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Alteração 382
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Só a capacidade de funcionamento 
normal das instalações de combustão
utilizadas nas instalações de cuidados de 
saúde é incluída para efeitos do cálculo 
da potência térmica nominal total das 
instalações referidas no ponto 1.1.

Or. en

Justificação

Esta alteração reconhece a necessidade de assegurar uma capacidade significativa nos 
hospitais, a qual é essencial para garantir a continuidade do tratamento dos doentes em caso 
de falha de corrente. Evita igualmente que os hospitais sejam penalizados pelas emissões 
potenciais e não pelas emissões reais.

Alteração 383
Glenis Willmott

Proposta de directiva
Anexo I – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Só a capacidade de funcionamento 
normal das instalações de combustão 
utilizadas nas instalações de cuidados de 
saúde é incluída para efeitos do cálculo 
da potência térmica nominal total das 
instalações referidas no ponto 1.1.

Or. en

Justificação

Esta alteração reconhece a necessidade de assegurar uma capacidade significativa nos 
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hospitais, a qual é essencial para garantir a continuidade do tratamento dos doentes em caso 
de falha de corrente. Evita igualmente que os hospitais sejam penalizados pelas emissões 
potenciais e não pelas emissões reais.

Alteração 384
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal inferior a 
50 MW e que não funcionem mais de 350 
horas por ano não são incluídas para 
efeitos do cálculo da potência térmica 
nominal total das instalações referidas no 
ponto 1.1.

Suprimido

Or. en

Justificação

As instalações de combustão com uma potência térmica compreendida entre 3 e 50 MW 
devem ser incluídas quando as capacidades forem adicionadas para determinar se essas 
instalações de combustão ultrapassam o limite de 20 MW fixado na presente directiva.

Alteração 385
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal inferior a 
50 MW e que não funcionem mais de 350 
horas por ano não são incluídas para 
efeitos do cálculo da potência térmica 
nominal total das instalações referidas no 
ponto 1.1.

Suprimido

Adlib Express Watermark



AM\743553PT.doc 5/117 PE412.329v01-00

PT

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Alteração 386
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2.5. – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c)  Fundição de metais não ferrosos para 
produção de produtos moldados em metal, 
com uma capacidade de produção de 
moldes sem defeito superior a 2,4 
toneladas por dia para o chumbo e o 
cádmio ou a 12 toneladas por dia para 
todos os outros metais.

c)  Fundição de metais não ferrosos para 
produção de produtos moldados em metal, 
com uma capacidade de produção superior 
a 2,4 toneladas por dia para o chumbo e o 
cádmio ou a 12 toneladas por dia para 
todos os outros metais.

Or. en

Justificação

Tanto os moldes com defeito como os moldes sem defeito são prejudiciais para o ambiente, 
razão pela qual a referência aos mesmos deve ser suprimida.

Adlib Express Watermark



PE412.329v01-00 6/117 AM\743553PT.doc

PT

Alteração 387
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3.1.

Texto da Comissão Alteração

3.1. Produção de clinker em fornos 
rotativos com uma capacidade de produção 
superior a 500 toneladas por dia ou de cal 
em fornos rotativos ou noutros tipos de 
fornos com uma capacidade de produção 
superior a 50 toneladas por dia.

3.1. Produção de clinker em fornos 
rotativos com uma capacidade de produção 
superior a 50 toneladas por dia ou de cal 
em fornos rotativos ou noutros tipos de 
fornos com uma capacidade de produção 
superior a 50 toneladas por dia.

Or. en

Justificação

É um erro alterar a capacidade de produção de clinker de 500 para 50 toneladas por dia. 
Esta disposição deve ser rectificada.

Alteração 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3.5.

Texto da Comissão Alteração

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas, com uma capacidade 
de produção superior a 75 toneladas por 
dia, e/ou uma capacidade de forno superior 
a 4 m3 ou uma densidade de carga 
enfornada por forno superior a 300 kg/m3.

3.5. Fabrico de produtos cerâmicos por 
aquecimento, nomeadamente telhas, 
tijolos, refractários, ladrilhos, produtos de 
grés ou porcelanas, com uma capacidade 
de produção superior a 75 toneladas por 
dia, e/ou uma capacidade de forno superior 
a 4 m3 e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m3.

Or. de/en

Justificação

As instalações muito pequenas, como fornos intermitentes e fornos não industriais utilizados 
em laboratórios e no artesanato (com uma capacidade de forno de 1 ou 2 m3), devem 
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continuar a não ser abrangidas pela directiva. A presente alteração tornaria desnecessário o 
critério “capacidade de forno superior a 4 m3 ”  a fim de não incluir as instalações não 
visadas. Paralelamente, contribuiria para harmonizar e simplificar a definição de instalações 
de cerâmica na Europa, ao mesmo tempo que garantiria a protecção do ambiente e reduziria 
o ónus administrativo.

Alteração 389
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 4.1. – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.1. Fabrico de produtos químicos 
orgânicos, como:

4.1. Fabrico de produtos químicos 
orgânicos de base, como:

Or. en

Justificação

A proposta de reformulação da Directiva IPPC visa clarificar (através de alterações 
linguísticas) a redacção da mesma e manter o âmbito de aplicação das actividades 
industriais de produção de substâncias químicas abrangidas pela Directiva IPPC. Contudo, a 
supressão da expressão “de base” alargaria consideravelmente o âmbito de aplicação ao 
incluir misturas em que intervêm interacções químicas. Este facto poderia ter impacto em 
muitos sectores, sem ser essa a verdadeira intenção da Comissão. Por conseguinte, sugere-se 
que o texto original seja mantido, por razões de clareza e de segurança jurídica do âmbito de 
aplicação pretendido.

Alteração 390
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 4.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.2. Fabrico de produtos químicos 
inorgânicos, como:

4.2. Fabrico de produtos químicos 
inorgânicos de base, como:

Or. en
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Justificação

A proposta de reformulação da Directiva IPPC visa clarificar (através de alterações 
linguísticas) a redacção da mesma e manter o âmbito de aplicação das actividades 
industriais de produção de substâncias químicas abrangidas pela Directiva IPPC. Contudo, a 
supressão da expressão “de base” alargaria consideravelmente o âmbito de aplicação ao 
incluir misturas em que intervêm interacções químicas. Este facto poderia ter impacto em 
muitos sectores, sem ser essa a verdadeira intenção da Comissão. Por conseguinte, sugere-se 
que o texto original seja mantido, por razões de clareza e de segurança jurídica do âmbito de 
aplicação pretendido. 

Alteração 391
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.1. – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Armazenamento com uma capacidade 
superior a 10 toneladas;

f) Armazenamento (D15, R13) com uma 
capacidade total superior a 10 000 m3;

Or. de

Justificação

Para efeitos de armazenamento, só faz sentido tomar como limiar a capacidade total. As 
licenças referem-se igualmente a esta capacidade. Além disso, deve continuar a manter-se a 
classificação de acordo com os códigos R e D, dado que são utilizados na indústria dos 
resíduos.

Alteração 392
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.2.

Texto da Comissão Alteração

5.2. Incineração de resíduos não perigosos, 
com uma capacidade superior a 3 toneladas 
por hora.

5.2. Incineração e co-incineração de 
resíduos não perigosos, com uma 
capacidade superior a 3 toneladas por hora.

Or. en
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Justificação

A fim de garantir níveis de emissão semelhantes, é conveniente incluir a co-incineração de 
resíduos não perigosos no âmbito de aplicação, à semelhança do previsto na alínea c) do 
ponto 5.1 relativa aos resíduos perigosos.

Alteração 393
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.2.

Texto da Comissão Alteração

5.2. Incineração de resíduos não perigosos, 
com uma capacidade superior a 3 toneladas 
por hora.

5.2. Incineração e co-incineração de 
resíduos não perigosos, com uma 
capacidade superior a 3 toneladas por hora.

Or. fr

Justificação

Alteração vinculada à alteração que propõe o considerando 23-A (novo).

Alteração 394
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3.

Texto da Comissão Alteração

5.3. Eliminação ou recuperação de resíduos 
não perigosos, com uma capacidade 
superior a 50 toneladas por dia, 
envolvendo as seguintes actividades:

5.3. Eliminação ou recuperação de resíduos 
não perigosos envolvendo as seguintes 
actividades:

Or. en

Justificação

A fim de garantir níveis de emissão semelhantes, é conveniente incluir a co-incineração de 
resíduos não perigosos no âmbito de aplicação, à semelhança do previsto na alínea c) do 
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ponto 5.1 relativa aos resíduos perigosos.

Por razões ambientais, outras operações de tratamento, nomeadamente as que envolvem uma 
capacidade superior a 50 toneladas por dia, devem ser incluídas no âmbito de aplicação da 
presente directiva.

Alteração 395
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tratamento biológico; a) Tratamento biológico (D8);

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão alarga as regras IPPC também às unidades de compostagem e de 
biogás. Este alargamento não se justifica, dado que estas actividades, em termos de emissões, 
não são comparáveis às actividades já abrangidas pelas regras IPPC.

Alteração 396
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Pré-tratamento de resíduos para 
co-incineração;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se justifica o alargamento das regras IPPC a esta actividade, dado que estas 
actividades, em termos de emissões, não são comparáveis às actividades já abrangidas pelas 
regras IPPC.

Adlib Express Watermark



AM\743553PT.doc 11/117 PE412.329v01-00

PT

Alteração 397
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Tratamento de escórias e cinzas; Suprimido

Or. de

Justificação

Não se justifica o alargamento das regras IPPC a esta actividade, dado que estas 
actividades, em termos de emissões, não são comparáveis às actividades já abrangidas pelas 
regras IPPC.

Alteração 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Tratamento de escórias e cinzas; d) Tratamento de escórias e cinzas não 
abrangidas por outras categorias de 
actividades industriais;

Or. en

Justificação

Algumas das novas actividades incluídas na proposta da Comissão já são parcialmente 
abrangidas por outras actividades industriais previstas no anexo I. Por conseguinte, é 
conveniente clarificar que as novas actividades se referem aos casos em que ainda não são 
abrangidas.
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Alteração 399
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tratamento de sucatas metálicas. Suprimido

Or. en

Justificação

A Directiva IPPC visa abranger as actividades industriais particularmente relevantes para o 
ambiente. Incluir o processo mecânico para o tratamento de sucatas metálicas não seria 
coerente com esse objectivo. Além disso, a directiva-quadro em vigor relativa aos resíduos 
propicia uma base jurídica totalmente adequada para o controlo dessas actividades, o qual 
foi posteriormente melhorado no domínio das licenças, registos e normas mínimas.

Alteração 400
Kathy Sinnott

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tratamento de sucatas metálicas. Suprimido

Or. en

Justificação

A Directiva IPPC visa abranger as actividades industriais particularmente relevantes para o 
ambiente. Incluir o processo mecânico para o tratamento de sucatas metálicas não seria 
coerente com esse objectivo. Além disso, a directiva-quadro em vigor relativa aos resíduos 
propicia uma base jurídica totalmente adequada para o controlo dessas actividades, o qual 
foi posteriormente melhorado no domínio das licenças, registos e normas mínimas.
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Alteração 401
Péter Olajos

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tratamento de sucatas metálicas. Suprimido

Or. en

Justificação

A Directiva IPPC visa abranger as actividades industriais particularmente relevantes para o 
ambiente. Incluir o processo mecânico para o tratamento de sucatas metálicas não seria 
coerente com esse objectivo. Além disso, a directiva-quadro em vigor relativa aos resíduos 
propicia uma base jurídica totalmente adequada para o controlo dessas actividades, o qual 
foi posteriormente melhorado no domínio das licenças, registos e normas mínimas.

Alteração 402
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tratamento de sucatas metálicas. e) As instalações para trituração de 
sucatas metálicas (R4, R12). 

Or. de

Justificação

Não se justifica o alargamento das regras IPPC à armazenagem de sucatas metálicas, dado 
que, em termos de emissões, esta actividade não é comparável às actividades já abrangidas 
pelas regras IPPC. Além disso, deve continuar a manter-se a classificação de acordo com os 
códigos R e D, dado que são utilizados na indústria dos resíduos.
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Alteração 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3. – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Tratamento de sucatas metálicas. e) Tratamento de sucatas metálicas não 
abrangidas por outras categorias de 
actividades industriais.

Or. en

Justificação

Algumas das novas actividades incluídas na proposta da Comissão já são parcialmente 
abrangidas por outras actividades industriais previstas no anexo I. Por conseguinte, é 
conveniente clarificar que as novas actividades se referem aos casos em que ainda não são 
abrangidas.

