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Alteração 59
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O respeito dos valores-limite de 
emissões previstos na presente directiva 
deveria ser considerado como uma 
condição necessária mas não suficiente 
para garantir o respeito dos objectivos de 
prevenção e redução da poluição e de um 
elevado grado de protecção ambiental, da 
água, do ar, do solo e das populações. Para 
garantir este respeito pode ser necessário 
prever valores-limite de emissões mais 
severos para as substâncias poluentes 
previstas na presente directiva, valores de 
emissões relativos a outras substâncias e a 
outros componentes ambientais, bem como 
a outras condições adequadas;

Or. it

Justificação

É necessário salientar que a aplicação dos BREF é um instrumento para a realização dos 
objectivos específicos da directiva, pelo que a fixação de valores-limite deve ser considerada 
como uma condição mínima comum, por si só não excelente ou suficiente para garantir, em 
qualquer condição ambiental, uma redução adequada da poluição, a exposição ambiental e 
os efeitos sanitários relacionados.

Alteração 60
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A existência de abordagens diferentes (Não se aplica à versão portuguesa.)
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no controlo das emissões para a 
atmosfera, a água ou os solos poderá 
favorecer a transferência dos problemas 
de poluição entre os diferentes meios 
físicos, em lugar de favorecer a protecção 
do ambiente no seu todo. Assim, é 
conveniente prever uma abordagem 
integrada para a prevenção e controlo das 
emissões para a atmosfera, a água ou os 
solos, para a gestão dos resíduos, para 
uma utilização eficiente da energia e para 
a prevenção dos acidentes.

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 61
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir a prevenção e o 
controlo da poluição, uma instalação só 
deverá funcionar se for titular de uma 
licença ou, no que respeita a certas 
instalações e actividades que usam 
solventes orgânicos, se for titular de uma 
licença ou se estiver registada.

(5) A fim de garantir a prevenção e o 
controlo da poluição, uma instalação só 
deverá funcionar se for titular de uma 
licença ou, no que respeita a certas 
instalações e actividades que usam 
solventes orgânicos, se for titular de uma 
licença ou se estiver registada. A 
utilização generalizada de solventes 
orgânicos deveria ser minimizada.

Or. en

Justificação

Os solventes orgânicos são fonte de poluição. A produção sustentável deveria apoiar-se em 
técnicas isentas de solventes ou à base da água.
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Alteração 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de evitar a duplicação da 
regulamentação, a licença de uma 
instalação abrangida pela Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na Comunidade 
e que altera a Directiva 96/61/CE do 
Conselho, não deve incluir um valor-limite 
de emissão aplicável às emissões de gases 
com efeito de estufa, a não ser quando isso 
seja necessário para assegurar que não será 
causada qualquer poluição local 
significativa ou quando a instalação em 
causa se encontre temporariamente 
excluída desse regime.

Suprimido

Or. en

Justificação

As grandes instalações de combustão contribuem consideravelmente para as emissões de 
dióxido de carbono e, por conseguinte, para as alterações climáticas.  O regime de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa fornece um quadro muito útil para 
reduções dessas emissões em todos os sectores, mas não propicia um sinal suficientemente 
forte a nível do preço para impedir a entrada no regime de novas e importantes fontes 
localizadas de dióxido de carbono. É, por conseguinte, necessário incluir disposições que 
exijam valores-limite de emissões atmosféricas de dióxido de carbono na IPPC para novas 
grandes instalações.
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Alteração 63
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de evitar a duplicação da 
regulamentação, a licença de uma 
instalação abrangida pela Directiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na Comunidade 
e que altera a Directiva 96/61/CE do 
Conselho, não deve incluir um valor-limite
de emissão aplicável às emissões de gases 
com efeito de estufa, a não ser quando isso 
seja necessário para assegurar que não será 
causada qualquer poluição local 
significativa ou quando a instalação em 
causa se encontre temporariamente 
excluída desse regime.

Suprimido

Or. en

Justificação

A directiva deveria incluir valores-limite de CO2 aplicáveis a grandes instalações de 
combustão.

Alteração 64
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As licenças devem contemplar todas as 
medidas necessárias para alcançar um 
grau elevado de protecção do ambiente no 
seu todo, bem como os valores-limite para 
as emissões de substâncias poluentes, 
exigências adequadas à protecção dos 

(9) As licenças devem contemplar todas as 
medidas necessárias para alcançar um 
grau elevado de protecção da saúde 
pública e do ambiente no seu todo, bem 
como as disposições susceptíveis de 
assegurar a pureza do ar, designadamente, 
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solos e das águas subterrâneas e ainda as 
exigências de controlo aplicáveis. As 
condições de licenciamento devem ser 
definidas com base nas melhores técnicas 
disponíveis.

os valores-limite para as emissões de 
substâncias poluentes, bem como as
exigências adequadas à protecção dos 
solos e das águas subterrâneas e ainda as 
exigências de controlo aplicáveis. As 
condições de licenciamento devem ser 
definidas com base nas melhores técnicas 
disponíveis (MTD).

Or. pl

Justificação

Para além do ambiente, a saúde pública também constitui uma das prioridades da UE. A 
poluição atmosférica está longe de ser inofensiva para o ser humano. Os considerandos 19, 
22 e 23, bem como o n.º 2 do artigo 3.º e os artigos 33.º, 41.º, 53.º e 59.º da proposta, também 
fazem referência à protecção da saúde humana.

A emissão de gases na atmosfera afecta igualmente os solos e a paisagem.

Alteração 65
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As licenças devem contemplar todas as 
medidas necessárias para alcançar um 
grau elevado de protecção do ambiente no 
seu todo, bem como os valores-limite para 
as emissões de substâncias poluentes, 
exigências adequadas à protecção dos 
solos e das águas subterrâneas e ainda as 
exigências de controlo aplicáveis. As 
condições de licenciamento devem ser 
definidas com base nas melhores técnicas 
disponíveis.

