível ao público em linha, nas 
línguas oficiais da UE. 

Or. en

Justificação

Em conformidade com a Convenção de Aarhus e com o princípio da disponibilidade em linha 
de outras informações e relatórios importantes, tal como solicitado noutras alterações à 
directiva, este tipo de informação deve estar actualizado e disponível em linha.
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Alteração 361
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os resultados da monitorização das 
emissões exigida nos termos do artigo 55º 
e que se encontrem na posse da autoridade 
competente são  colocados à disposição do 
público.

2. Os resultados da monitorização das 
emissões exigida nos termos do artigo 55º 
e que se encontrem na posse da autoridade 
competente são colocados à disposição do 
público, por exemplo na Internet.

Or. pl

Justificação

O meio mais simples e mais fácil de colocar dados à disposição do público reside na sua 
publicação na Internet.

Alteração 362
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que seja colocada à disposição da 
Comissão informação sobre a aplicação da 
presente directiva, sobre os dados 
representativos das emissões e de outros 
efeitos ambientais, sobre os valores-limite 
de emissão e sobre a aplicação das 
melhores técnicas disponíveis em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º. 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que seja colocada permanentemente à 
disposição da Comissão e do público
informação sobre a aplicação da presente 
directiva, sobre os dados representativos 
das capacidades das instalações, das 
emissões e de outros efeitos ambientais, 
sobre os valores-limite de emissão e sobre 
a aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 15.º e 16.º.

Os Estados-Membros desenvolvem e 
actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar a informação referida no 
primeiro parágrafo em formato electrónico.

Os Estados-Membros desenvolvem e 
actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar permanentemente ao 
público a informação referida no primeiro 
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parágrafo em formato electrónico, tendo 
em conta o documento de orientação 
sobre a melhoria da recolha e da 
apresentação de dados para retirar 
conclusões úteis sobre as MTD. 
Os Estados-Membros deverão garantir 
que todos os resultados da monitorização 
das emissões e do ambiente, tal como 
referido nos artigos 35.º, 43.º, 55.º e 65.º, 
são postos à disposição tendo em vista o 
intercâmbio de informações referido no 
artigo 29.º.

Or. en

Justificação

A fim de obter uma análise objectiva da situação real, os autores de BREF devem poder 
retirar conclusões úteis sobre as MTD a partir de dados fiáveis obtidos pelos Estados-
Membros, através da monitorização prevista na presente directiva. Uma vez que os Estados-
Membros têm acesso a estes dados em formato electrónico, os mesmos devem estar 
disponíveis ao público. O Fórum de Intercâmbio de Informações adoptou recentemente um 
“documento de orientação” que deve constituir a base do formato e do conteúdo dos dados a 
apresentar.

Alteração 363
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que seja colocada à disposição da 
Comissão informação sobre a aplicação da 
presente directiva, sobre os dados 
representativos das emissões e de outros 
efeitos ambientais, sobre os valores-limite 
de emissão e sobre a aplicação das 
melhores técnicas disponíveis em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que seja colocada sistematicamente à 
disposição da Comissão e do público
informação sobre a aplicação da presente 
directiva, sobre os dados representativos 
das capacidades das instalações, das 
emissões e de outros efeitos ambientais, 
sobre os valores-limite de emissão e sobre 
a aplicação das melhores técnicas 
disponíveis em conformidade com os 
artigos 15.º e 16.º

Os Estados-Membros desenvolvem e Os Estados-Membros desenvolvem e 
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actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar a informação referida no 
primeiro parágrafo em formato electrónico.

actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar ao público a informação 
referida no primeiro parágrafo em formato 
electrónico, tendo em conta o documento 
de orientação sobre a melhoria da recolha 
e da apresentação de dados para retirar 
conclusões úteis sobre as MTD.
Os Estados-Membros deverão garantir 
que todos os resultados da 
monitorização das emissões são colocados 
à disposição tendo em vista o intercâmbio 
de informações previsto no artigo 29.º.

Or. en

Justificação

O Registo Europeu das Emissões de Poluentes (EPER) / Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR) publica o volume total anual de emissões por instalação. 
Estes dados apenas se revelam úteis para o público caso se refiram a dados relativos à 
capacidade, de forma a que seja possível deduzir os níveis de emissões referentes ao produto 
estabelecidos na Directiva IPPC. A publicação de VLE específicos dos locais irá permitir que 
o público interessado verifique se as normas estão a ser amplamente aplicadas na UE.