Alteração 404
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.3-A. O anexo I não é aplicável aos 
processos de tratamento biológico e físico-
químico para a recuperação de resíduos 
não perigosos já abrangidos pela 
Directiva 91/271/CEE, de 21 de Maio de 
1991, relativa ao tratamento de águas 
residuais urbanas1 e dos quais apenas 
resultem lamas tratadas, tal como 
definidas na Directiva 86/278/CEE de 12 
de Junho de 19862.
1 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
2 JO L 181 de 4.7.1986, p. 6

Or. en
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Justificação

A aplicação da directiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas permitiu 
melhorias significativas do ponto de vista ambiental e reforçou a aplicação da directiva-
quadro relativa à água e das directivas conexas. Por conseguinte, aplicar os requisitos da 
Directiva IPPC aos outros actos legislativos seria contrário aos princípios “legislar melhor” 
e uma sobreposição. Além disso, o tratamento de águas residuais não constitui uma 
actividade industrial.

Alteração 405
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5.4.

Texto da Comissão Alteração

5.4. Aterros que recebam mais de 10 
toneladas por dia ou com uma capacidade 
total superior a 25 000 toneladas, com 
excepção dos aterros de resíduos inertes.

5.4. Aterros com uma capacidade total 
superior a 25 000 toneladas, com excepção 
dos aterros de resíduos inertes (D1, D5, 
D12).

Or. de

Justificação

Para efeitos de armazenagem, só faz sentido tomar como limiar a capacidade total. As 
licenças referem-se igualmente a esta capacidade. Além disso, deve continuar a manter-se a 
classificação de acordo com os códigos R e D, dado que são utilizados na indústria dos 
resíduos.

Alteração 406
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4. - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Operação de  matadouros com uma 
capacidade de produção de carcaças 
superior a 50 toneladas por dia;

a) Operação de  matadouros com uma 
capacidade de produção de carcaças 
superior a 50 toneladas por dia (valor 
médio trimestral);
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Or. en

Justificação

Na versão actual, a directiva reformulada incluiria uma série de matadouros de pequena 
dimensão e as fábricas de alimentos para animais de instalações agrícolas e as instalações 
de preparados de alimentos líquidos serão abrangidas pelas alterações ao ponto 6.4 do 
anexo 1. A reinscrição da frase “valor médio trimestral” permite que os pequenos produtores 
que têm capacidade para produzir até um certo nível mas não o fazem não sejam 
penalizados.

Alteração 407
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4 – alínea b)  subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) matérias-primas vegetais, com uma 
capacidade de produção de produto 
acabado superior a 300 toneladas por dia;

ii) matérias-primas vegetais, com uma 
capacidade de produção de produto 
acabado superior a 300 toneladas por dia 
(valor médio trimestral);

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea a) do ponto 6.4 do Anexo I.

Alteração 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4. – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) matérias-primas vegetais, com uma 
capacidade de produção de produto 
acabado superior a 300 toneladas por dia;

ii) matérias-primas vegetais, com uma 
capacidade de produção de produto 
acabado superior a 300 toneladas por dia 
(valor médio trimestral);
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Or. en

Justificação

Esta referência indica que a capacidade de produção de produtos acabados tem um valor 
médio trimestral. Os picos de produção diária (devidos essencialmente à variabilidade dos 
fluxos das matérias-primas em função de factores sazonais e ambientais que condicionam as 
actividades agrícolas) não fará aumentar o âmbito de aplicação da Directiva IPPC, se esses 
picos forem nivelados durante um período de três meses. Por conseguinte, não há razão para 
alterar a abordagem actual.

Alteração 409
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4. – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) matérias-primas vegetais, com uma 
capacidade de produção de produto 
acabado superior a 300 toneladas por dia

ii) matérias-primas vegetais, com uma 
capacidade de produção de produto 
acabado superior a 300 toneladas por dia 
(valor médio numa base trimestral)

Or. fr

Justificação

O período de referência para as matérias-primas vegetais deve manter-se numa base 
trimestral. Não há nenhuma razão para alterar esta regra bem compreendida pela indústria e 
pelas autoridades competentes.

O Grupo de Trabalho Consultivo dos Serviços Jurídicos das três instituições anunciou 
claramente no seu relatório publicado em 6 de Junho de 2008 que esta modificação proposta 
pela Comissão constituía uma modificação de fundo, abrangida, por conseguinte, pelo 
procedimento de reformulação.
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Alteração 410
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma mistura de matérias-primas 
animais e vegetais, com uma capacidade de 
produção de produto acabado, em 
toneladas por dia, superior a:

iii) uma mistura de matérias-primas 
animais e vegetais, com uma capacidade de 
produção de produto acabado, em 
toneladas por dia (valor médio trimestral), 
superior a:

– 75 se A for igual ou superior a 10; ou 75, em que a quantidade de matérias-
primas de origem vegetal contidas na 
capacidade de produção de produto 
acabado é dividida por 4.

– [300 - (22,5 x A)] nos restantes casos,
em que “A” é a proporção de materiais de 
origem animal (em percentagem) da 
capacidade de produção de produto 
acabado

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea a) do ponto 6.4 do Anexo I.

Alteração 411
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) matérias-primas animais (com excepção 
exclusivamente  do leite), com uma 

capacidade de produção de produto 
acabado superior a 75 toneladas por dia;

i) matérias-primas animais (com excepção 
exclusivamente  do leite), com uma 

capacidade de produção de produto 
acabado superior a 75 toneladas por dia 
(valor médio trimestral);

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração à alínea a) do ponto 6.4 do Anexo I.

Alteração 412
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.4. – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma mistura de matérias primas 
animais e vegetais, com uma capacidade de 
produção de produto acabado, em 
toneladas por dia, superior a:

iii) uma mistura de matérias primas 
animais e vegetais, com uma capacidade de 
produção de produto acabado, em 
toneladas por dia, superior a:

- 75 se A for igual ou superior a 10; ou - 75, em que a quantidade de matérias-
primas vegetais contida na capacidade de 
produção de produto acabado deve ser 
dividida pelo factor 4

- [300 (22,5 x A)] nos restantes casos,
em que 'A' é a proporção de materiais de 
origem animal (em percentagem) da 
capacidade de produção de produto 
acabado

Or. fr

Justificação

A regra mista tal como proposta pela Comissão Europeia é muito complexa, e as autoridades 
nacionais, assim como os operadores, terão grandes dificuldades para a aplicar. Em 
especial, não reflecte o rácio existente entre os limiares de produção para as matérias-primas 
animais e vegetais de 1 sobre 4, tal como estabelecido na actual directiva (NB: 75 toneladas 
para as matérias-primas animais, 300 toneladas para as matérias-primas vegetais). Esta 
alteração aplica de forma coerente o rácio de 1 para 4 a todas as combinações possíveis de 
misturas.
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Alteração 413
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 40 000 frangos de engorda ou 30 000
galinhas poedeiras ou 24 000 patos ou 
11 500 perus;

a) 36 000 frangos de engorda ou 27 000
galinhas poedeiras ou 22 000 patos ou 10 
000 perus;

Or. en

Justificação

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007)  suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Alteração 414
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 40 000 frangos de engorda ou 30 000
galinhas poedeiras ou 24 000 patos ou 
11 500 perus;

a) 36 000 frangos de engorda ou 27 000
galinhas poedeiras ou 22 000 patos ou 10 
000 perus;

Or. en

Justificação

O estudo Alterra calculou os limites aplicáveis às aves com base nos que são utilizados para 
a produção suína (>30kg) com um factor de excreção anual N de 11 kg por animal, o que 
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significa que o limite previsto na Directiva IPPC é fixado em 22.000 kg N p.a. por instalação. 
Contudo, o cálculo dos limites com base no factor de excreção N do estudo Alterra aponta 
para limites inferiores: 36.667 frangos de engorda, 27.500 galinhas poedeiras, 22.000 patos 
e 10.476 perus.

Alteração 415
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 40 000 frangos de engorda ou 30 000 
galinhas poedeiras ou 24 000 patos ou 11 
500 perus;

a) 40 000 aves de capoeira;

Or. nl

Justificação

Propõe-se manter a disposição da directiva original, uma vez que a modificação é 
desproporcionada em relação ao impacto ambiental destas instalações de exploração animal, 
pelo que é seriamente problemática.

Alteração 416
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6. – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 40 000 frangos de engorda ou 30 000 
galinhas poedeiras ou 24 000 patos ou 
11 500 perus;

a) 40000 aves;

Or. en

Justificação

A especificação da definição de aves implica que um maior número de instalações seja 
abrangido pela directiva. Coloca-se a questão de saber se essa especificação trará benefícios 
ambientais significativos, ao passo que os encargos administrativos serão consideráveis.
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Alteração 417
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para as espécies de aves diferentes das 
espécies citadas na alínea a) ou para tipos 
de espécies diferentes das citadas nas 
alíneas a), b) e c) criadas nas mesmas 
instalações, o limiar será calculado com 
base em factores de excreção de 
nitrogénio equivalentes, por comparação 
com os limiares definidos acima.

Suprimido

Or. en

Justificação

A especificação da definição de aves implica que um maior número de instalações seja 
abrangido pela directiva. Coloca-se a questão de saber se essa especificação trará benefícios 
ambientais significativos, ao passo que os encargos administrativos serão consideráveis.

Alteração 418
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para as espécies de aves diferentes das 
espécies citadas na alínea a) ou para tipos 
de espécies diferentes das citadas nas 
alíneas a), b) e c) criadas nas mesmas 
instalações, o limiar será calculado com 
base em factores de excreção de 
nitrogénio equivalentes, por comparação 
com os limiares definidos acima.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este parágrafo faz referência a “factores de excreção de nitrogénio equivalentes” que não 
são definidos nem referenciados e não indica o mecanismo, no âmbito do processo de co-
decisão, para o fazer posteriormente. Em todo o caso, a identificação das instalações às 
quais esta disposição seria aplicável implicaria custos regulamentares.

Alteração 419
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.6.-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.6.-A. Criação intensiva ou engorda de 
espécies aquáticas, do seguinte modo:
a) Em instalações que procedem 
directamente a descargas de águas 
residuais e em que a produção é:
- de pelo menos 45 000 kg de peixe por 
ano em sistemas de escoamento e de 
recirculação da água que procedam a 
descargas de águas residuais durante, 
pelo menos, 30 dias por ano
- de pelo menos 45 000 kg de peixe por 
ano em redes ou em sistemas de 
piscicultura submersos
b) Em qualquer instalação directamente 
colocada em águas marinhas e costeiras 
que produza, pelo menos, 1000 t/ha/ano 
de bivalves.
c) Quando decidido pela autoridade 
competente da área definida nos termos 
da directiva que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água1, tendo em conta as condições do 
local em que a instalação está situada e de 
acordo com os critérios definidos no 
documento BREF.
____________
1 Directiva 2000/60/CE, JO L 327 de 22.12.2000, 
p. 1.
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Or. en

Justificação

A inclusão da aquicultura no âmbito de aplicação da Directiva IPPC permite a adopção e o 
desenvolvimento de abordagens sistemáticas para reduzir a poluição causada por esta 
actividade, contribuindo assim para melhorar o impacto ambiental da aquicultura.

Alteração 420
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.9.

Texto da Comissão Alteração

6.9. Conservação de madeiras e de 
produtos à base de madeira, com uma 
capacidade de produção superior a 75 m3

por dia.

6.9. Conservação de madeiras e de 
produtos à base de madeira, com uma 
capacidade de produção superior a 50 m3

por dia.

Or. en

Justificação

O limite deve ser reduzido para 50 m³/dia a fim de assegurar a coerência com o limite fixado 
no Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes (RETP europeu) e contribuir 
para a redução de impactos ambientais específicos como as emissões de compostos orgânicos 
voláteis resultantes da utilização de solventes e dos efeitos da poluição do solo e da água 
causada por substâncias activas (biocidas) ou outras substâncias ecotóxicas.

Alteração 421
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 6.9.

Texto da Comissão Alteração

6.9. Conservação de madeiras e de 
produtos à base de madeira, com uma 
capacidade de produção superior a 75 m3

por dia.

6.9. Conservação de madeiras e de 
produtos à base de madeira, com uma 
capacidade de produção superior a 50 m3

por dia.
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Or. en

Justificação

O limite deve ser reduzido para 50 m³/dia a fim de assegurar a coerência com o limite fixado 
no Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes (RETP europeu) e contribuir 
para a redução de impactos ambientais específicos como as emissões de compostos orgânicos 
voláteis resultantes da utilização de solventes e dos efeitos da poluição do solo e da água 
causada por substâncias activas (biocidas) ou outras substâncias ecotóxicas.

Alteração 422
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Anexo II - SOLO (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

SOLO
1. Dióxido de enxofre e outros compostos 
de enxofre
2. Óxidos de azoto e outros compostos de 
azoto
3. Compostos orgânicos voláteis presentes 
no solo
4. Compostos organofosforados
5. Fibras de amianto
6. Cloro e compostos de cloro
7. Compostos organo-halogenados e 
substâncias susceptíveis de formar esses 
compostos no solo 
8. Compostos organoestânicos
9. Biocidas e produtos fitossanitários
10. Flúor e compostos de flúor
11. Hidrocarbonetos persistentes e 
substâncias tóxicas persistentes e 
bioacumuláveis
12. Metais e compostos metálicos
13. Arsénio e compostos de arsénio
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14. Cianetos
15. Substâncias que exercem uma 
influência desfavorável no equilíbrio de 
oxigénio no solo
16. Policlorodibenzodioxina e 
policlorodibenzofuranos
17. Substâncias e preparações que se 
prove terem propriedades carcinogénicas, 
mutagénicas ou susceptíveis de afectar a 
reprodução através da superfície do solo.