(9) As licenças devem contemplar todas as 
medidas necessárias para alcançar um 
grau elevado de protecção do ambiente no 
seu todo, bem como os valores-limite para 
as emissões de substâncias poluentes, 
exigências adequadas à protecção dos 
solos e das águas subterrâneas e ainda as 
exigências de controlo aplicáveis, bem 
como uma lista de substâncias ou 
preparações perigosas utilizadas, na 
acepção da Directiva 67/548/CEE do 
Conselho, de 27 de Junho de 1967. As 
condições de licenciamento devem ser 
definidas com base nas melhores técnicas 
disponíveis.

Or. en
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Justificação

As licenças devem incluir a lista de substâncias perigosas utilizadas na instalação em causa, 
a fim de aumentar a transparência relativamente à utilização destas substâncias e 
proporcionar um base adequada para a fixação das condições de licenciamento.

Alteração 66
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas, as 
autoridades competentes devem dispor da 
possibilidade de conceder derrogações de 
modo a permitir que os valores-limite para 
as emissões possam ser superiores aos 
valores de emissões associados à 
aplicação das MTD, conforme descritas 
no documento BREF pertinente. Essas 
derrogações terão de se basear em critérios 
bem definidos e não deverão ultrapassar os
valores-limite previstos na presente 
directiva.

(11) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas, as 
autoridades competentes devem dispor da 
possibilidade de fixar valores-limite para 
as emissões, parâmetros equivalente ou 
medidas técnicas que resultem em níveis 
de emissões que possam ser superiores 
aos valores de emissões associados à 
aplicação das MTD, conforme descritas 
no documento BREF pertinente.

Or. fr

Justificação

Em geral, os valores-limite de emissões estabelecidos nas licenças correspondem a um 
máximo durante um determinado período de tempo curto. Podem, portanto, ser superiores 
aos níveis de emissões associados às melhores técnicas disponíveis (que são indicadas nos 
documentos de referência MTD) e, apesar de tudo, permitir alcançar esses níveis de emissões 
associados às melhores técnicas disponíveis. A formulação "...que resultem em... " deve ser 
aditada a fim de tomar em conta a diferença que existe entre os valores-limite de emissões 
"instantâneas" e os níveis associados às melhores técnicas disponíveis (que são indicadas nos 
documentos de referência MTD) que representam um valor médio.
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Alteração 67
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas, as 
autoridades competentes devem dispor da 
possibilidade de conceder derrogações de 
modo a permitir que os valores-limite para 
as emissões possam ser superiores aos 
valores de emissões associados à 
aplicação das MTD, conforme descritas 
no documento BREF pertinente. Essas 
derrogações terão de se basear em critérios 
bem definidos e não deverão ultrapassar os 
valores-limite previstos na presente 
directiva.

(11) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas, as 
autoridades competentes devem dispor da 
possibilidade de permitir que os valores-
limite para as emissões possam ser 
superiores aos valores de emissões 
associados à aplicação das MTD, 
conforme descritas no documento BREF 
pertinente.

Or. en

Justificação

A possibilidade de derrogação não produz efeito, uma vez que o procedimento, descrito em 
caso de derrogação, corresponde ao que deve ser feito em todos os casos. A abordagem 
integrada não deve ser inserida por via de derrogação.

Alteração 68
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas, as 
autoridades competentes devem dispor da 
possibilidade de conceder derrogações de 
modo a permitir que os valores-limite 
para as emissões possam ser superiores 
aos valores de emissões associados à 
aplicação das MTD, conforme descritas 

(11) A fim de tomar em consideração 
certas circunstâncias específicas, as 
autoridades competentes devem dispor da 
possibilidade de conceder derrogações de 
modo a permitir que os valores-limite 
para as emissões possam ser superiores 
aos valores de emissões associados à 
aplicação das MTD, conforme descritas 
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no documento BREF pertinente. Essas 
derrogações terão de se basear em 
critérios bem definidos e não deverão 
ultrapassar os valores-limite previstos na 
presente directiva.

no documento BREF pertinente. Essas 
derrogações terão de se basear em 
critérios bem definidos e não deverão 
ultrapassar os valores-limite previstos na 
presente directiva. Não é necessária 
nenhuma derrogação para que os valores-
limite de emissão possam ser fixados 
abaixo dos níveis de emissão associados às 
MTD, indicadas no documento BREF 
pertinente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 69
Christa Klaß

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A utilização de estrume animal e de 
chorume pode resultar em impactos 
significativos na qualidade do ambiente. A 
fim de garantir a prevenção e controlo 
desses impactos de forma integrada, é 
necessário que o estrume e o chorume 
gerados pelas actividades abrangidas pela 
presente directiva sejam espalhados pelo 
operador ou por um terceiro de acordo com 
as melhores técnicas disponíveis. Para que 
os Estados-Membros possam dispor de 
alguma flexibilidade no cumprimento 
dessas exigências, a necessidade de 
aplicação das melhores técnicas 
disponíveis por parte do operador ou do 
terceiro responsável pela dispersão do 
estrume ou do chorume poderá ser 
especificada na própria licença ou através 
de outras medidas.

Suprimido
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Or. de

Justificação

A utilização de estrume animal e de chorume encontra-se já regulamentada na Directiva 
relativa aos nitratos.

Alteração 70
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
o seguimento do estado do solo e das águas 
subterrâneas e o operador deverá reabilitar 
o sítio aquando da cessação definitiva das 
actividades.

Suprimido

Or. en

Alteração 71
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
o seguimento do estado do solo e das 
águas subterrâneas e o operador deverá 
reabilitar o sítio aquando da cessação 
definitiva das actividades.