Alteração 364
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que seja colocada à disposição da 
Comissão informação sobre a aplicação da 
presente directiva, sobre os dados 
representativos das emissões e de outros 
efeitos ambientais, sobre os valores-limite 
de emissão e sobre a aplicação das 
melhores técnicas disponíveis em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que seja colocada à disposição da 
Comissão informação sobre a aplicação da 
presente directiva, sobre os dados 
representativos das emissões e de outros 
efeitos ambientais, sobre os valores-limite 
de emissão e sobre a aplicação das 
melhores técnicas disponíveis em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º e 
com as derrogações concedidas nos 
termos do n.º 3 do artigo 16.°, incluindo a 
lista das instalações visadas e os 
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respectivos níveis de emissões, por 
comparação com as melhores técnicas 
disponíveis.

Or. en

Justificação

As derrogações deverão ser tão limitadas quanto possível.

Alteração 365
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fornecer 
informação sobre as derrogações 
concedidas nos termos do n.º 3 do artigo 
16.°, incluindo os nomes das instalações 
visadas e os níveis de emissões, por 
comparação com as melhores técnicas 
disponíveis.

Or. en

Justificação

Para fornecer à Comissão todos os instrumentos necessários, que lhe permitam acompanhar 
a aplicação da directiva e, em especial, avaliar a utilização das derrogações às MTD, 
importa que os Estados-Membros sejam obrigados a comunicar informações específicas 
sobre o recurso a tal possibilidade. Por outro lado, os dados fornecidos pelos Estados-
Membros sobre a utilização das MTD e os níveis de emissões deverão igualmente servir para 
a revisão dos documentos BREF. Deverão ser fornecidos relatórios de síntese sobre a 
execução, a fim de garantir a boa informação do público.
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Alteração 366
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A informação referida no primeiro 
parágrafo deve disponibilizada num 
formato a utilizar para o intercâmbio de 
informação mencionado no artigo 14.°.

Or. en

Justificação

Para fornecer à Comissão todos os instrumentos necessários, que lhe permitam acompanhar 
a aplicação da directiva e, em especial, avaliar a utilização das derrogações às MTD, 
importa que os Estados-Membros sejam obrigados a comunicar informações específicas 
sobre o recurso a tal possibilidade. Por outro lado, os dados fornecidos pelos Estados-
Membros sobre a utilização das MTD e os níveis de emissões deverão igualmente servir para 
a revisão dos documentos BREF. Deverão ser fornecidos relatórios de síntese sobre a 
execução, a fim de garantir a boa informação do público.

Alteração 367
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros desenvolvem e 
actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar a informação referida no 
primeiro parágrafo em formato electrónico.

Os Estados-Membros desenvolvem e 
actualizam regularmente sistemas de 
informação nacionais que permitam 
disponibilizar a informação referida no 
primeiro parágrafo em formato electrónico. 
Os Estados-Membros colocam à 
disposição do público uma síntese da 
informação fornecida.

Or. en
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Justificação

Para fornecer à Comissão todos os instrumentos necessários, que lhe permitam acompanhar 
a aplicação da directiva e, em especial, avaliar a utilização das derrogações às MTD, 
importa que os Estados-Membros sejam obrigados a comunicar informações específicas 
sobre o recurso a tal possibilidade. Por outro lado, os dados fornecidos pelos Estados-
Membros sobre a utilização das MTD e os níveis de emissões deverão igualmente servir para 
a revisão dos documentos BREF. Deverão ser fornecidos relatórios de síntese sobre a 
execução, a fim de garantir a boa informação do público.

Alteração 368
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios devem também incluir dados 
de referência sobre emissões específicas 
de instalações em comparação com os 
níveis de emissão registados em 
documentos relativos às melhores técnicas 
disponíveis.