Or. pl

Justificação

A proposta enuncia apenas substâncias prejudiciais a dois elementos do ambiente mas ainda 
falta elaborar uma lista das substâncias prejudiciais à superfície do solo.

Alteração 423
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo II – Água – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. Substâncias que constam da lista do 
anexo X da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água.

13. Substâncias que constam da lista dos 
anexos VIII e X da Directiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com a inclusão da aquicultura no âmbito de aplicação da 
Directiva IPPC.
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Alteração 424
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 1 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. O público deve ser informado (através 
de avisos públicos ou por outros meios 
adequados, como meios electrónicos, 
sempre que disponíveis) dos elementos a 
seguir referidos, no início do processo de 
tomada de decisão ou, o mais tardar, logo 
que seja razoavelmente possível 
disponibilizar a informação:

1. Tendo em conta o disposto na 
Convenção de Aarhus, o público deve ser 
informado (através de avisos públicos ou 
por outros meios adequados, como meios 
electrónicos, sempre que disponíveis) dos 
elementos a seguir referidos, no início do 
processo de tomada de decisão ou, o mais 
tardar, logo que seja razoavelmente 
possível disponibilizar a informação:

Or. pl

Alteração 425
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Anexo IV – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. Compete aos Estados-Membros 
estabelecer as regras de informação do 
público (por exemplo, através da afixação 
de cartazes numa determinada área ou da 
publicação em jornais locais) e de consulta 
do público em causa (por exemplo, por 
escrito ou por inquérito público). Devem 
ser fixados prazos razoáveis para as 
diferentes fases, a fim de permitir que se 
disponha de tempo suficiente para informar 
o público e para que o público interessado 
se possa preparar e possa participar 
efectivamente ao longo do processo de 
tomada de decisão em matéria de ambiente 
sob reserva do disposto no presente anexo.

5. Compete aos Estados-Membros 
estabelecer as regras de informação do 
público (por exemplo, através da afixação 
de cartazes numa determinada área ou da 
publicação em jornais locais) e de consulta 
do público em causa (por exemplo, por 
escrito ou por inquérito público). Devem 
ser fixados prazos razoáveis para as 
diferentes fases, a fim de permitir que se 
disponha de tempo suficiente para informar 
o público e para que o público interessado 
se possa preparar e possa participar 
efectivamente ao longo do processo de 
tomada de decisão em matéria de ambiente, 
em aplicação da Convenção de Aarhus,
sob reserva do disposto no presente anexo.

Or. pl
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Alteração 426
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2
Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

POTÊNCIA 
TÉRMICA 
NOMINAL 
(MWTH)

CARVÃO E 
LINHITE

BIOMASSA TURFA COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos, às quais tenha sido 
concedida uma licença antes de 27 de Novembro de 2002 e que não funcionem mais do 
que 1 500 horas por ano em média móvel ao longo de um período de cinco anos, é aplicado 
um valor-limite de emissão para o dióxido de enxofre de 800 mg/Nm3.

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

POTÊNCIA 
TÉRMICA 
NOMINAL 
(MWTH)

CARVÃO E 
LINHITE

BIOMASSA TURFA COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos e líquidos e que não 
funcionem mais do que 1 500 horas por ano em média móvel ao longo de um período de 
cinco anos, é aplicado um valor-limite de emissão para o dióxido de enxofre de 800 mg/Nm3.

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos ou líquidos, às quais tenha 
sido concedida uma licença antes de 27 de Novembro de 2002 e que não funcionem mais do 
que 20 000 horas durante os próximos oito anos, é aplicado um valor-limite de emissão 
para o dióxido de enxofre de 800 mg/Nm3.
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Or. fi

Alteração 427
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.
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Alteração 428
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* no caso da combustão em leito fluidizado

** no caso da combustão em leito fluidizado pressurizado ou com recirculação

Or. en

Justificação

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants  applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Alteração 429
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* no caso da combustão em leito fluidizado

** no caso da combustão em leito fluidizado pressurizado ou com recirculação

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Alteração 430
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* no caso da combustão em leito fluidizado
** no caso da combustão em leito fluidizado pressurizado ou com recirculação
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Or. en

Justificação

As grandes instalações de combustão são a principal causa da poluição atmosférica global 
contribuindo para cerca de 90% do total das emissões industriais. Do total das emissões 
incluídas no Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes (RETP europeu)
para o ano de 2004, 74% das emissões de SO2 foram causadas por instalações de combustão 
com mais de 50 MW (2.853.000 toneladas). Segundo as estimativas nacionais esta 
percentagem deverá aumentar para 78% (2010). Segundo os documentos BREF relativos às 
grandes instalações de combustão de 2006, os valores-limite de emissão de SO2 já tinham 
sido atingidos nesse ano.

Alteração 431
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2 – subponto 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No caso de não ser possível respeitar os 
referidos valores-limite das emissões 
devido às características do combustível, é 
aplicada uma taxa de dessulfurização de, 
pelo menos, 60% no caso das instalações 
com uma potência térmica nominal 
inferior ou igual a 100 MWth, uma taxa 
de dessulfurização de, pelo menos, 92% 
ou um valor-limite máximo admissível de 
emissões de 400 mg/Nm3 no caso das 
instalações com uma potência térmica 
nominal superior a 100 MWth e inferior 
ou igual a 300 MWth, e, no caso das 
instalações com uma potência térmica 
nominal superior a 300 MWth, uma taxa 
de dessulfurização de, pelo menos, 95%, 
juntamente com um valor-limite máximo 
admissível de emissões de 400 mg/Nm3, 

Or. de

Justificação

Nos casos em que não seja possível respeitar os valores-limite porque o combustível possui 
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um elevado teor de enxofre natural, deve ser possível aplicar, como ao abrigo das 
disposições em vigor, um grau de dessulfurização ambicioso. O texto corresponde 
amplamente às disposições em vigor na Directiva 2001/80/CE, embora com os devidos 
agravamentos. A disposição tem pouca relevância para as emissões de SO2 na Comunidade, 
mas tem grande importância económica para as regiões afectadas.

Alteração 432
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 4

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
450 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos com uma potência térmica 
nominal que não ultrapasse os 500 MW, às quais tenha sido concedida 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, será aplicado um valor-limite de emissão 
para os NOx de 450 mg/Nm3.

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 500 MW, às quais tenha sido concedida uma licença antes de 1 
de Julho de 1987 e que não funcionem mais de 1 500 horas por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco anos, será aplicado um valor-limite de emissão 
para os NOx de 450 mg/Nm3.
  
Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência térmica Carvão e linhite Biomassa e Combustíveis 
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nominal (MWth) turfa líquidos
50-100 600

450 para o caso da 
combustão de linhite 

pulverizada

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos ou líquidos com uma potência 
térmica nominal que não ultrapasse os 500 MW e que não funcionem mais de 1 500 horas por 
ano em  média móvel calculada ao longo de um período de cinco anos, será aplicado um 
valor-limite de emissão para os NOx (medido sob a forma de NO2) de 450 mg/Nm3.

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos ou líquidos com uma potência 
térmica nominal igual ou superior a 500 MW, às quais tenha sido concedida uma licença 
antes de 1 de Julho de 1987 e que não funcionem mais de 1 500 horas por ano em média 
móvel calculada ao longo de um período de cinco anos, será aplicado um valor-limite de 
emissão para os NOx de 600 mg/Nm3.

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos ou líquidos, às quais tenha 
sido concedida uma licença antes de 27 de Novembro de 2002 e que não funcionem mais de 
20 000 horas durante os próximos oito anos, será aplicado um valor-limite de emissão para 
os NOx de 600 mg/Nm3.

Or. fi

Alteração 433
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
450 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150
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Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite* Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* no caso da combustão de linhite pulverizada: valor-limite de emissão de 90 mg/Nm3 para 
as instalações com uma potência térmica nominal igual ou inferior a 300 MWth

Or. en

Justificação

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Alteração 434
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
450 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150
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Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite* Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 200
no caso da combustão de 
linhite pulverizada: valor-
limite de emissão de 90 

mg/Nm3 para as instalações 
com uma potência térmica 
nominal igual ou inferior a 

300 MWth

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Justificação

As grandes instalações de combustão são a principal causa da poluição atmosférica global 
contribuindo para cerca de 90% do total das emissões industriais. Do total das emissões 
incluídas no Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes (RETP europeu)
para o ano de 2004, 74% das emissões de SO2 foram causadas por instalações de combustão 
com mais de 50 MW (2.853.000 toneladas). Segundo as estimativas nacionais esta 
percentagem deverá aumentar para 78% (2010). Segundo os documentos BREF relativos às 
grandes instalações de combustão de 2006, os valores-limite de emissão de SO2 já tinham 
sido atingidos nesse ano. 

Alteração 435
Christian Ehler

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth) 50-

300

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos
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50-100 300
450 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth) 50-

300

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
450 para o caso da 

combustão de linhite 

300 450

100-300 200
400 para o caso da 

combustão de linhite 

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Justificação

No caso das instalações com uma potência térmica nominal de 50-100 MWth, o valor de 450 
mg/Nm³ não deveria ser apenas limitado à combustão de linhite pura  pulverizada. Por 
analogia, no caso das instalações com uma potência térmica nominal de 100-300 MWth, 
deveria ser aplicado um valor-limite máximo de 400mg/Nm3 à combustão de linhite, uma vez 
que, devido às dimensões da câmara de combustão de uma instalação desta envergadura, 200 
mg/m³ não podem ser alcançados de um modo economicamente viável. 

Alteração 436
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica Carvão e linhite Biomassa e Combustíveis 
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nominal (MWth) turfa líquidos
50-100 300

450 para o caso da 
combustão de linhite 

pulverizada

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos com uma potência térmica 
nominal que não ultrapasse os 500 MW, às quais tenha sido concedida 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, será aplicado um valor-limite de 
emissão para os NOx  de 450 mg/Nm3.
Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 500 MW, às quais tenha sido concedida uma licença antes de 1 
de Julho de 1987 e que não funcionem mais de 1 500 horas por ano em média móvel 
calculada ao longo de um período de cinco anos, será aplicado um valor-limite de emissão 
para os NOx de 450 mg/Nm3.

Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos*

Potência térmica 
nominal (MWth)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* no caso da combustão de linhite pulverizada: valor-limite de emissão de 90 mg/Nm3 para 
as instalações com uma potência térmica nominal igual ou inferior a 300 MWth

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
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apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Alteração 437
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – título

Texto da Comissão Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de 
NOx e de CO para as instalações de 
combustão a gás

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de 
NOx (expressos como NO2) para as 
instalações de combustão a gás

Or. en

Justificação

Até agora os limites de CO aplicam-se sobretudo aos combustíveis gasosos. Por conseguinte, 
no caso dos valores-limite de emissão de CO o tratamento não é igual para os diferentes 
combustíveis. Por essa razão, propõe-se a supressão dos valores-limite de emissão de CO e 
uma uniformização do NOx como NO2.

Alteração 438
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx  e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
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Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  100

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível (4)

90 100

Motores a gás 100 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx  e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100

Para as instalações na 
acepção do n.°1 do art. 4.° 

da Directiva 2001/80/CE do 
Parlamento Europeu e do 

Conselho,  de 23 de 
Outubro de 2001, relativa à 
limitação das emissões para 

a atmosfera de certos 
poluentes provenientes de 

grandes instalações de 
combustão 

100

Nas instalações vigora, 
para efeitos da utilização de 
gás de alto-forno ou de gás 
de coqueria para dióxido de 
azoto e monóxido de azoto, 
expressos como dióxido de 
azoto, um valor-limite  de 
emissão de 135 mg/Nm³

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  100

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível (4)

90 100

Motores a gás 100 100

Or. de

Justificação

As disposições em vigor distinguem, para efeitos dos requisitos relativos às emissões, entre 
instalações mais antigas e mais novas. Esta abordagem deveria ser mantida em caso de 
utilização de gás de alto-forno e de gás de coqueria. Devido à referência temporal feita no 
n.° 1 do artigo 4.° da Directiva 2001/80/CE (entrada em funcionamento até Novembro de 
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2003), a norma não sofrerá uma redução em caso de instalação nova. O valor 135 mg/Nm3 é 
mais ambicioso do que o estabelecido na Directiva 2001/80/CE, que toma em consideração 
as particularidades da utilização do gás de alto-forno e do gás de coqueria.  

Alteração 439
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo 

TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  100

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível(4)

90 100

Motores a gás 100 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 50 30
Turbinas a gás (incluindo 

TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  50

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível(4)

90 50

Motores a gás 20 30

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
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atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.