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
os aspectos do seguimento do estado do 
solo e das águas subterrâneas necessários 
à consecução desse objectivo e o operador 
deveria reabilitar o sítio aquando da 



PE412.169v02-00 12/77 AM\746405PT.doc

PT

cessação definitiva das actividades.

Or. en

Alteração 72
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
o seguimento do estado do solo e das 
águas subterrâneas e o operador deverá 
reabilitar o sítio aquando da cessação 
definitiva das actividades.

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
um seguimento adequado do estado do 
solo e das águas subterrâneas e o 
operador deverá, se necessário, reabilitar 
o sítio aquando da cessação definitiva das 
actividades.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que existem circunstâncias em que não são necessárias, nem a 
monitorização do estado do solo e das águas subterrâneas, nem acções de reabilitação do 
sítio.

Alteração 73
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
o seguimento do estado do solo e das 

(16) É necessário garantir que o 
funcionamento de uma instalação não 
implique a degradação da qualidade do 
solo, das águas subterrâneas e dos 
recursos paisagísticos, pelo que as 
condições de licenciamento devem incluir 
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águas subterrâneas e o operador deverá 
reabilitar o sítio aquando da cessação 
definitiva das actividades.

o seguimento do estado do ar, do solo e 
das águas subterrâneas e o operador 
deverá reabilitar o sítio aquando da 
cessação definitiva das actividades.

Or. pl

Justificação

O funcionamento de uma instalação, particularmente em terrenos agrícolas propícios ao 
aproveitamento para turismo rural, pode ter um impacto, não apenas nos solos e nas águas 
subterrâneas, mas também, e sobretudo, na paisagem.

Alteração 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de garantir a aplicação e o 
cumprimento efectivos da presente 
directiva, os operadores devem comunicar 
regularmente à autoridade competente o 
ponto da situação em termos de 
cumprimento das condições de 
licenciamento. Os Estados-Membros 
devem garantir que o operador e a 
autoridade competente adoptem as 
medidas necessárias em caso de 
incumprimento da presente directiva e 
prever um sistema de inspecções 
ambientais.

(17) A fim de garantir a aplicação e o 
cumprimento efectivos da presente 
directiva, os operadores devem comunicar 
regularmente à autoridade competente o 
ponto da situação em termos de 
cumprimento das condições de 
licenciamento. Os Estados-Membros 
devem garantir que essas condições sejam 
cumpridas pelo operador e que o operador 
e a autoridade competente adoptem as 
medidas necessárias em caso de 
incumprimento da presente directiva e 
prever um sistema de inspecções 
ambientais. Cabe aos Estados-Membros 
determinar os regimes de aplicação mais 
adequados, incluindo os modos de 
observância dos valores-limite de emissão.

Or. en

Justificação

Os regimes de aplicação devem ser estabelecidos pelos Estados-Membros.
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Alteração 75
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A efectiva participação do público na 
tomada de decisões é necessária para 
permitir ao público exprimir, e ao 
responsável pela decisão tomar em 
consideração, as opiniões e preocupações 
que possam ser relevantes para essas 
decisões, aumentado assim o grau de 
responsabilidade e a transparência do 
processo de tomada de decisões e 
contribuindo para a sensibilização do 
público em relação às questões ambientais 
e para o seu apoio às decisões tomadas. 
Os membros do público interessados 
devem dispor de acesso à justiça, de modo 
que possam contribuir para a protecção 
do direito a viver num ambiente adequado 
à saúde e bem-estar do indivíduo.

(18) Tendo em conta as disposições 
previstas na Convenção de Aarhus, a
efectiva participação do público na 
tomada de decisões é necessária para 
permitir ao público exprimir, e ao 
responsável pela decisão tomar em 
consideração, as opiniões e preocupações 
que possam ser relevantes para essas 
decisões, aumentado assim o grau de 
responsabilidade e a transparência do 
processo de tomada de decisões e 
contribuindo para a sensibilização do 
público em relação às questões ambientais 
e para o seu apoio às decisões tomadas. 
Os membros do público interessados 
devem dispor de acesso à justiça, de modo 
que possam contribuir para a protecção 
do direito a viver num ambiente adequado 
à saúde e bem-estar do indivíduo.

Or. pl

Justificação

O objectivo da presente alteração consiste em fazer referência a um determinado documento 
da UE, que foi redigido em Aarhus em 25 de Junho de 1998 e que se refere ao acesso à 
informação, à participação da opinião pública no processo de tomada de decisões e ao 
acesso à Justiça em questões do foro ambiental.

Alteração 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As grandes instalações de 
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combustão contribuem também 
consideravelmente para as emissões de 
dióxido de carbono na atmosfera, 
resultando num aumento das concentrações 
de dióxido de carbono na atmosfera, 
aumentando, assim, as alterações 
climáticas globais e provocando muitos 
impactos e reacções prejudiciais para os 
sistemas humano e ecológico. Estas 
concentrações em aumento aproximam-se 
rapidamente ou já superaram limiares 
críticos que irão provocar alterações 
climáticas substancialmente mais 
significativas e uma subida da média das 
temperaturas de superfície muito superior 
ao objectivo da UE de menos de 2 º Celsius 
que ficará além das capacidades humanas 
para gerir ou recuperar a partir do interior 
dentro de prazos imagináveis. O comércio 
de licenças de emissão (ETS) da 
Comunidade, embora ofereça 
potencialidades de um quadro lento mas 
útil para reduções a nível de toda a 
economia das emissões de gases com efeito 
de estufa, não apresenta um sinal 
suficientemente forte de preço para evitar
que novas e significativas fontes de 
dióxido de carbono entrem e permaneçam 
no sistema inflacionando assim o preço das 
licenças de emissão da UE. 
Consequentemente, é necessário incluir 
disposições que exijam valores-limite de 
emissões de dióxido de carbono para a 
atmosfera na legislação comunitária em 
matéria de poluição industrial para novas 
instalações com uma capacidade eléctrica 
de mais de 300MW, e que estes valores-
limite sejam aplicados às instalações 
existentes no momento oportuno.