Or. fi

Alteração 369
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 2

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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Alteração 370
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 68 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No prazo de um ano após a conclusão 
do documento MTD pertinente, a 
Comissão, se tal for necessário para 
manter a conformidade com as melhores 
técnicas disponíveis, adapta as partes 1 e 
2 do anexo V, as partes 3, 4 e 5 do anexo 
6, as partes 2, 3 e 4 do anexo VII e as 
partes 1 e 3 do anexo VIII, estabelecendo 
valores-limite de emissão mais rigorosos, 
se for o caso, para limitar as emissões a 
título de requisitos mínimos.
No prazo de um ano após a conclusão do 
intercâmbio de informação previsto no 
artigo 29.° e com base no documento de 
referência MTD, a Comissão estabelece 
valores-limite de emissão, a título de  
requisitos mínimos para as actividades e 
instalações abrangidas pela presente 
directiva, diferentes dos mencionados no 
primeiro parágrafo. Esses requisitos 
mínimos visam os principais impactos 
ambientais significativos das actividades 
ou instalações em causa e devem estar em 
conformidade com os níveis de emissões 
associados às MTD, conforme descrito 
nos documentos de referência MTD 
mencionados no n.º 1.

Or. en

Justificação

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.
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Alteração 371
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 68 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, com base nas melhores 
técnicas disponíveis, adapta as partes 3 e 4 
do anexo V, as partes 1, 2, 6, 7 e 8 do 
anexo VI, as partes 1, 5, 6, 7 e 8 do anexo 
VII e as partes 2 e 4 do anexo VIII ao 
progresso científico e técnico.

A Comissão, com base nas melhores 
técnicas disponíveis, adapta as partes 3 e 4 
do anexo V, as partes 1, 2, 6, 7 e 8 do 
anexo VI, as partes 1, 5, 6, 7 e 8 do anexo 
VII e as partes 2, 4 e 5 do anexo VIII ao 
progresso científico e técnico.

Or. en

Justificação

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Alteração 372
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 68 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, com base nas melhores 
técnicas disponíveis, adapta as partes 3 e 4 
do anexo V, as partes 1, 2, 6, 7 e 8 do 
anexo VI, as partes 1, 5, 6, 7 e 8 do anexo 
VII e as partes 2 e 4 do anexo VIII ao 
progresso científico e técnico.

A Comissão, com base nas melhores 
técnicas disponíveis, adapta os anexos V, 
VI, VII e VIII ao progresso científico e 
técnico.

Or. en
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Justificação

Trata-se de alargar o procedimento de regulamentação com controlo a todas as partes dos 
anexos, de modo a garantir que possam ser efectivamente actualizados à luz do progresso 
científico e técnico.

Alteração 373
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 68.º-A
Requisitos mínimos

1. Podem ser adoptados requisitos 
mínimos para limitar as emissões 
(valores-limite de emissão), bem como 
estabelecidos requisitos em matéria de 
controlo e de conformidade, sempre que 
se demonstrar que tais requisitos mínimos 
proporcionariam um benefício em termos 
de protecção da saúde humana e do 
ambiente.
A avaliação da necessidade de requisitos 
mínimos deve ter em conta os efeitos 
sobre o ambiente das actividades 
industriais visadas, bem como o nível de 
aplicação das melhores técnicas 
disponíveis nessas mesmas actividades. 
Tais medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
69.°.
2. Os requisitos mínimos visam os 
principais efeitos ambientais das 
actividades em causa e devem ser 
estabelecidos em conformidade com as 
melhores técnicas disponíveis.

Or. en
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Justificação

Aditamento de um artigo exclusivamente dedicado aos requisitos mínimos (semelhante às 
disposições recentemente adoptadas no âmbito da Directiva-Quadro sobre resíduos), a serem 
adoptados em comitologia. A presente alteração substitui a rede de segurança europeia 
proposta pelo relator. Apenas diz respeito aos casos de necessidade de protecção do 
ambiente, com base no resultado das experiências de execução da legislação e no nível de 
aplicação das MTD. Trata-se de um instrumento eficaz, contribuindo para a aplicação das 
MTD nos casos em que não seria adequada a imposição dos novos requisitos em matéria de 
MTD.

Alteração 374
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 70.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam as 
sanções aplicáveis às violações das 
disposições nacionais adoptadas em 
execução da presente directiva. As sanções 
assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-
Membros notificam à Comissão essas 
disposições, o mais tardar em [dia/mês/ano 
(p.ex.: 1 de Janeiro de 2011], bem como 
qualquer alteração posterior das mesmas 
que os afecte, o mais rapidamente possível.

Em conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador e do princípio da 
proporcionalidade, os Estados-Membros 
determinam as sanções aplicáveis às 
violações das disposições nacionais 
adoptadas em execução da presente 
directiva. As sanções assim previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificam à Comissão essas disposições, o 
mais tardar em [dia/mês/ano (p.ex.: 1 de 
Janeiro de 2011], bem como qualquer 
alteração posterior das mesmas que os 
afecte, o mais rapidamente possível.