Alteração 440
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo 

TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  100

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível(4)

90 100

Motores a gás 100 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão 
a gás

NOx

Caldeiras a gás 50 30
Turbinas a gás (incluindo 

TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

20(²) 5
30 em caso de utilização de 

queima suplementar (gerador de 
vapor com recuperação de calor)

Motores a gás  20 30

Or. en

Justificação

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
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abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Alteração 441
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx  e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo 

TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  100

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível(4)

90 100

Motores a gás 100 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx  e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx

Caldeiras a gás com uma 
potência térmica nominal 
igual ou inferior a 300 MW

150

Caldeiras a gás com uma 
potência térmica nominal 
superior a 300 MW

100)(6)(

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível(4)

90

Motores a gás 200 (6)

Or. en
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Justificação

A diferenciação dos requisitos das caldeiras a gás em função da dimensão é coerente com o 
LCPD e deve ser mantida. No que se refere aos valores-limite de emissão de CO, os 
diferentes combustíveis não são tratados da mesma maneira porque, até agora, os limites de 
CO aplicam-se sobretudo aos combustíveis gasosos. Por essa razão, é conveniente suprimir 
totalmente os valores-limite de emissão de CO. 

Alteração 442
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que utilizam gás 
natural (1) como combustível

50(2)(3)  100

Turbinas a gás (incluindo 
TGCC), que não utilizam gás 
natural como combustível (4)

90 100

Motores a gás 100 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 50 30
Turbinas a gás (incluindo
turbinas a gás de ciclo 
combinado (TGCC)(1)

20(2) 5
30 em caso de utilização de 

queima suplementar (gerador de 
vapor com recuperação de calor)

Motores a gás 20 30

Or. en
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Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Alteração 443
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para as turbinas a gás de ciclo único 
não abrangidas por nenhuma das 
categorias mencionadas na nota 2, mas 
com um rendimento superior a 35 % -
determinado nas condições ISO de carga 
de base - o valor-limite de emissão de 
NOx  deve ser de 50xη/35, em que η é o 
rendimento da turbina a gás, determinado 
nas condições ISO de carga de base, 
expresso em percentagem.

Suprimido

Or. en
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Justificação

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Alteração 444
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para as turbinas a gás de ciclo único 
não abrangidas por nenhuma das 
categorias mencionadas na nota 2, mas 
com um rendimento superior a 35 % -
determinado nas condições ISO de carga 
de base - o valor-limite de emissão de 
NOx  deve ser de 50xη/35, em que η é o 
rendimento da turbina a gás, determinado 
nas condições ISO de carga de base, 
expresso em percentagem.

Suprimido

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
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equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Alteração 445
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estes valores-limite de emissão 
também se aplicam às turbinas a gás que 
utilizam como combustível líquido
destilados médios e leves.

Suprimido

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no quadro do 
presente ponto só são aplicáveis para 
cargas acima dos 70%. 
As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem menos de 
500 horas anuais não são 
abrangidas pelos valores-limite de 
emissão definidos no presente ponto. O 
operador dessas instalações regista o seu 
tempo de funcionamento.

Or. en

Justificação

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Alteração 446
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Estes valores-limite de emissão 
também se aplicam  às turbinas a gás que 
utilizam como combustível líquido
destilados médios e leves.

Suprimido

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no quadro do 
presente ponto só são aplicáveis para 
cargas acima dos 70%. 
As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem menos de 
500 horas anuais não são 
abrangidas pelos valores-limite de 
emissão definidos no presente ponto. O 
operador dessas instalações regista o seu 
tempo de funcionamento.

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
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benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Alteração 447
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no quadro do 
presente ponto só são aplicáveis para 
cargas acima dos 70%. 

(4-A) Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx definidos no quadro do presente ponto 
só são aplicáveis para cargas acima dos 
70%.

Or. en

Justificação

Caso sejam adoptados valores-limite de emissão de CO para todos os combustíveis, é 
necessário aditar o CO.

Alteração 448
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem menos de 
500 horas anuais não são abrangidas pelos 
valores-limite de emissão definidos no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista o seu tempo de 
funcionamento.

(4-B) As caldeiras a gás, turbinas a gás ou 
motores a gás que funcionem menos de 
500 horas anuais não são abrangidas pelos 
valores-limite de emissão definidos no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista o seu tempo de 
funcionamento.

Or. en
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Justificação

Algumas turbinas a gás mais antigas são utilizadas em caso de emergência ou em 
substituição de novas instalações em caso de avaria, manutenção ou períodos de pico. Essas 
instalações podem funcionar no máximo 500 horas anuais, mas o total das respectivas 
emissões não é significativo. Neste caso, o valor-limite de emissão não deve ser aplicável.

Alteração 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem menos de 
500 horas anuais não são abrangidas pelos 
valores-limite de emissão definidos no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista o seu tempo de 
funcionamento.

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem menos de 
500 horas anuais calculadas em média 
móvel ao longo de um período de cinco 
anos não são abrangidas pelos 
valores-limite de emissão definidos no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista o seu tempo de 
funcionamento.

Or. en

Justificação

Peak-load plants are operated without a forecasted schedule on a yearly basis according to 
the energy demand and possible malfunctioning of other power plants. It would be thus more 
appropriate to calculate the operational time on a five year rolling average. For the same 
reason the five year rolling average was rightly adopted by Directive 2001/80/EC for the 
power plants subject to derogation.

Alteração 450
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Para as turbinas a gás que utilizam 
gás natural como combustível com uma 
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potência térmica nominal inferior a 50 
MW, que fazem parte de uma instalação 
comum com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW, 
é aplicável um valor-limite de emissão de 
NOx de 100 mg/m³ para cargas acima dos 
70%, determinadas nas condições ISO de 
carga de base.

Or. en

Justificação

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Alteração 451
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) Para as turbinas a gás ou os 
motores a gás com um caudal mássico do
fluido de transferência máximo de 20 Mg 
NOx como NO2 por ano, não são 
aplicáveis limites de emissões de NOx. O 
operador dessas turbinas a gás deve 
apresentar anualmente à autoridade 
competente provas objectivas da
conformidade com o caudal mássico do
fluido de transferência até ao dia 31 de 
Março, relativamente ao ano precedente.

Or. en
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Justificação

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Alteração 452
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4-E (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-E) Às turbinas a gás às quais tenha 
sido concedida uma licença antes de 27 de 
Novembro de 2002 e que não funcionem 
mais do que 1 500 horas por ano 
em média móvel ao longo de um período 
de cinco anos, é aplicado um valor-limite 
de emissão de 150 mg NOx como NO2 /m3.

Or. en

Justificação

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Anexo V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Alteração 453
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 5 – nota 4-F (nova)

Texto da Comissão Alteração

(4-F) As turbinas as gás podem ser isentas 
dos valores-limite de emissão caso o 
operador de uma turbina a gás existente 
decida, nos termos de uma declaração 
escrita apresentada à autoridade 
competente até 30 de Junho de 2016, não 
utilizar a turbina a gás durante mais de 
10 000 horas de funcionamento com 
início a partir de 1 de Janeiro de 2016.

Or. en

Justificação

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Anexo V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Alteração 454
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 6

Texto da Comissão

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa e turfa Combustíveis 
líquidos
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50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Alteração

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa e turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos ou líquidos com uma 
potência térmica nominal que não ultrapasse os 500 MW e que não funcionem mais de 1 
500 horas por ano (em média móvel calculada ao longo de um período de cinco anos), será 
aplicado um valor-limite de emissão de partículas de 50 mg/Nm3.
Às instalações de combustão que utilizam combustíveis sólidos, às quais tenha sido 
concedida uma licença antes de 27 de Novembro de 2002 e que não funcionem mais de 20 
000 horas durante os próximos oito anos, será aplicado um valor-limite de emissão de 
partículas de 50 mg/Nm3.

Or. fi

Alteração 455
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 6

Texto da Comissão

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa e turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25

> 300 20 20 20

Alteração

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam combustíveis 
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sólidos ou líquidos
Potência térmica nominal 

(MWth)
Carvão e linhite Biomassa e turfa Combustíveis 

líquidos
50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.

Alteração 456
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 7 – quadro – coluna 2 – linha 3

Texto da Comissão Alteração

30 10

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF. 
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Alteração 457
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250, para o caso 
da combustão em 
leito fluidizado

200

> 300 150
200, para o caso da 
combustão em leito 

fluidizado 
pressurizado ou com 

recirculação

150 150
200, para o caso 
da combustão em 
leito fluidizado

150

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* no caso da combustão em leito fluidizado
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** no caso da combustão em leito fluidizado pressurizado ou com recirculação

Or. en

Justificação

Segundo os documentos BREF relativos às grandes instalações de combustão de 2006, os 
valores-limite de emissão de SO2 já tinham sido atingidos nesse ano e devem constituir a 
regra, pelo menos aquando da entrada em vigor da presente directiva (prevista para 2014).

Alteração 458
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250, para o caso 
da combustão em 
leito fluidizado

200

> 300   150
200, para o caso da 
combustão em leito 

fluidizado 
pressurizado ou com 

recirculação  

150 150
200, para o caso 
da combustão em 
leito fluidizado

150

Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos
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50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150, para o caso 
da combustão em 

leito fluidizado

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.

Alteração 459
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 2 – quadro

Texto da Comissão

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250, para o caso 
da combustão em 
leito fluidizado

200

> 300 150
200, para o caso da 
combustão em leito 

fluidizado 
pressurizado ou com 

recirculação

150 150
200, para o caso 
da combustão em 
leito fluidizado

150
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Alteração

2. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de SO2 para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos 

Potência 
térmica 
nominal 
(MWth)

Carvão e linhite Biomassa Turfa Combustíveis 
líquidos

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* no caso da combustão em leito fluidizado
** no caso da combustão em leito fluidizado pressurizado ou com recirculação

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Alteração 460
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 2 – subponto 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de não ser possível respeitar 
os referidos valores-limite das emissões 
devido às características do combustível, é 
aplicado um valor-limite de 300mg/Nm3 
para o dióxido de enxofre ou uma taxa de 
dessulfurização de, pelo menos, 92% no 
caso das instalações com uma potência 
térmica nominal inferior ou igual a 300 
MWth; no caso das instalações com uma 
potência térmica nominal superior a 300 
MWth, é aplicada uma taxa de 
dessulfurização de, pelo menos, 96%, 
juntamente com um valor limite máximo 
admissível de emissões de 400 mg/Nm3.

Or. de

Justificação

Nos casos em que não seja possível respeitar os valores-limite porque o combustível possui 
um elevado teor de enxofre natural, deve ser possível aplicar, como ao abrigo das 
disposições em vigor, um grau de dessulfurização ambicioso. O texto corresponde 
amplamente às disposições em vigor na Directiva 2001/80/CE, embora com os devidos 
agravamentos. A disposição tem pouca relevância para as emissões de SO2 na Comunidade, 
mas tem grande importância económica para as regiões afectadas.

Alteração 461
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos
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Potência térmica 
nominal (MWTH)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
400 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 para o caso da 
combustão de linhite 

pulverizada

150 100

Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWTH)

Carvão e linhite* Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* No caso da combustão de linhite pulverizada: valores-limite de emissão de 90 mg/Nm3 
para as instalações com uma potência térmica nominal igual ou inferior a 300 MWth

Or. en

Justificação

Segundo os documentos BREF relativos às grandes instalações de combustão de 2006, os 
valores-limite de emissão de NOx já tinham sido atingidos nesse ano e devem constituir a 
regra, pelo menos aquando da entrada em vigor da presente directiva (prevista para 2014). 

Alteração 462
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos
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Potência térmica 
nominal (MWTH)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
400 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 para o caso da 
combustão de linhite 

pulverizada

150 100

Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWTH)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.

Alteração 463
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
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sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWTH)

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
400 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 para o caso da 
combustão de linhite 

pulverizada

150 100

Alteração

4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos e líquidos

Potência térmica 
nominal (MWTH)

Carvão e linhite* Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* No caso da combustão de linhite pulverizada: valores-limite de emissão de 90 mg/Nm3 
para as instalações com uma potência térmica nominal igual ou inferior a 300 MWth

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
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2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Alteração 464
Christian Ehler

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 4 – quadro

Texto da Comissão

  4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth) 50-

300

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
400 para o caso da 

combustão de linhite 
pulverizada

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 para o caso da 
combustão de linhite 

pulverizada

150 100

Alteração

  4. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx para as caldeiras que utilizam combustíveis 
sólidos ou líquidos

Potência térmica 
nominal (MWth) 50-

300

Carvão e linhite Biomassa e 
turfa

Combustíveis 
líquidos

50-100 300
450 para o caso da 

combustão de linhite 

300 450

100-300 200
400 para o caso da 

combustão de linhite 

250 200

> 300 150
200 para o caso da 

combustão de linhite 

200 150
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Or. de

Justificação

Os diferentes valores-limite de emissão não se deveriam apenas limitar à combustão de 
linhite pulverizada. Os valores-limite de emissão propostos pela Comissão não podem ser 
alcançados de um modo economicamente viável nas instalações existentes que utilizam 
linhite.