Or. en
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Alteração 77
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A aplicação da estratégia 
comunitária sobre as dioxinas, os furanos e 
os bifenilos polibromados necessita de uma 
revisão das modalidades de expressão dos 
factores de equivalência para as dibenzeno-
p-dioxinas e os dibenzofuranos bem como 
o alargamento dos mesmos aos bifenilos 
policlorados “dioxin-like”.

Or. it

Justificação

É necessário apresentar o cálculo das concentrações das emissões de PCDD/F com as 
modalidades (factores de equivalência) adoptadas há já algum tempo pela OMS e incluir 
neste cálculo os PCB dioxin-like tal como foi há tempos proposto pela OMS e considerado, 
juntamente com os PCDD/F, entre os objectivos de redução da estratégia comunitária.

Alteração 78
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Não deve ser permitido que a 
co-incineração de resíduos em instalações 
inicialmente não destinadas à incineração 
de resíduos produza um nível de emissões 
de substâncias poluentes relativamente à 
parte de volume de gases de escape 
resultante dessa co-incineração superior ao 
permitido em instalações destinadas à 
incineração, devendo esta ser, por 
conseguinte, sujeita a limitações 
adequadas;
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Or. en

Justificação

O princípio segundo o qual a co-incineração não deve produzir um nível mais elevado de 
poluição do que a incineração de resíduos é um princípio fundamental da Directiva 
2000/76/CE relativa à incineração de resíduos.   Deve continuar a figurar claramente no 
novo texto.

Alteração 79
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Não deve ser permitido que a 
co-incineração de resíduos em instalações 
inicialmente não destinadas à incineração 
de resíduos produza um nível de emissões 
de substâncias poluentes relativamente à 
parte de volume de gases de escape 
resultante dessa co-incineração superior ao 
permitido em instalações destinadas à 
incineração, devendo esta ser, por 
conseguinte, sujeita a limitações 
adequadas;

Or. en

Justificação

O princípio segundo o qual a co-incineração não deve produzir um nível mais elevado de 
poluição do que a incineração de resíduos tem sido um princípio fundamental da Directiva 
2000/76/CE relativa à incineração de resíduos (actual considerando 27) e não deve ser 
eliminado na reformulação da directiva.   
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Alteração 80
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Não deve ser permitido que a 
co-incineração de resíduos em instalações 
inicialmente não destinadas à incineração 
de resíduos produza um nível de emissões 
de substâncias poluentes relativamente à 
parte de volume de gases de escape 
resultante dessa co-incineração superior ao 
permitido em instalações destinadas à 
incineração, devendo esta ser, por 
conseguinte, sujeita a limitações 
adequadas; 

Or. en

Justificação

Este facto é essencial para assegurar a protecção continuada do ambiente e da saúde pública 
quando os resíduos são co-incinerados.  O texto do considerando proposto figura já na 
Directiva 2000/76/CE relativa à incineração de resíduos (Considerando 27) e não deve ser 
eliminado na directiva reformulada.

Alteração 81
Anne Ferreira

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Não é permitido que a 
co-incineração de resíduos em instalações 
não essencialmente destinadas à 
incineração de resíduos venha a aumentar, 
num nível superior ao que é autorizado 
para as instalações de incineração 
especialmente previstas para este efeito, as 
emissões de substâncias poluentes na parte 
do volume dos gases de escape resultante 
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dessa co-incineração. Esta co-incineração 
deve, por conseguinte, ser objecto de 
limitações adequadas

Or. fr

Justificação

A alteração proposta retoma o considerando 27 da Directiva 2000/76/CE relativa à 
incineração dos resíduos que cobre igualmente a co-incineração. A inclusão da 
co-incineração no âmbito de aplicação da directiva Emissões industriais é necessária e 
essencial a fim de garantir uma protecção contínua da saúde e do meio ambiente aquando da 
co-incineração de resíduos. Esta inclusão justifica-se tanto mais que a co-incineração é 
abrangida por outras disposições da directiva.

Alteração 82
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As instalações que produzem dióxido 
de titânio podem originar uma poluição 
significativa, tanto na atmosfera quanto 
na água. A fim de reduzir esses impactos, 
é necessário definir a nível comunitário 
valores-limite de emissão mais rigorosos 
para determinadas substâncias poluentes.

(24) As instalações que produzem dióxido 
de titânio podem originar uma poluição 
significativa, tanto na atmosfera quanto 
na água, e comportar riscos de ordem 
toxicológica. A fim de reduzir esses 
impactos, é necessário definir a nível 
comunitário valores-limite de emissão 
mais rigorosos para determinadas 
substâncias poluentes.

Or. pl

Justificação

O dióxido de titânio pode constituir uma ameaça de ordem toxicológica, uma vez que causa 
irritações na pele, na vista e nas mucosas do sistema respiratório.
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Alteração 83
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras relativas às sanções 
aplicáveis às violações das disposições da 
presente directiva e garantir a sua 
aplicação. Essas sanções devem ser 
efectivas, proporcionais e dissuasivas.

(27) Em conformidade com o princípio do 
“poluidor-pagador”, os Estados-Membros 
devem estabelecer regras relativas às 
sanções aplicáveis às violações das 
disposições da presente directiva e 
garantir a sua aplicação. Essas sanções 
devem ser efectivas, proporcionais e 
dissuasivas.

Or. pl

Justificação

A presente alteração visa clarificar o conteúdo da disposição e permitir que os Estados-
Membros punam os poluidores com as sanções previstas na Lei.