Or. pl

Alteração 375
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Directiva 2001/80/CE, com a 2. A Directiva 2001/80/CE, com a 
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redacção que lhe foi dada pelos actos 
constantes da parte A do Anexo IX, é 
revogada com efeitos a partir de 1 Janeiro 
de 2016, sem prejuízo das obrigações dos 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
prazos de transposição para o direito 
nacional e de aplicação das referidas 
directivas, constantes da parte B do anexo 
IX. 

redacção que lhe foi dada pelos actos 
constantes da parte A do Anexo IX, é 
revogada com efeitos a partir de 1 Janeiro 
de 2014, sem prejuízo das obrigações dos 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
prazos de transposição para o direito 
nacional e de aplicação das referidas 
directivas, constantes da parte B do anexo 
IX. 

Or. en

Justificação

Não existe qualquer razão para conceder um prazo de dois anos às grandes instalações de 
combustão. Em ligação com a supressão proposta do n.º 3 do artigo 73.°.

Alteração 376
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às instalações referidas 
nos pontos 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 a 2.4, alíneas 
a) e b) do ponto 2.5, pontos 2.6, 3, 4.1 a 
4.6, 5.1, 5.2, alíneas a) e b) do ponto 5.3, 
ponto 5.4, alíneas a) e b) do ponto 6.1, 
pontos 6.2 a 6.5, alíneas b) e c) do ponto 
6.6, pontos 6.7 e 6.8 do anexo I, bem como 
às instalações referidas no ponto 1.1 com 
uma potência térmica nominal igual ou 
superior a 50 MW e às instalações referidas 
na alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
mais de 40 000 aves que se encontrem em 
funcionamento e sejam titulares de uma 
licença ou que tenham apresentado um 
pedido de licença completo antes da data 
referida no n.º 1 do artigo 71.º, desde que 
entrem em funcionamento no prazo de um 
ano a contar dessa data, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 

1. No que respeita às instalações referidas 
nos pontos 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 a 2.4, alíneas 
a) e b) do ponto 2.5, pontos 2.6, 3, 4.1 a 
4.6, 5.1, 5.2, alíneas a) e b) do ponto 5.3, 
ponto 5.4, alíneas a) e b) do ponto 6.1, 
pontos 6.2 a 6.5, alíneas b) e c) do ponto 
6.6, pontos 6.7 e 6.8 do anexo I, bem como 
às instalações referidas no ponto 1.1 com 
uma potência térmica nominal igual ou 
superior a 20 MW e às instalações referidas 
na alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
mais de 36 000 aves que se encontrem em 
funcionamento e sejam titulares de uma 
licença ou que tenham apresentado um 
pedido de licença completo antes da data 
referida no n.º 1 do artigo 71.º, desde que 
entrem em funcionamento no prazo de um 
ano a contar dessa data, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
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administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de [dia/mês/ano (p.ex.: 1 de Janeiro 
de 2014, ou seja, 3 anos após a entrada em 
vigor)].

administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de [dia/mês/ano (p.ex.: 1 de Janeiro 
de 2012, ou seja, 1 ano após a entrada em 
vigor)].

Or. en

Justificação

É necessário antecipar em dois anos a data de entrada em vigor das disposições relativas às 
grandes instalações de combustão e às outras instalações repertoriadas. A Directiva IPPC 
foi adoptada em 1996 e devia ser transposta para a legislação nacional até 30 de Outubro de 
1999, ao passo que todas as instalações existentes deveriam estar em conformidade plena até 
30 de Outubro de 2007. Os Estados-Membros tiveram 11 anos para aplicar essa legislação. 
Dado que a presente formulação não implica adaptações substanciais e transposição a nível 
nacional, considera-se adequado fixar o primeiro prazo de transposição em 1 de Janeiro de 
2012.

Alteração 377
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em relação às instalações referidas na 
alínea c) do ponto 2.5, nas alíneas c), d) e 
e) do ponto 5.3, na alínea c) do ponto 6.1, 
nos pontos 6.9 e 6.10 do anexo I, bem 
como às instalações referidas no ponto 1.1 
com uma potência térmica nominal inferior 
a 50 MW e às instalações referidas na 
alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
menos de 40 000 aves que se encontrem 
em funcionamento antes da data referida 
no n.º 1 do artigo 71.º, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de [dia/mês/ano (p.ex.: 1 de Julho de 
2015, ou seja, 4 anos e meio após a entrada 
em vigor)].