Alteração 465
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 50(2) 100
 Motores a gás 75 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx

Caldeiras a gás
com uma potência térmica nominal 
igual ou inferior a 300 MW

150(6)

Caldeiras a gás
com uma potência térmica nominal 
superior a 300 MW

100(6)

Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Motores a gás 200(6)

Or. en
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Justificação

Alterações idênticas às da Parte I do anexo 5. A diferenciação dos requisitos das caldeiras a 
gás em função da dimensão é coerente com o LCPD e deve ser mantida. No que se refere aos 
valores-limite de emissão de CO, os diferentes combustíveis não são tratados da mesma 
maneira porque, até agora, os limites de CO aplicam-se sobretudo aos combustíveis gasosos. 
Por essa razão, é conveniente suprimir totalmente os valores-limite de emissão de CO. 

Alteração 466
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 50(2) 100
 Motores a gás 75 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 50 30
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 20(2) 5

30 em caso de utilização de 
queima suplementar (gerador de 
vapor com recuperação de calor)

 Motores a gás 20 30

Or. en

Justificação

Segundo os documentos BREF relativos às grandes instalações de combustão de 2006, os 
valores-limite de emissão de NOx já tinham sido atingidos nesse ano e devem constituir a 
regra, pelo menos aquando da entrada em vigor da presente directiva (prevista para 2014). 
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Alteração 467
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás  

NOx CO
Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 50(2) 100
 Motores a gás 75 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás  

NOx CO
Caldeiras a gás 50 30
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 20(2) 50
 Motores a gás 20 30

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF. 

Alteração 468
Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 5 – quadro

Texto da Comissão

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
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Caldeiras a gás 100 100
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 50(2) 100
 Motores a gás 75 100

Alteração

5. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de NOx e de CO para as instalações de combustão a 
gás

NOx CO
Caldeiras a gás 50 30
Turbinas a gás (incluindo TGCC) (1) 20(2) 5

30 em caso de utilização de 
queima suplementar (gerador de 
vapor com recuperação de calor)

 Motores a gás 20 30

Or. en

Justificação

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Alteração 469
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 5 – nota 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os valores-limite de emissão de NOx e 
de CO definidos no presente ponto são 
também aplicáveis às turbinas a gás que 
utilizam destilados médios e leves como 
combustível líquido.

(1) O gás natural é metano em estado 
livre com um teor de gases inertes e 
outros constituintes não superior a 20 % 
(em volume).

Or. en

Justificação

Tal como na Parte 1, a definição de gás natural deve figurar na nota 1. O texto da Comissão 
deve ser transferido para a nota 4 (cf. alteração n° 7).

Alteração 470
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 5 – nota 2

Texto da Comissão Alteração

(- 2) 75 mg/Nm3 nos seguintes casos, 
quando a eficiência da turbina a gás é 
determinada nas condições ISO de carga 
de base:
i) turbinas a gás utilizadas em sistemas 
combinados de produção de calor e 
energia com um rendimento global 
superior a 75 %,
ii) turbinas a gás utilizadas em instalações 
de ciclo combinado com um rendimento 
eléctrico médio global anual superior a 
55 %,
iii) turbinas a gás para propulsão 
mecânica.

2. Para as turbinas a gás de ciclo único com 2. Para as turbinas a gás de ciclo único com 
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um rendimento superior a 35% -
determinado nas condições ISO de carga 
de base - o valor-limite de emissão de NOx
deve ser de 50xη/35, em que η é o 
rendimento da turbina a gás determinado 
nas condições ISO de carga de base e 
expresso em percentagem.

um rendimento superior a 35% -
determinado nas condições ISO de carga 
de base - o valor-limite de emissão de NOx
deve ser de 50xη/35, em que η é o 
rendimento da turbina a gás determinado 
nas condições ISO de carga de base e 
expresso em percentagem.

(2-A) Os valores-limite de emissão de NOx
e de CO definidos no presente ponto são 
também aplicáveis às turbinas a gás que 
utilizam destilados médios e leves como 
combustível líquido.

Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx e de CO definidos no presente ponto 
só são aplicáveis para cargas acima dos 
70%.

(2-B) Para as turbinas a gás (incluindo as 
TGCC), os valores-limite de emissão de 
NOx definidos no presente ponto só são 
aplicáveis para cargas acima dos 70%, 
determinadas nas condições ISO de carga 
de base.

As turbinas a gás para utilização em caso 
de emergência que funcionem menos de 
500 horas anuais ficam 
isentas dos valores-limite definidos no 
presente ponto. O operador dessas 
instalações regista o seu tempo de 
funcionamento.

(2-C) As caldeiras a gás, turbinas a gás ou 
motores a gás que funcionem menos de 
500 horas anuais não são abrangidas 
pelos valores-limite definidos no presente 
ponto. O operador dessas instalações 
regista o seu tempo de funcionamento.

(2-D) Para as turbinas a gás de ciclo 
único que utilizam gás natural como 
combustível com uma potência térmica 
nominal inferior a 50 MW, que fazem 
parte de uma instalação comum com uma 
potência térmica nominal total igual ou 
superior a 50 MW, é aplicável um 
valor-limite de emissão de NOx de 100 
mg/m³ para cargas acima dos 70%, 
determinadas nas condições ISO de carga 
de base.
(2-E) Para as turbinas a gás de ciclo 
único com um caudal mássico do fluido
de transferência máximo de 20 Mg de 
NOx como NO2 por ano, não são 
aplicáveis limites de emissões de NOx. O 
operador dessas turbinas a gás deve 
apresentar anualmente à autoridade 
competente provas objectivas da 
conformidade com o caudal mássico do
fluido de transferência até ao dia 31 de 
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Março, relativamente ao ano precedente.

Or. en

Justificação

A nota 2-A (nova) é idêntica à da Parte 1.

A nota 1 do texto da Comissão deve ser transferida para a nota 4. Restante texto idêntico ao 
da Parte 1.

Alteração 471
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 6 – quadro

Texto da Comissão

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam 
combustíveis sólidos ou líquidos

Potência térmica nominal (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 para a biomassa e a turfa

Alteração

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam 
combustíveis sólidos ou líquidos
Potência térmica nominal (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
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das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.

Alteração 472
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 6 – quadro

Texto da Comissão

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam 
combustíveis sólidos ou líquidos
Potência térmica nominal (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 para a biomassa e a turfa

Alteração

6. Valores-limite de emissão (mg/Nm3) de poeiras para as caldeiras que utilizam 
combustíveis sólidos ou líquidos
Potência térmica nominal (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Justificação

Segundo os documentos BREF relativos às grandes instalações de combustão de 2006 
(páginas 271 e 336), é possível atingir o valor-limite de emissão de poeiras de 5 mg/Nm3, 
independentemente do combustível utilizado. O valor atingido em 2006 deve constituir a 
regra, pelo menos aquando da entrada em vigor da presente directiva (prevista para 2014). 
Por conseguinte, o valor-limite de emissão deve ser reduzido para 10 mg/Nm3 no caso de 
todas as instalações e de todos os tipos de combustíveis, dado que constitui o valor médio 
MTD e evita distorções em função dos tipos de combustíveis utilizados.
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Alteração 473
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 7 – quadro – coluna 2 – linha 3

Texto da Comissão Alteração

30 10

Or. en

Justificação

A redução das emissões industriais é muito importante no caso da poluição atmosférica. A 
Directiva IPPC é um instrumento comunitário importante que permite aos Estados-Membros 
atingir os seus objectivos em termos de emissões até 2020. Os valores-limite para as emissões 
das grandes instalações de combustão devem, por conseguinte, ser alinhados pelas melhores 
técnicas disponíveis (MTD), como referido no documento BREF.

Alteração 474
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 3 – ponto 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A concentração de CO nos gases residuais 
provenientes de instalações de combustão 
que queimem combustíveis gasosos com 
uma potência térmica nominal igual ou 
superior a 100 MW será medida em 
contínuo.

A concentração de CO nos gases residuais 
provenientes de cada instalação de 
combustão com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 100 MW será 
medida em contínuo.

Or. en

Justificação

Todas as instalações de combustão produzem emissões de CO e a medição em contínuo de 
CO não é onerosa, pelo que deve ser exigida para todos os tipos de instalações de combustão 
que queimem combustíveis.
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Alteração 475
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 4 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de medições contínuas, serão 
considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

1. Em caso de medições contínuas, serão 
considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

a) Nenhum valor médio mensal validado 
exceder os valores-limite de emissão
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

a) Nenhum valor médio diário validado 
exceder os valores correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2; e

b) Nenhum valor médio diário validado 
exceder 110% dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;
c) Para o caso das instalações de 
combustão compostas apenas por 
caldeiras que utilizam carvão com uma 
potência térmica nominal inferior a 
50 MW, nenhum valor médio diário 
validado exceder 150% dos valores-limite 
de emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;
c) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não excederem 
200 % dos valores-limite de emissão
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2.

c) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não excederem 
200 % dos valores correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2.

Or. en

Justificação

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
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abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Alteração 476
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 4 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de medições contínuas, serão 
considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

1. Em caso de medições contínuas, serão 
considerados observados os valores-limite 
de emissão definidos nas partes 1 e 2 se a 
avaliação dos resultados das medições 
demonstrar que, para as horas de 
funcionamento durante um ano civil, foram 
cumpridas todas as condições a seguir 
enunciadas:

a) Nenhum valor médio mensal validado 
exceder os valores-limite de emissão
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2;

a) Nenhum valor médio diário validado 
exceder os valores correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2; e

b) Nenhum valor médio diário validado 
exceder 110% dos valores-limite de 
emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;
c) Para o caso das instalações de 
combustão compostas apenas por 
caldeiras que utilizam carvão com uma 
potência térmica nominal inferior a 
50 MW, nenhum valor médio diário 
validado exceder 150% dos valores-limite 
de emissão correspondentes, definidos nas 
partes 1 e 2;
c) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não excederem 
200 % dos valores-limite de emissão
correspondentes, definidos nas partes 1 e 2.

c) 95 % dos valores médios horários 
validados durante o ano não excederem 
200 % dos valores correspondentes, 
definidos nas partes 1 e 2.

Or. en
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Justificação

Compliance regimes that should not allow for emissions to exceed ELVs beyond daily 
average, especially as this must be read in conjunction with part 3 paragraph 9 (95% 
confidence interval of emission measured and allowed exceeding). Values measured in case of 
shortage of certain fuels, malfunction or breakdown of abatement equipment, during start-up 
and shut-down are disregarded and the validated average values are determined by allowing 
a confidence interval allowing exceeding of the ELVs up to 30%.

Alteração 477
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 2 – quadro

Texto da Comissão

Factor de equivalência tóxica

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxina (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodioxina (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
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1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

Alteração

Factor de 
equivalência tóxica

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) 1
1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxina (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodioxina (OCDD) 0,001

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,05

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,1

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5-Triclorobifenilo (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’- Triclorobifenilo (PCB 77) 0,0001
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3,3’,4,4’,5 – Pentaclorobifenilo (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’-Esaclorobifenilo (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’-Pentaclorobifenilo (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5- Pentaclorobifenilo (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5- Pentaclorobifenilo (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5- Pentaclorobifenilo (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’-Esaclorobifenilo (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ - Esaclorobifenilo (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’- Esaclorobifenilo (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’-Eptaclorobifenilos (PCB189) 0,0001

Or. it

Justificação

As diferenças entre os factores de equivalência tóxica dos PCDD/F (para os seres humanos e 
os mamíferos) da NATO (UE) e da OMS dizem respeito ao PentaCDD e aos Octafuranos. 
Adoptar os da OMS implica a existência de uma "linguagem" comum com o resto do mundo 
em matéria de concentração de dioxinas mas, sobretudo, a inclusão do PCB com toxicidade 
idêntica aos PCCD/F (idêntica à dioxina) no cálculo da concentração.

Alteração 478
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1,1 – quadro – coluna 2 – linha 4

Texto da Comissão Alteração

1 0,5

Or. de
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Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 479
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.1 – quadro – linha 6

Texto da Comissão

Monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), expressos como 
NO2, relativamente a instalações de incineração de resíduos
existentes de capacidade nominal superior a 6 toneladas por hora ou 
a instalações de incineração de resíduos  novas 

200

Alteração

Monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), expressos como 
NO2, relativamente a instalações de incineração de resíduos  de 
capacidade nominal superior a 6 toneladas por hora 

100

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado. 
Devem ser aplicados os mesmos valores-limite às instalações existentes assim como às novas 
instalações. Ver outras alterações respeitantes ao monóxido de azoto (NO) e ao dióxido de 
azoto (NO2).

Alteração 480
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.1 – quadro – linha 7

Texto da Comissão

Monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), expressos como 
NO2, relativamente a instalações de incineração de resíduos
existentes de capacidade nominal igual ou inferior a 6 toneladas por 

400
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hora 

Alteração

Monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), expressos como 
NO2, relativamente a instalações de incineração de resíduos de 
capacidade nominal inferior a 2 e igual ou inferior a 6 toneladas por 
hora 

150

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado. 
Devem ser aplicados os mesmos valores-limite às instalações existentes assim como às novas 
instalações. Ver outras alterações respeitantes ao monóxido de azoto (NO) e ao dióxido de 
azoto (NO2). 