Alteração 84
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva define as regras 
aplicáveis à prevenção e controlo 
integrados da poluição proveniente das 
actividades industriais, 

A presente directiva define as regras 
aplicáveis à protecção da saúde pública e à
prevenção e controlo integrados da 
poluição proveniente das actividades 
industriais,

bem como regras  destinadas a evitar e, 
quando tal não seja possível, a reduzir as 
emissões para o ar, a água e o solo e a 
evitar a produção de  resíduos, de modo a 
alcançar-se um nível elevado de protecção 
do ambiente considerado no seu todo.

bem como regras  destinadas a evitar e, 
quando tal não seja possível, a reduzir as 
emissões para o ar, a água e o solo e a 
evitar a produção de  resíduos, de modo a 
alcançar-se um nível elevado de protecção 
da saúde pública e do ambiente 
considerado no seu todo.

Or. pl
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Alteração 85
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
O capítulo I define as disposições comuns 
aplicáveis a todas as actividades industriais 
abrangidas pela presente directiva.
O capítulo II abrange as actividades 
descritas no anexo I e define as disposições 
especiais aplicáveis a essas actividades.   
Os capítulos III a VI apresentam as 
exigências técnicas mínimas aplicáveis, 
respectivamente, às grandes instalações de 
combustão, às instalações de incineração 
de resíduos, às instalações que trabalham 
com solventes e às instalações que 
produzem dióxido de titânio.
O capítulo VII inclui disposições relativas 
às autoridades competentes, à apresentação 
de relatórios por parte dos Estados-
Membros, à comitologia, às sanções e 
ainda as clássicas disposições finais.

Or. en

Justificação

A fusão de sete directivas em uma tem como resultado um texto abrangente. A clareza será 
reforçada com a inclusão de um artigo que descreve a estrutura da directiva. O texto da 
alteração é retirado da exposição de motivos que acompanha a proposta, mas que não fará 
parte da directiva.
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Alteração 86
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A presente directiva não é aplicável às 
actividades de investigação e de 
desenvolvimento, nem ao ensaio de novos 
produtos e processos.

(2) A presente directiva não é aplicável às 
actividades de investigação tal como são 
definidas pela Comissão.

Or. en

Justificação

Os termos referidos devem ser claramente definidos. "Actividades de desenvolvimento" ou 
"ensaio de novos produtos e processos" surgem regularmente em algumas instalações 
abrangidas pelo Anexo I da presente directiva, mas não devem constituir uma base para 
excluir estas actividades do objectivo da presente directiva. 

Alteração 87
Christa Klaß

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. "Poluição", a introdução directa ou 
indirecta, por acção humana, de 
substâncias, vibrações, calor ou ruído no 
ar, na água ou no solo, susceptíveis de 
prejudicar a saúde humana ou a qualidade 
do ambiente e de causar deteriorações dos 
bens materiais ou deterioração ou entraves 
ao usufruto do ambiente ou a outras 
utilizações legítimas deste último;

2."Poluição", a introdução directa ou 
indirecta, por acção humana, de 
substâncias, vibrações, calor ou ruído no 
ar, na água ou no solo, susceptíveis de 
prejudicar a saúde humana ou a qualidade 
do ambiente e de causar deteriorações dos 
bens materiais;

Or. de
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Alteração 88
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) "Autoridades competentes" são as 
entidades ou organismos responsáveis pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente directiva, no âmbito do 
dispositivo legal dos Estados-Membros;

Or. en

Justificação

A anterior definição de autoridades competentes deve ser mantida dado que desempenham 
um papel crucial em toda a directiva.

Alteração 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) “Valores de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis”, a série de 
emissões resultantes da aplicação das 
melhores técnicas disponíveis, tal como 
descritas nos documentos de referência 
BREF, em condições normais de 
funcionamento e expressas em médias 
durante um período de tempo. 

Or. en

Justificação

É necessária uma definição dos valores de emissão associados às melhores técnicas 
disponíveis.
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Alteração 90
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis (BAT-AEL) 
constituem uma gama de níveis de emissão 
susceptível de ser prevista em resultado da 
aplicação, para um determinado sector 
específico e em condições normais de 
funcionamento, das técnicas descritas no 
respectivo Documento de Referência sobre 
as Melhores Técnicas Disponíveis.
Os níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis (BAT-AEL) 
constituem um ponto de referência 
adequado para ajudar à determinação dos 
valores-limite de emissões na autorização, 
diferindo dos valores-limite de emissões, 
uma vez que estes têm também de ter em 
conta certos requisitos de verificação e 
observância.

Or. en

Justificação

As novas disposições fundamentais da proposta de reformulação da Comissão referem-se aos 
níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis. Deve ficar claro que estes 
níveis e os valores-limite de emissão são conceitos muito diversos.  A proposta de 
reformulação da Comissão apenas define os valores-limite de emissão. 

Assim, a bem da clareza jurídica, cumpre introduzir na proposta a definição de níveis de 
emissão associados às melhores técnicas disponíveis. Esta definição tem por base o espírito 
do “BREF Outline and Guide” (Guia e Resumo BREF), publicado pela Comissão.
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Alteração 91
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 3– n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) “Níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis”, os níveis 
operacionais de emissões representativos 
de uma certa técnica, ou combinação de 
técnicas, expressos enquanto médias 
realizáveis durante um largo período de 
tempo, em condições normais de 
funcionamento e recorrendo às melhores 
técnicas disponíveis.

Or. en

Justificação

A expressão “níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis” (BATAEL) 
tornar-se-á crucial no âmbito do conceito da proposta de Directiva, designadamente, no 
contexto do n.º 3 do artigo 16.º, requerendo, por isso, uma definição precisa. Para além 
disso, a definição em causa implica também, em conjunção com as alterações 20 e 24, a 
existência de uma diferença entre os valores-limite de emissão (ou parâmetros e medidas 
técnicas equivalentes) e os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis 
(BATAEL).