2. Em relação às instalações referidas na 
alínea c) do ponto 2.5, nas alíneas c), d) e 
e) do ponto 5.3, na alínea c) do ponto 6.1, 
nos pontos 6.9 e 6.10 do anexo I, bem 
como às instalações referidas no ponto 1.1 
com uma potência térmica nominal inferior 
a 50 MW e às instalações referidas na 
alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
menos de 36 000 aves que se encontrem 
em funcionamento antes da data referida 
no n.º 1 do artigo 71.º, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de [dia/mês/ano (p.ex.: 1 de Julho de 
2013, ou seja, 2 anos e meio após a entrada 
em vigor)].
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Or. en

Justificação

É necessário antecipar em dois anos a data de entrada em vigor das disposições relativas às 
grandes instalações de combustão e às outras instalações repertoriadas. A Directiva IPPC 
foi adoptada em 1996 e devia ser transposta para a legislação nacional até 30 de Outubro de 
1999, ao passo que todas as instalações existentes deveriam estar em conformidade plena até 
30 de Outubro de 2007. Os Estados-Membros tiveram 11 anos para aplicar essa legislação. 
Dado que a presente formulação não implica adaptações substanciais e transposição a nível 
nacional, considera-se adequado fixar o primeiro prazo de transposição em 1 de Janeiro de 
2012.

Alteração 378
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em relação às instalações de 
combustão abrangidas pelo capítulo III, 
os Estados-Membros aplicam as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de 1 de Janeiro de 2016.

Suprimido

Or. en

Justificação

A aplicação da directiva deverá corresponder à prevista para outras instalações.
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Alteração 379
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em relação às instalações de combustão 
abrangidas pelo capítulo III, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de 1 de Janeiro de 2016.

3. Em relação às instalações de combustão 
abrangidas pelo capítulo III, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de 1 de Janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

É necessário antecipar em dois anos a data de entrada em vigor das disposições relativas às 
grandes instalações de combustão e às outras instalações repertoriadas. A Directiva IPPC 
foi adoptada em 1996 e devia ser transposta para a legislação nacional até 30 de Outubro de 
1999, ao passo que todas as instalações existentes deveriam estar em conformidade plena até 
30 de Outubro de 2007. Os Estados-Membros tiveram 11 anos para aplicar essa legislação. 
Dado que a presente formulação não implica adaptações substanciais e transposição a nível 
nacional, considera-se adequado fixar o primeiro prazo de transposição em 1 de Janeiro de 
2012.

Alteração 380
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em relação às instalações de combustão 
abrangidas pelo capítulo III, os Estados-
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de 1 de Janeiro de 2016.

3. Em relação às instalações de combustão 
abrangidas pelo n.º 3 do artigo 33.° e pela 
parte 2 do anexo V, os Estados-Membros 
aplicam as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas adoptadas 
em conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º 
a partir de 1 de Janeiro de 2016.

Em relação às instalações de combustão 
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abrangidas pelo n.º 23 do artigo 33.° e 
pela parte 1 do anexo V, os 
Estados-Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas, adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.°, a 
partir de 1 de Janeiro de 2020.

Or. en

Justificação

O futuro do cabaz energético europeu e da procura de energia na Europa é incerto por 
diversas razões, entre as quais a evolução no âmbito da Directiva NEC, a revisão do regime 
de comércio de licenças de emissão da UE e a Directiva CAC. Uma tarefa essencial do sector 
da energia consiste em gerir a transição para um cabaz energético com baixo teor de 
carbono, processo que exigirá novos investimentos e o encerramento de um certo volume de 
capacidades. Por tal motivo, é essencial que a nova directiva relativa às emissões industriais 
trate a questão do calendário sem introduzir custos suplementares para as instalações 
existentes que deverão encerrar.

Alteração 381
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Em relação às instalações de 
combustão que co-incineram resíduos, o 
ponto 3.1 da parte 4 do anexo VI é 
aplicável até 31 de Dezembro de 2015.

Suprimido

Or. en

Justificação

A aplicação da directiva deverá corresponder à prevista para outras instalações.
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