Alteração 481
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.1 – quadro – linha 7-A (nova)

Alteração

Monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), expressos 
como NO2, no caso das instalações de incineração de resíduos de 
capacidade nominal igual ou superior a 2 toneladas por hora 

200

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado. 
Devem ser aplicados os mesmos valores-limite às instalações existentes assim como às novas 
instalações. Ver outras alterações respeitantes ao monóxido de azoto (NO) e ao dióxido de 
azoto (NO2).
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Alteração 482
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.1 – quadro – linha 7-B (nova)

Alteração

Mercúrio (Hg) 0,05

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 483
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – coluna 2 – linha 1

Texto da Comissão Alteração

30 20

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Amendement 484
Karin Scheele

Proposition de directive
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – coluna 2 – linha 3

Texto da Comissão Alteração

60 20

Or. de
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Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 485
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – n.º 1.2 – quadro – coluna 2 – linha 3

Texto da Comissão Alteração

60 20

Or. it

Justificação

A redução do limite de ácido clorídrico (100 % dos valores a intervalos de 30 minutos) tem 
em conta as emissões concretas medidas actualmente nas instalações de incineração e a 
relação injustificada, no que respeita a este contaminante, entre os valores a cumprir 
relativamente a 100 % dos casos e 97% dos casos. Não há razões técnicas para permitir 
picos de emissões superiores aos valores médios diários.

Alteração 486
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – coluna 2 – linha 5

Texto da Comissão Alteração

200 100

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.
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Alteração 487
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – linha 4
Texto da Comissão

Fluoreto de hidrogénio (HF) 4 2

Alteração

Fluoreto de hidrogénio (HF) 1,4 0,7

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 488
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – linha 7 
Texto da Comissão

Monóxido de azoto (NO) e 
dióxido de azoto (NO2), 
expressos como NO2, 
relativamente a instalações de 
incineração de resíduos
existentes de capacidade 
nominal superior a 6 toneladas 
por hora ou a instalações de 
incineração de resíduos
novas 

400 200

Alteração

Monóxido de azoto (NO) e 
dióxido de azoto (NO2), 
expressos como NO2, 
relativamente a instalações de 
incineração de resíduos  de 
capacidade nominal superior a 
6 toneladas por hora 

200 100

Adlib Express Watermark



AM\743553PT.doc 85/117 PE412.329v01-00

PT

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado. 
Devem ser aplicados os mesmos valores-limite às instalações existentes assim como às novas 
instalações. Só deve ser diferenciada a capacidade nominal. Ver outras alterações 
respeitantes ao monóxido de azoto (NO) e ao dióxido de azoto (NO2).

Alteração 489
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – linha 7-A (nova)

Alteração

Mercúrio (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 490
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – linha 7-B (nova)

Alteração

Monóxido de azoto (NO) e 
dióxido de azoto (NO2), 
expressos como NO2, 
relativamente a instalações 
de incineração de resíduos de 
capacidade nominal superior 
a 2 e inferior a 6 toneladas 
por hora 

400 200
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Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado. 
Devem ser aplicados os mesmos valores-limite às instalações existentes assim como às novas 
instalações. Só deve ser diferenciada a capacidade nominal. Ver outras alterações 
respeitantes ao monóxido de azoto (NO) e ao dióxido de azoto (NO2).

Alteração 491
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.2 – quadro – linha 7-C (nova)

Alteração

Monóxido de azoto (NO) e 
dióxido de azoto (NO2), 
expressos como NO2, 
relativamente a instalações 
de incineração de resíduos de 
capacidade nominal igual ou 
superior a 2 toneladas por 
hora 

600 300

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado. 
Devem ser aplicados os mesmos valores-limite tanto às instalações existentes como a novas 
instalações. Só deve ser diferenciada a capacidade nominal. Ver outras alterações 
respeitantes ao monóxido de azoto (NO) e ao dióxido de azoto (NO2).
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Alteração 492
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 3 – ponto 1.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.5-A. valor-limite médio de emissão 
(expresso em mg/Nm3) para o amoníaco, 
se o amoníaco, ou uma substância 
semelhante, for utilizado para 
desnitrificação, obtido durante o período 
de amostragem mínimo de 30 minutos e 
máximo de 8 horas
Amoníaco (NH3) 5

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 493
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 Os valores-limite de emissão definidos 
nos pontos 2.2 e 2.3 são aplicáveis como 
valores médios diários para as poeiras 
totais, HCI, HF, NOx, SO2 e COT (para 
medições contínuas), como valores médios 
durante o período de amostragem mínimo 
de 30 minutos e máximo de 8 horas para os 
metais pesados e como valores médios 
durante o período de amostragem mínimo 
de 6 horas e máximo de 8 horas para as 
dioxinas e furanos.

2.1 Os valores-limite de emissão definidos 
nos pontos 2.2 e 2.3 são aplicáveis como 
valores médios diários para as poeiras 
totais, HCI, HF, NOx, SO2, Hg e COT 
(para medições contínuas), como valores 
médios durante o período de amostragem 
mínimo de 30 minutos e máximo de 8 
horas para os metais pesados e como 
valores médios durante o período de 
amostragem mínimo de 6 horas e máximo 
de 8 horas para as dioxinas e furanos.

Or. de
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Justificação

Em conformidade com a directiva relativa à incineração de resíduos (2000/76/CE), que é 
substituída por esta proposta de directiva, os metais pesados devem ser sujeitos a medições 
contínuas desde que estejam disponíveis procedimentos de medição adequados. Isto aplica-se 
ao mercúrio.

Alteração 494
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 2.2 – quadro – coluna 2 – linha 1

Texto da Comissão Alteração

30 20

Or. de

Justificação

O valor-limite deve ser adaptado às regras da arte, e já é comprovadamente respeitado.

Alteração 495
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 2.2 – quadro – coluna 2 – linha 5

Texto da Comissão Alteração

500 200

Or. en

Justificação

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
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ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Alteração 496
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 2.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão estabelecerá no âmbito do 
procedimento de comitologia um método 
harmonizado nos termos do qual a 
autoridade competente exige que a 
instalação de co-incineração demonstre 
que as emissões de carbono orgânico total 
(COT) e de SO2 não resultam da 

incineração de resíduos.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecida uma metodologia nos termos da qual possa ser demonstrado que as 
emissões de COT e SO2 provenientes dos fornos de cimento não resultam da incineração de 
resíduos, a fim de que estes possam beneficiar da derrogação. Esta metodologia deve ser 
harmonizada a nível da UE a fim de garantir uma aplicação comum pelas autoridades locais 
dos Estados-Membros e por cada forno de cimento que co-incinere resíduos. 

Alteração 497
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3-A Se o amoníaco, ou uma substância 
semelhante, for utilizado para reduzir as 
emissões de NOx, a autoridade de licença 
fixa um valor-limite para as emissões de 
amoníaco resultantes da desnitrificação.

Or. de
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Justificação

A autoridade deve, a bem da protecção do ambiente, estabelecer um valor-limite adequado 
para reduzir as emissões de amoníaco.

Alteração 498
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1. Cproc expresso em  valores médios 
diários (mg/Nm³), válido até 31 de 
Dezembro de 2015

3.1. Cproc expresso em  valores médios 
diários (mg/Nm³), válido até 31 de 
Dezembro de 2013 

Or. en

Justificação

É necessário que os benefícios ambientais e para a saúde sejam concretizados o mais 
rapidamente possível, pelo que a data de entrada em vigor do valor-limite de emissão a 
atingir para a co-incineração de resíduos nas instalações de combustão deve ser antecipada 
de dois anos.

Alteração 499
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

3.1. Cproc expresso em  valores médios 
diários (mg/Nm³), válido até 31 de 
Dezembro de 2015 

3.1. Cproc expresso em  valores médios 
diários (mg/Nm³)

Para efeitos da determinação da potência 
térmica nominal das instalações de 
combustão, são aplicáveis as regras de 
cálculo cumulativo definidas no artigo 
32.º.

Os valores de Cproc expresso em valores 
médios diários (mg/Nm³) são os 
valores-limite de emissão definidos na 
Parte 2 do anexo V.

O cálculo dos valores médios a intervalos 
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de 30 minutos só será necessário tendo em 
vista o cálculo dos valores médios diários.
Cproc para combustíveis sólidos, com 
excepção da biomassa (teor em O2 de 
6 %):

Quadros suprimidos

Or. en

Justificação

Aquando da incineração de resíduos, aplica-se a regra de mistura (anexo VI, parte 4, ponto 
1) que constitui uma média quantificada das emissões provenientes dos resíduos e dos 
combustíveis. Por razões de coerência, clareza e lógica, os valores Cproc utilizados para as 
emissões resultantes do funcionamento normal das grandes instalações de combustão devem 
ser idênticos aos valores-limites de emissão fixados no anexo V para as grandes instalações 
de combustão. Esta alteração colmata uma lacuna da directiva reformulada e evita a 
duplicação de disposições.

Alteração 500
Christian Ehler

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.1 – quadro 1

Texto da Comissão

Cproc para combustíveis sólidos, com excepção da biomassa  (teor em O2 de 6 %):

Poluente < 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Poeiras 50 50 30 30

Alteração

Cproc para combustíveis sólidos, com excepção da biomassa  (teor em O2 de 6 %):

Poluente < 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth >300 MWth
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SO2
caso geral

- 850 200 200

SO2 em caso 
de utilização 

de 
combustíveis 

nacionais 
com um 

elevado teor 
de enxofre

- 850 400 ou taxa de 
dessulfuração ≥ 92 %

400 ou taxa de 
dessulfuração 

≥ 95 %

NOx - 400 200
300 para o caso da 

combustão de linhite 

200

Poeiras 50 50 30 30

Or. de

Justificação

O texto corresponde amplamente às disposições em vigor na Directiva 2001/80/CE, no caso 
de um combustível com um elevado teor de enxofre natural. As percentagens mínimas de 
dessulfuração propostas correspondem praticamente ao limite daquilo que é tecnicamente 
viável. No caso da combustão de linhite, o valor-limite de emissão de NOx pode ser 
alcançado nas instalações com uma potência de 100-300 MWth por meio de um esforço 
economicamente aceitável.

Alteração 501
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.2

Texto da Comissão Alteração

Ponto suprimido

Or. en
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Justificação

Aquando da incineração de resíduos, aplica-se a regra de mistura (anexo VI, parte 4, ponto 
1) que constitui uma média quantificada das emissões provenientes dos resíduos e dos 
combustíveis. Por razões de coerência, clareza e lógica, os valores Cproc utilizados para as 
emissões resultantes do funcionamento normal das grandes instalações de combustão devem 
ser idênticos aos valores-limite de emissão fixados no anexo V para as grandes instalações de 
combustão. Esta alteração colmata uma lacuna da directiva reformulada e evita a duplicação 
de disposições.

Alteração 502
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2. Cproc expresso em valores médios 
diários (mg/Nm³), válido a partir de 1 de 
Janeiro de 2016

3.2. Cproc expresso em valores médios 
diários (mg/Nm³), válido a partir de 1 de 
Janeiro de 2014

Or. en

Justificação

É necessário que os benefícios ambientais e para a saúde sejam concretizados o mais 
rapidamente possível, pelo que a data de entrada em vigor do valor-limite de emissão a 
atingir para a co-incineração de resíduos nas instalações de combustão deve ser antecipada 
de dois anos.

Alteração 503
Christian Ehler

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.2.1 – quadro 1

Texto da Comissão

Cproc para combustíveis sólidos, com excepção da biomassa (teor em O2 de 6 %):

Poluente < 50 MWth 50 a100 MWth 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2 - 400 200 200
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para turfa: 300

NOx - 300

para linhite 
pulverizada: 

400

200 200

Poeiras 50 30 25

para turfa: 20

20

Alteração

Cproc para combustíveis sólidos, com excepção da biomassa (teor em O2 de 6 %):

Poluente < 50 
MWth

50 a100 MWth 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2
caso geral

- 400

para turfa: 300

200 200

SO2 em caso 
de utilização 

de 
combustíveis 

nacionais 
com um 

elevado teor 
de enxofre

- 400
para turfa: 300)

400 ou taxa de 
dessulfuração ≥ 92 %

400 ou taxa de 
dessulfuração 

≥ 96 %

NOx - 300

para linhite 
pulverizada: 400

200
300 para o caso da 

combustão de linhite 

200

Poeiras 50 30 25
para turfa: 20

20

Poluente < 50 
MWth

50 a100 MWth 100 a 300 MWth >300 MWth

Or. de

Justificação

Os valores-limite das emissões de SO2 não podem ser alcançados com um ónus proporcional 
no caso das instalações existentes que utilizem combustíveis ricos em enxofre. As 
percentagens mínimas de dessulfuração propostas correspondem praticamente ao limite 
daquilo que é tecnicamente viável. No caso do NOx, o valor-limite de emissão proposto pela 
Comissão não pode ser alcançado de um modo economicamente aceitável nas instalações 
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com uma potência térmica de 100-300 MWth.