A presente alteração é admissível ao abrigo do artigo 80-A do Regimento, devido à sua 
articulação com o que a proposta da Comissão prevê para o n.º 3 do artigo 16.º.

Alteração 92
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) "Licença", uma autorização escrita 
para  explorar toda ou parte de uma 
instalação , instalação de combustão ou 
instalação de incineração ou co-
incineração de resíduos; . 

(7) "Licença", uma autorização escrita 
para  explorar toda ou parte de uma 
instalação , instalação de combustão ou 
instalação de incineração ou co-
incineração de resíduos; . 
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Uma licença pode ser válida para uma ou 
mais instalações ou partes de uma 
instalação situadas no mesmo local e 
exploradas pelo mesmo operador; 
Uma licença pode ser válida para uma ou 
mais instalações ou partes de uma 
instalação situadas em diferentes locais e 
funcionalmente ligadas entre si bem como 
para instalações ou partes das mesmas 
situadas no mesmo local, funcionalmente 
ligadas entre si, e exploradas por vários 
operadores.

Or. it

Justificação

Nos casos em que no mesmo local existem várias instalações objecto de várias licenças, 
obrigar à licença de local determina a obrigação de considerar os efeitos ambientais e de 
segurança cumulativos, como está por exemplo previsto nas directivas “Seveso” e em caso de 
locais diferentes mas com o mesmo operador quer-se obrigar a uma licença que considere os 
aspectos de co-relação de mercados como por exemplo um incinerador e as instalações de 
tratamento de líquidos residuais e/ou resíduos sólidos .

Alteração 93
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente definição, as 
modificações ou as ampliações da 
instalação são consideradas substanciais
se forem idênticas ou superiores aos 
eventuais limiares ou se o aumento 
decorrente da modificação ou ampliação 
determine a superação dos eventuais 
limiares estabelecidos nos Anexos I, VII e 
VIII.

Or. it
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Justificação

Não atribuir à definição de modificação substancial uma referência quantitativa (presente na 
directiva IPPC em vigor) pode determinar uma abordagem extremamente diversificada por 
parte dos vários Estados-Membros.

Alteração 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na determinação das melhores técnicas 
disponíveis, deve ser dada especial atenção 
aos elementos constantes do Anexo III;

Or. en

Justificação

A referência aos critérios do Anexo III é absolutamente essencial para a abordagem 
integrada! Há que explicar como é que as melhores técnicas disponíveis (MTD) devem ser 
determinadas. E isso deve ser feito, ponderando os custos e os benefícios das técnicas 
disponíveis para determinada instalação e tendo em conta os critérios que constam do Anexo 
III (o antigo Anexo IV da Directiva 96/61/CE, ou Directiva IPPC).

Alteração 95
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 3– n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) “Níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis”, os níveis 
de emissão obtidos em condições normais 
de funcionamento e recorrendo às melhores 
técnicas disponíveis, tal como constam dos 
Documentos de Referência MTD, 
expressas em termos médios durante um 
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determinado período de tempo e em dadas 
condições de referência;

Or. en

Justificação

Esta definição é essencial para especificar o estabelecimento de valores-limite de emissão, 
nos termos do n.º 2 do artigo 16.º. Ela deixa claro que os valores-limite de emissão têm por 
base as referências estabelecidas nos BREF e não abrangem, por exemplo, condições 
anormais de funcionamento (como o arranque, o encerramento, os períodos de manutenção 
ou as perturbações no funcionamento normal de uma instalação).

Alteração 96
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 3– n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) “Níveis de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis (MTD)”, o 
desempenho ambiental susceptível de ser 
previsto em resultado da aplicação, num 
determinado sector, das técnicas descritas 
no correspondente documento de 
referência, tendo em conta o equilíbrio da 
relação entre custos e benefícios inerente à 
definição de MTD.

Or. en

Justificação

Os níveis de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (MTD) servirão de 
referência para o estabelecimento das condições da licença, doravante valores-limite de 
emissão. O conceito é utilizado no texto dos artigos, devendo, por isso, ser definido no artigo 
3.º. A definição supracitada é retirada do capítulo relativo às MTD do BREF da incineração 
de resíduos.
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Alteração 97
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

(10) "Operador", qualquer pessoa singular 
ou colectiva que explore ou possua a
instalação , instalação de combustão ou 
instalação de incineração ou co-incineração 
de resíduos  ou, se tal estiver previsto na 
legislação nacional, qualquer pessoa em 
quem foi delegado um poder económico 
determinante sobre o funcionamento 
técnico da instalação;

(10) "Operador", qualquer pessoa singular 
ou colectiva que explore ou possua a 
instalação , instalação de combustão ou 
instalação de incineração ou co-incineração 
de resíduos  ou, se tal estiver previsto na 
legislação nacional, qualquer pessoa em 
quem foi delegado um poder económico 
determinante sobre o funcionamento 
técnico da instalação; duas ou mais 
pessoas singulares ou colectivas podem 
ser operadoras conjuntas de uma 
determinada instalação, ou operadoras de 
diferentes partes de uma instalação.