Alteração 504
Christian Ehler

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3.2.2 – quadro 1

Texto da Comissão

Cproc para combustíveis sólidos, com excepção da biomassa (teor em O2 de 6 %):

Poluente >50 MWth 50 a 100 MWth 100 a 300 MWth >300 MWth

SO2 - 400

para turfa: 300

200

para turfa: 300, 
excepto para o 

caso da 
combustão em 

leito fluidizado: 
250

150

para o caso da combustão 
em leito fluidizado 
pressurizado com 

recirculação ou, no caso da 
queima de turfa, para todos 
os tipos de combustão em 

leito fluidizado 200

NOx - 300

para turfa: 250

200 150

para a combustão de linhite 
pulverizada: 200

Poeiras 50 20 20 10

para turfa: 20

Alteração

Cproc para combustíveis sólidos, com excepção da biomassa (teor em O2 de 6 %):

Poluente < 50 MWth 50 a 100 
MWth

100 a 300 MWth >300 MWth

SO2

caso geral

- 400

para turfa: 
300

200

para turfa: 300, excepto 
para o caso da combustão 
em leito fluidizado: 250

150

para o caso da combustão 
em leito fluidizado 
pressurizado com 

recirculação ou, no caso da 
queima de turfa, para 

todos os tipos de 
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combustão em leito 
fluidizado 200

SO2 em caso 
de utilização 

de 
combustíveis 

nacionais 
com um 

elevado teor 
de enxofre

- para turfa: 
300)

300 ou taxa de 
dessulfuração ≥ 92%

400 ou taxa de 
dessulfuração ≥ 96%

NOx - 300

para turfa: 
250

200

para o caso da 
combustão de linhite: 

300

150

para o caso da combustão 
de linhite: 200

Poeiras 50 20 20 10

para turfa: 20

Or. de

Justificação

O texto corresponde amplamente às disposições em vigor na Directiva 2001/80/CE, no caso 
de um combustível com um elevado teor de enxofre natural. As percentagens mínimas de 
dessulfuração propostas correspondem praticamente ao limite daquilo que é tecnicamente 
viável. Os valores-limite de emissão de NOx propostos pela Comissão, no caso da combustão 
de linhite, também não podem ser alcançados de um modo economicamente razoável nas 
instalações novas.

Alteração 505
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Disposições especiais para os fornos 
metalúrgicos em caso de co-incineração 
de resíduos
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3-A.1. Os requisitos com vista à aplicação 
da regra de mistura (Anexo VI, parte 4, 
ponto 1) no caso dos fornos metalúrgicos 
são adoptados em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 2 do artigo 69.°

Or. de

Justificação

Os resíduos são incinerados em grandes quantidades nos fornos metalúrgicos e, por 
conseguinte, em instalações de co-incineração, que não são referidas no presente anexo. 
Porém, no que diz respeito aos processos metalúrgicos de combustão, é necessário formular 
requisitos especiais. 

Também está prevista na actual directiva, que é agora substituída pela directiva relativa às 
emissões industriais, a modificação do anexo proposta pela Comissão, no caso de grandes 
quantidades de resíduos serem canalizados para outros tipos de instalações de 
co-incineração, não referidas no anexo.

Alteração 506
Karin Scheele

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Medições contínuas das seguintes 
substâncias: Nox, desde que os 
valores-limite estejam estabelecidos, CO, 
poeiras totais, COT, HCl, HF, SO2;

a) Medições contínuas das seguintes 
substâncias: NOx, desde que os 
valores-limite estejam estabelecidos, CO, 
poeiras totais, COT, HCl, HF, SO2, Hg;

Or. de

Justificação

Em conformidade com a directiva vigente relativa à incineração de resíduos, os metais 
pesados devem ser sujeitos a medições contínuas desde que estejam disponíveis 
procedimentos de medição adequados. Isto aplica-se ao mercúrio (Hg).
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Alteração 507
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se 
o operador puder provar que as emissões 
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, se o operador puder provar 
que as emissões desses poluentes não 
poderão, em circunstância alguma, 
ultrapassar os valores-limite de emissão 
estabelecidos.

Or. en

Justificação

Esta disposição seria prejudicial para a combustão (incineração) de resíduos como 
combustível, dado que as instalações em causa não podem “provar” que as emissões não 
ultrapassarão os valores-limite de emissão estabelecidos, mesmo que se revele que assim é de 
facto – quando a instalação que queima combustíveis em vez de resíduos o pode provar. 
Consequentemente, esta discriminação seria prejudicial para as instalações que incineram 
resíduos.

Alteração 508
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se 

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, se o operador puder provar 
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o operador puder provar que as emissões 
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

que as emissões desses poluentes não 
poderão, em circunstância alguma, 
ultrapassar os valores-limite de emissão 
estabelecidos.

Or. fr

Justificação

Não é possível permitir uma isenção total de medição dos gases referidos no ponto 2.5. Uma 
vez que é impossível garantir o respeito permanente dos limites fixados, convém permitir 
medições, no mínimo, periódicas. Quanto ao NOx, deve ser medido de forma contínua, 
representando um risco para a qualidade do ar e para a saúde.

Alteração 509
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VI – parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se 
o operador puder provar que as emissões 
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, se o operador puder provar 
que as emissões desses poluentes não 
poderão, em circunstância alguma, 
ultrapassar os valores-limite de emissão 
estabelecidos.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma monitorização é impossível assegurar que os resíduos incinerados não 
darão origem a emissões de HCl, HF, SO2 ou NOx superiores aos valores-limite de emissão 
estabelecidos devido ao carácter heterogéneo dos resíduos e à sua potencial poluição pelo 
cloreto, fluoreto ou enxofre. Devem ser sempre efectuadas medições contínuas se os resíduos 
não tiverem origem em fontes de produção homogéneas. A qualidade da monitorização 
depende em larga medida da amostragem dos resíduos, pelo que os resíduos mistos 
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provenientes de diversas fontes podem originar uma amostragem de menor qualidade.

Alteração 510
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se 
o operador puder provar que as emissões 
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, se o operador puder provar 
que as emissões desses poluentes não 
poderão, em circunstância alguma, 
ultrapassar os valores-limite de emissão 
estabelecidos.

Or. en

Justificação

A derrogação prevista na monitorização das emissões de HCl, HF ou SO2 no caso da 
incineração ou co-incineração de resíduos com base na qualidade das emissões não é 
realista. É impossível assegurar que os resíduos incinerados não darão origem a emissões de 
HCl, HF ou SO2 superiores aos valores-limite de emissão estabelecidos devido ao carácter 
heterogéneo dos resíduos e à sua potencial poluição pelo cloreto, fluoreto ou enxofre.

Alteração 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
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co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se o 
operador puder provar que as emissões
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se o 
operador puder provar que as emissões 
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma e com base em 
conhecimentos técnicos e numa 
peritagem, ultrapassar os valores-limite de 
emissão estabelecidos.

Or. en

Justificação

The monitoring relief for smaller waste incineration plants, often operated by small and 
medium sized enterprises, should not be restricted to existing installations. 

The judgement, if the prescribed emission limit values will be met, shall be subject to an 
evaluation by experts and based on technical knowledge. Such an Alteração in the first 
subparagraph, is admissible in accordance with rule 80a ROP  because of the close link 
between the two subparagraphs of Anexo VI Part 6 Number 2.5.

Alteração 512
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se o 
operador puder provar que as emissões 
desses poluentes não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

2.5. A autoridade competente pode decidir 
não exigir a medição contínua do HCl, HF 
e SO2 presentes nos resíduos em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos, mas sim 
medições periódicas, nos termos da alínea 
c) do ponto 2.1, ou nenhuma medição, se o
operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos 
resíduos em causa, que as emissões desses 
poluentes não poderão, em circunstância 
alguma, ultrapassar os valores-limite de 
emissão estabelecidos.

Or. en
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Justificação

É necessário garantir que a diminuição dos requisitos de monitorização é fundamentada. As 
instalações devem ser submetidas a controlos aleatórios, para assegurar a conformidade.

Alteração 513
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora, 
se o operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos 
resíduos em causa, nas tecnologias 
utilizadas e nos resultados da 
monitorização das emissões, que as 
emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao primeiro parágrafo do ponto 2.5.

Alteração 514
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode decidir não Suprimido

Adlib Express Watermark



AM\743553PT.doc 103/117 PE412.329v01-00

PT

exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora, 
se o operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos 
resíduos em causa, nas tecnologias 
utilizadas e nos resultados da 
monitorização das emissões, que as 
emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores limite de emissão estabelecidos. 

Or. fr

Justificação

Em conformidade com a alteração respeitante ao ponto 2.5 - parágrafo 1.

Alteração 515
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora,
se o operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos 
resíduos em causa, nas tecnologias 
utilizadas e nos resultados da 
monitorização das emissões, que as 
emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável no caso de resíduos mistos 
provenientes de diversas fontes, para as 
quais são exigidas medições contínuas.
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao primeiro parágrafo do ponto 2.5.

Alteração 516
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora, 
se o operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos 
resíduos em causa, nas tecnologias 
utilizadas e nos resultados da 
monitorização das emissões, que as 
emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável no caso resíduos mistos 
provenientes de diversas fontes, para as 
quais são exigidas medições contínuas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao primeiro parágrafo do ponto 2.5.
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Alteração 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora, se 
o operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos resíduos 
em causa, nas tecnologias utilizadas e nos 
resultados da monitorização das emissões, 
que as emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos com uma capacidade nominal 
inferior a 6 toneladas por hora, se o 
operador puder provar, com base nas 
informações sobre a qualidade dos resíduos 
em causa, nas tecnologias utilizadas e nos 
resultados da monitorização das emissões, 
que as emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma e com base em 
conhecimentos técnicos e numa 
peritagem, ultrapassar os valores-limite de 
emissão estabelecidos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao primeiro parágrafo do ponto 2.5.

Alteração 518
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
 Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.5 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas, nos termos da 
alínea c) do ponto 2.1, em instalações de 
incineração ou de co-incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade 
nominal inferior a 6 toneladas por hora, se 
o operador puder provar, com base nas 

A autoridade competente pode decidir não 
exigir a medição contínua dos NOx, mas 
sim medições periódicas aleatórias, nos 
termos da alínea c) do ponto 2.1, em 
instalações de incineração ou de 
co-incineração de resíduos existentes com 
uma capacidade nominal inferior a 6 
toneladas por hora, se o operador puder 
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informações sobre a qualidade dos resíduos 
em causa, nas tecnologias utilizadas e nos 
resultados da monitorização das emissões, 
que as emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos.

provar, com base nas informações sobre a 
qualidade dos resíduos em causa, nas 
tecnologias utilizadas e nos resultados da 
monitorização das emissões, que as 
emissões de NOx não poderão, em 
circunstância alguma, ultrapassar os 
valores-limite de emissão estabelecidos. 
Em caso de incumprimento das condições 
de licenciamento, a autoridade 
competente exigirá medições contínuas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao primeiro parágrafo do ponto 2.5.

Alteração 519
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.6

Texto da Comissão Alteração

2.6. A autoridade competente pode 
decidir exigir menos de duas medições por 
ano ou não exigir nenhuma medição para 
os metais pesados e para as dioxinas e 
furanos nos seguintes casos:

Suprimido

a) As emissões resultantes da 
co-incineração ou incineração de 
resíduos  sejam, em todas as 
circunstâncias, inferiores a 50 % dos 
valores-limite de emissão;
b) Os resíduos a co-incinerar ou a 
incinerar consistam apenas em 
determinadas fracções combustíveis 
separadas de resíduos não perigosos, não 
adequados para reciclagem, que 
apresentem determinadas características e 
que sejam melhor especificados com base 
na avaliação referida na alínea c);
c) O operador possa demonstrar com 
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base em informações relativas à qualidade 
dos resíduos em questão e à 
monitorização das emissões, que estas 
serão, em todas as circunstâncias, 
significativamente inferiores aos 
valores-limite de emissão para os metais 
pesados, dioxinas e furanos;

Or. en

Justificação

É irresponsável permitir que não sejam efectuadas medições para as emissões dos metais 
pesados, dioxinas e furanos. Os requisitos de monitorização actuais controlam apenas 0,2% 
das horas de funcionamento, omitindo os períodos de arranque e de fecho, que não podem 
fornecer uma amostra fiável dos poluentes emitidos por um incinerador. A presente directiva 
deve acompanhar a evolução das tecnologias de monitorização.