Or. nl

Justificação

Cf. alteração relativa ao artigo 5.°. Num propósito de clarificação do texto, o artigo 5.° é 
incorporado na definição de “operador” no n.° 10 do artigo 3.° 

Alteração 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

(13) "Técnica emergente", uma técnica 
utilizada pela primeira vez numa 
actividade industrial e que, se for 
comercialmente desenvolvida, poderá 
assegurar um nível geral de protecção do 
ambiente mais elevado ou permitir maiores 
poupanças do que as actuais melhores 
técnicas disponíveis;

(13) "Técnica emergente", uma técnica 
utilizada pela primeira vez e que, se for 
industrialmente comprovada e
comercialmente desenvolvida, poderá 
assegurar um nível geral de protecção do 
ambiente similar ou mais elevado, ou 
permitir maiores poupanças do que as 
actuais melhores técnicas disponíveis, ou 
poupanças análogas às das actuais 
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melhores técnicas disponíveis;

Or. en

Justificação

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Alteração 99
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

(13) "Técnica emergente", uma técnica
utilizada pela primeira vez numa actividade 
industrial e que, se for comercialmente 
desenvolvida, poderá assegurar um nível 
geral de protecção do ambiente mais 
elevado ou permitir maiores poupanças do 
que as actuais melhores técnicas 
disponíveis;

(13) "Técnica emergente", uma técnica 
utilizada pela primeira vez numa actividade 
industrial e que, se for comercialmente 
desenvolvida, será susceptível de assegurar 
um nível geral de protecção do ambiente 
mais elevado ou permitir maiores 
poupanças do que as actuais melhores 
técnicas disponíveis;

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que a aplicação de técnicas emergentes comportará 
benefícios, se elas forem postas em prática.
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Alteração 100
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas; 

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada e 
pormenorizada sobre o estado do solo, 
incluindo a respectiva biodiversidade, e 
das águas subterrâneas, para se poder 
fazer regressar o local ao estado em que se 
encontrava antes de a nova instalação ter 
começado a funcionar, ou antes de uma 
licença para uma instalação já existente ter 
sido actualizada;

Or. en

Justificação

Um relatório sobre a situação de partida é um elemento-chave para fazer com que a 
Directiva IPPC funcione em articulação com as restantes políticas ambientais. A 
biodiversidade dos solos é um indicador eficaz no caso dos terrenos de charneca, 
patenteando as variações de qualidade que constituirão uma base sólida para mitigar o 
problema e avaliar as obrigações dos operadores, em conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador, razão por que a proposta do relatório sobre a situação de partida se 
impõe como um pré-requisito imprescindível.

Alteração 101
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas;

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada e 
pormenorizada sobre o estado dos solos, e 
nomeadamente a sua biodiversidade, e 
sobre o estado das águas subterrâneas, e a 
sua poluição por substâncias perigosas, no 
intuito da reabilitação e restauração do 
local em causa.



PE412.169v02-00 32/77 AM\746405PT.doc

PT

Or. en

Alteração 102
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 103
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas;

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por quantidades 
significativas de substâncias perigosas 
pertinentes;

Or. en

Justificação

A fim de evitar que um relatório sobre a situação de partida tenha de cobrir todas as 
substâncias perigosas possíveis (cujo número pode ascender a várias centenas), é necessário 
limitar o alcance da avaliação à poluição causada por quantidades significativas de 
substâncias perigosas.



AM\746405PT.doc 33/77 PE412.169v02-00

PT

Alteração 104
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas; 

(15) "Relatório sobre a situação de 
partida", informação quantificada sobre o 
estado de poluição do solo e das águas 
subterrâneas por substâncias perigosas 
relevantes;

Or. nl

Justificação

Cf. Alteração relativa ao artigo n.° 3 do 23.°. A definição de “substâncias perigosas” e a 
articulação entre o relatório sobre a situação de partida e a presença dessas substâncias 
torna o âmbito de aplicação muito amplo.  Pode conseguir-se a necessária restrição do 
âmbito de aplicação através da inserção da palavra “relevantes”. 

Alteração 105
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 3– n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) “Inspecção ambiental”, toda a 
actividade que implique a verificação de 
que uma instalação cumpre as normas 
ambientais; 

Or. en

Justificação

 O conceito de “ inspecção ambiental” é interpretado de diferentes maneiras nos vários 
Estados-Membros. Por conseguinte, é necessária uma definição clara para a produção de 
relatórios uniformes sobre a aplicação da directiva. 
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Alteração 106
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

(20) "Biomassa", qualquer um dos 
seguintes:

(20) "Biomassa", a fracção biodegradável 
de produtos, resíduos e detritos 
provenientes da agricultura (incluindo 
substâncias de origem vegetal e animal), da 
silvicultura e de indústrias afins, bem como 
a fracção biodegradável dos resíduos 
industriais e urbanos.

a) Produtos que consistem numa matéria 
vegetal proveniente da agricultura ou da 
silvicultura, que pode ser utilizada para 
efeitos de recuperação do seu teor 
energético;  
b) Os seguintes resíduos, utilizados como 
combustível:
(i) resíduos vegetais provenientes da 
agricultura e da silvicultura;
(ii) resíduos vegetais provenientes da 
indústria de transformação de produtos 
alimentares, se o calor gerado for 
recuperado;
(iii) Resíduos vegetais fibrosos 
provenientes da produção de pasta virgem 
e da produção de papel, se forem 
co-incinerados no local de produção e se o 
calor gerado for recuperado;
(iv) resíduos de cortiça;
(v) resíduos de madeira, com excepção dos 
resíduos de madeira que possam conter 
compostos orgânicos halogenados ou 
metais pesados resultantes de tratamento 
com conservantes ou revestimento;

Or. en

Justificação

Dada a importância em que todos os textos da UE sejam coerentes entre si, nomeadamente 
no que diz respeito às definições, a definição de biomassa deve ser a mesma tanto na 
directiva de origem relativa às fontes de energia renováveis (2001/77/CE) como na proposta 
de directiva relativa às emissões industriais. Uma definição diferente geraria confusão e 
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colocaria em risco os investimentos já realizados.