Alteração 520
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir menos de duas medições por ano ou 
não exigir nenhuma medição para os 
metais pesados e para as dioxinas e 
furanos nos seguintes casos: 

2.6. A autoridade competente exigirá 
medições regulares de metais pesados, 
dioxinas e furanos e amostragens 
periódicas de dioxinas halogenadas. As 
medições regulares podem revestir a 
forma de duas medições por ano nos 
seguintes casos: 

Or. en

Justificação

É irresponsável permitir que não sejam efectuadas medições para as emissões dos metais 
pesados, dioxinas e furanos. Os requisitos de monitorização actuais controlam apenas 0,2% 
das horas de funcionamento, omitindo os períodos de arranque e de fecho, que não podem 
fornecer uma amostra fiável dos poluentes emitidos por um incinerador. A presente directiva 
deve acompanhar a evolução das tecnologias de monitorização. Além disso, as únicas 
amostras de dioxinas que actualmente se podem obter nos incineradores são os compostos 
clorados. As dioxinas halogenadas e os compostos de cloro e brómio, por exemplo, são 
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actualmente totalmente ignorados.

Alteração 521
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir menos de duas medições por ano ou 
não exigir nenhuma medição para os 
metais pesados e para as dioxinas e 
furanos nos seguintes casos:

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir menos de seis meses de período de 
ensaio por ano para a medição contínua 
da soma dos metais pesados, prevendo um 
período de ensaio de um mínimo de três 
meses por ano. A autoridade competente 
pode decidir exigir menos do que a 
amostragem contínua de dioxinas e 
furanos, prevendo um mínimo de 4 séries 
de 14 dias de amostragem e análise por 
ano, nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ter o direito de exigir medições para as emissões 
atmosféricas dos metais pesados, dioxinas e furanos, independentemente dos resultados dos 
relatórios dos operadores sobre a qualidade dos resíduos. O controlo da qualidade dos 
resíduos não é um mecanismo fiável para evitar emissões de resíduos perigosos dado que não 
é possível eliminar o perigo que constituem os resíduos mistos e não pode ser obtida uma 
prova fiável no caso dos resíduos mistos provenientes de diversas fontes.

Alteração 522
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir menos de duas medições por ano ou 
não exigir nenhuma medição para os 

2.6. A autoridade competente pode decidir 
exigir menos de seis meses de período de 
ensaio por ano para a medição contínua 
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metais pesados e para as dioxinas e 
furanos nos seguintes casos:

da soma dos metais pesados, prevendo um 
período de ensaio de um mínimo de três 
meses por ano. A autoridade competente 
pode decidir exigir menos do que a 
amostragem contínua de dioxinas e 
furanos, prevendo um mínimo de 4 séries 
de 14 dias de amostragem e análise por 
ano, nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

é inaceitável não exigir nenhuma medição para as emissões atmosféricas dos metais pesados, 
dioxinas e furanos com base nos relatórios dos operadores sobre a qualidade dos resíduos. 
Uma vez concluída a monitorização, duas das condições tornam-se irrelevantes pois as 
informações relativas à monitorização das emissões não estão disponíveis para avaliar as 
emissões. O controlo da qualidade dos resíduos não é um mecanismo fiável para evitar 
emissões de resíduos perigosos dado que não é possível eliminar o perigo que constituem os 
resíduos mistos. Na ausência de uma monitorização, o aumento das emissões passaria 
despercebido.

Alteração 523
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O operador possa demonstrar com base
em informações relativas à qualidade dos 
resíduos em questão e à monitorização  das 
emissões, que estas serão, em todas as 
circunstâncias, significativamente 
inferiores aos valores-limite de emissão 
para os metais pesados, dioxinas e furanos;

c) O operador possa demonstrar com base
em informações relativas à qualidade dos 
resíduos em questão e à monitorização  das 
emissões, que estas serão, em todas as 
circunstâncias, significativamente 
inferiores aos valores-limite de emissão 
para os metais pesados, dioxinas e furanos; 
A qualidade dos resíduos em questão pode 
ser comprovada através do cumprimento 
dos requisitos enunciados nos termos do 
artigo 47.°, n.° 4-A. 

Or. de
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Justificação

Ver a este propósito as alterações relativas ao n.° 4-A do artigo 47.° (novo) assim como ao 
Anexo VI, Parte 9 (nova).

Alteração 524
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 6 – ponto 2.6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O operador possa demonstrar que 
não são tratados resíduos electrónicos ou 
resíduos que contenham compostos 
clorados.

Or. en

Justificação

A fonte principal de dioxinas é a incineração de compostos clorados e uma das principais 
fontes de metais pesados são os resíduos electrónicos. Por conseguinte, esses resíduos não 
devem ser incinerados em instalações em que não sejam efectuadas medições de dioxinas e 
metais pesados.

Alteração 525
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 8 – ponto 1.1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Para o monóxido de carbono (CO): d) Para o monóxido de carbono (CO):

-i) pelo menos 97 % do valor médio diário 
ao longo do ano não exceda o valor-limite 
de emissão constante do ponto 1.5, alínea 
a), da parte 3;

i) no caso das instalações de incineração de 
resíduos:

i) no caso das instalações de incineração de 
resíduos não perigosos:
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pelo menos 97 % do valor médio diário ao 
longo do ano não exceda o valor-limite de 
emissão constante do ponto 1.5, alínea a), 
da parte 3;
e e

- pelo menos 95 % de todos os valores 
médios ao longo de cada período de 10 
minutos obtidos durante qualquer período 
de 24 horas ou todos os valores médios ao 
longo de cada período de 30 minutos 
obtidos durante o mesmo período não 
excedam o valor-limite de emissão 
constante do ponto 1.5, alíneas b) e c), da 
parte 3;

i-A) no caso das instalações de
incineração de resíduos perigosos:

- pelo menos 95 % de todos os valores 
médios ao longo de cada período de 10 
minutos obtidos durante qualquer período 
de 24 horas ou todos os valores médios ao 
longo de cada período de 30 minutos 
obtidos durante o mesmo período não 
excedam o valor-limite de emissão 
constante do ponto 1.5, alíneas b) e c), da 
parte 3;

ii) no caso das instalações de 
co-incineração de resíduos,  sejam 
cumpridas as disposições da parte 4.

ii) no caso das instalações de 
co-incineração de resíduos,  sejam 
cumpridas as disposições da parte 4.  

Or. en

Justificação

Os incineradores de resíduos perigosos estão confrontados com um problema diferente do 
dos incineradores de resíduos municipais, na medida em que os resíduos são mais 
heterogéneos e o processo é diferente (mediante a utilização de fornos rotativos). Os 
incineradores de resíduos municipais não registam os mesmos picos de CO que ocorrem nos 
incineradores de resíduos perigosos. Por conseguinte, justifica-se que o valor-limite médio de 
emissão possa ser calculado durante um período mais longo.
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Amendment 526
Anne Ferreira

Proposal for a directive
Annex VI – Part 8 – point 1.1 – point d – subpoint i a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

i-A) no caso das instalações de 
incineração de resíduos perigosos:

- pelo menos 95 % de todos os valores 
médios ao longo de cada período de 10 
minutos obtidos durante qualquer período 
de 24 horas ou todos os valores médios ao 
longo de cada período de 30 minutos 
obtidos durante o mesmo período não 
excedam o valor-limite de emissão 
constante do ponto 1.5, alíneas b) e c), da 
parte 3;

Or. fr

Justification

Sur une installation d’incinération de déchets dangereux, le procès, la conduite de 
l’installation ainsi que l’hétérogénéité des déchets traités peuvent entraîner, sur de courtes 
périodes, une série de pics de CO alors même que, sur des périodes plus longues, les 
émissions de CO sont largement inférieures aux seuils à respecter. Pour ces raisons 
uniquement liées à la technique, la conformité des valeurs sur 10 minutes pour le CO doit être 
regardée sur des périodes plus longues que 24 heures.

Alteração 527
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

PARTE 8-A
Requisitos para a combustão de resíduos 

em instalações de co-incineração
A Comissão estabalecerá valores-limite de 
entrada para a combustão de resíduos em 
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instalações de co-incineração, assim como 
as regras afins relativas ao seu 
cumprimento e monitorização. Para este 
efeito, respeitará as normas CEN 
pertinentes.
Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, complementando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
69.º.

Or. de

Justificação

Ver a este propósito as alterações relativas ao n.° 4-A do artigo 47.° (novo).

Aquando da incineração de resíduos em instalações de co-incineração e com vista 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 528
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Anexo VII – Parte 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso se apliquem revestimentos, 
vernizes, adesivos ou tintas, poderá 
utilizar-se o plano que se segue. Se o 
método que se segue for inadequado, a 
autoridade competente pode autorizar o 
operador a utilizar um plano alternativo 
que permita obter reduções das emissões 
equivalentes às que seriam possíveis 
através da aplicação dos valores-limite de 
emissão constantes das partes 2 e 3. Na sua 
concepção, o plano deverá atender aos 
seguintes factos:

1. Caso se apliquem revestimentos, 
vernizes, adesivos ou tintas, poderá 
utilizar-se o plano que se segue. Para 
outras actividades industriais ou se o 
método que se segue for inadequado, a 
autoridade competente pode autorizar o 
operador a utilizar um plano alternativo 
que permita obter reduções das emissões 
equivalentes às que seriam possíveis 
através da aplicação dos valores-limite de 
emissão constantes das partes 2 e 3. Na sua 
concepção, o plano deverá atender aos 
seguintes factos:
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Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do plano de redução das emissões não se deve limitar aos exemplos 
referidos, podendo igualmente aplicar-se a outras actividades industriais. Foi o que 
aconteceu claramente no caso da Directiva Solventes COV (1999/13/CE) original e também 
deve ficar claro no caso da presente directiva.

Alteração 529
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Anexo VII – Parte 5 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Caso se apliquem revestimentos, 
vernizes, adesivos ou tintas, poderá 
utilizar-se o plano que se segue. Se o 
método que se segue for inadequado, a 
autoridade competente pode autorizar o 
operador a utilizar um plano alternativo 
que permita obter reduções das emissões 
equivalentes às que seriam possíveis 
através da aplicação dos valores-limite de 
emissão constantes das partes 2 e 3. Na sua 
concepção, o plano deverá atender aos 
seguintes factos:

1. Caso se apliquem revestimentos, 
vernizes, adesivos ou tintas, poderá 
utilizar-se o plano que se segue. Para 
outras actividades industriais ou se o 
método que se segue for inadequado, a 
autoridade competente pode autorizar o 
operador a utilizar um plano alternativo 
que permita obter reduções das emissões 
equivalentes às que seriam possíveis 
através da aplicação dos valores-limite de 
emissão constantes das partes 2 e 3. Na sua 
concepção, o plano deverá atender aos 
seguintes factos:

Or. en

Justificação

Este parágrafo deve ser harmonizado com o disposto no artigo 54.° sobre a aplicação do 
plano de redução às actividades industriais.
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Alteração 530
Péter Olajos

Proposta de directiva
Anexo VIII – parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Serão efectuados ensaios  de toxicidade 
aguda sobre certas espécies de moluscos, 
crustáceos, peixes e plâncton comuns nas 
zonas de descarga. Além disso, serão 
efectuados ensaios sobre exemplares da 
espécie artémia (Artemia salina).

1. 1. Serão efectuados ensaios  de 
toxicidade aguda sobre certas espécies 
representativas da zona de descarga.

Or. en

Justificação

Os ensaios sobre espécies vivas deve ser reduzido ao mínimo, o que só se pode conseguir se 
os ensaios se limitarem às espécies relevantes para a zona de descarga. Os ensaios sobre 
exemplares da espécie artémia são irrelevantes se a descarga não for efectuada em águas 
salgadas.

Alteração 531
Péter Olajos

Proposta de directiva
Anexo VIII – parte 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os valores-limite expressos em termos 
de concentrações mássicas por metro 
cúbico (Nm3) serão calculados à 
temperatura de 273,15-K, à pressão de 
101,3 kPa e após correcção para o teor de 
vapor de água nos gases residuais. 

1. Os valores-limite expressos em termos 
de concentrações mássicas por metro 
cúbico (Nm3) serão calculados à 
temperatura de 273,15-K, à pressão de 
101,3 kPa.

Or. en

Justificação

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
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set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume (concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring. 

Alteração 532
Péter Olajos

Proposta de directiva
Anexo VIII – parte 3 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 500 mg/Nm3, em média horária, para 
as instalações de concentração de 
resíduos ácidos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Previsto na Directiva 92/112/CEE, o limite de 500 mg/Nm3 para as instalações de 
concentração de resíduos ácidos nunca foi aplicado na indústria e não se sabe ao certo a que 
operação deve ser aplicável. No documento BREF não figura um limite correspondente.

Alteração 533
Péter Olajos

Proposta de directiva
Artigo 16 – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Esses valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos, onde aplicáveis, no n.° 1-A do 
artigo 14.°.

Caso sejam fixados valores-limite de 
emissão, parâmetros equivalentes e 
medidas técnicas em conformidade com o 
presente parágrafo, os motivos da 
autorização dos níveis de emissões 
conforme descritos nos documentos 
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BREF devem ser documentados e 
fundamentados num anexo às condições 
de licenciamento.

Or. en

Justificação

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Anexoes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Anxexes.
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