Alteração 107
Niels Busk

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 20 – alínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v-A) Resíduos de animais provenientes da 
indústria de transformação de produtos 
alimentares, se o calor gerado for 
recuperado;

Or. en

Justificação

Deveria ser autorizada a incineração de resíduos de gordura animal provenientes da 
indústria de transformação de produtos alimentares, sem impor requisitos de monitorização 
onerosos. 
Substituir óleo mineral com resíduos de gordura animal é compatível com o ambiente. Isso 
não fará aumentar o impacto das caldeiras no ambiente. 

Alteração 108
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

(26) "Instalação de incineração de 
resíduos  ", qualquer unidade e 
equipamento técnico fixo ou móvel 
dedicado ao tratamento térmico de 
resíduos, com ou sem recuperação da 
energia térmica gerada pela combustão , 
através da  incineração de resíduos por 
oxidação e outros processos de tratamento 
térmico, na medida em que as substâncias 
resultantes do tratamento sejam 
subsequentemente incineradas; 

(26) "Instalação de incineração de 
resíduos  ", qualquer unidade e 
equipamento técnico fixo ou móvel 
dedicado ao tratamento térmico de 
resíduos, com ou sem recuperação da 
energia térmica gerada pela combustão, 
através da  incineração de resíduos por 
oxidação e outros processos de tratamento 
térmico, como a pirólise, a gaseificação ou 
processos de plasma, na medida em que as 
substâncias resultantes do tratamento 
sejam subsequentemente incineradas;
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Or. en

Justificação

Num propósito de clareza, a pirólise, a gaseificação ou processos de plasma devem continuar 
a ser incluídos na directiva. Dado que a quantidade de tratamentos térmicos ou 
"semitérmicos" não é muito grande, a lista pode ser exaustiva. Suprimir o nome destas 
tecnologias da directiva seria sintomático de que elas já não se inserem dentro do âmbito de 
aplicação da directiva.  Nestas condições, o risco de fazer com que certos tratamentos se 
furtem ao âmbito de aplicação da directiva ou ao recurso ao Tribunal de Justiça Europeu 
não justifica a modificação.

Alteração 109
Karin Scheele

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

26. "Instalação de incineração de 
resíduos", qualquer unidade e 
equipamento técnico fixo ou móvel 
dedicado ao tratamento térmico de 
resíduos, com ou sem recuperação da 
energia térmica gerada pela combustão, 
através da  incineração de resíduos por 
oxidação e outros processos de tratamento 
térmico, na medida em que as substâncias 
resultantes do tratamento sejam 
subsequentemente incineradas;

26. "Instalação de incineração de 
resíduos", qualquer unidade e 
equipamento técnico fixo ou móvel
dedicado ao tratamento térmico de 
resíduos, com ou sem recuperação da 
energia térmica gerada pela combustão, 
através da incineração de resíduos por 
oxidação e outros processos de tratamento 
térmico, como a pirólise, a gaseificação e 
processos de plasma, na medida em que as 
substâncias resultantes do tratamento 
sejam subsequentemente incineradas;

Or. de

Justificação

Importa clarificar que se trata igualmente da pirólise, da gaseificação e de processos de 
plasma.
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Alteração 110
Karin Scheele

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 27

Texto da Comissão Alteração

27. "Instalação de co-incineração de 
resíduos  ", uma unidade técnica  fixa ou 
móvel que tem como principal finalidade 
a geração de energia ou a produção de 
materiais e que utiliza resíduos como 
combustível regular ou adicional, ou na 
qual os resíduos são sujeitos a tratamento 
térmico com vista à respectiva eliminação 
através da incineração dos resíduos por 
oxidação ou por outros processos de 
tratamento térmico, na medida em que as 
substâncias resultantes do tratamento 
sejam subsequentemente incineradas;

27. "Instalação de co-incineração de 
resíduos  ", uma unidade técnica  fixa ou 
móvel que tem como principal finalidade 
a geração de energia ou a produção de 
materiais e que utiliza resíduos como 
combustível regular ou adicional, ou na 
qual os resíduos são sujeitos a tratamento 
térmico com vista à respectiva eliminação 
através da incineração dos resíduos por 
oxidação ou por outros processos de 
tratamento térmico, como a pirólise, a 
gaseificação e processos de plasma, na 
medida em que as substâncias resultantes 
do tratamento sejam subsequentemente 
incineradas;

Or. de

Justificação

Importa clarificar que se trata igualmente da pirólise, da gaseificação e de processos de 
plasma.
Corresponde à proposta de alteração ao artigo 3.º, n.º26.

Alteração 111
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 30

Texto da Comissão Alteração

(30) "Produto residual", qualquer 
resíduo  líquido ou sólido gerado por uma 
instalação de incineração ou de co-
incineração de resíduos;

(30) "Produto residual", qualquer 
resíduo  líquido ou sólido – incluindo 
escórias e cinzas depositadas, cinzas 
volantes e poeiras da caldeira, produtos de 
reacção sólidos provenientes do tratamento 
de gases, lamas de depuração provenientes 
do tratamento de águas residuais, 
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catalisadores usados e carvão activado 
usado, definido como resíduo na alínea a) 
do artigo 1.° da Directiva 75/442/CEE –
gerado por uma instalação de incineração 
ou de co-incineração de resíduos;

Or. en

Justificação

Dada a nova definição de subprodutos, tal como consta da nova directiva-quadro relativa 
aos resíduos (artigo 5.°), as cinzas depositadas ou volantes poderiam ser consideradas como 
um subproduto e deixar de ser um resíduo, o que colocaria um problema a algumas 
legislações nacionais e, sobretudo, contribuiria para agravar os riscos para o ambiente e 
para a saúde. Por isso, é necessário referir expressamente como resíduos as escórias, cinzas 
depositadas, cinzas volantes, poeiras da caldeira e os produtos de reacção sólidos 
provenientes do tratamento de gases. 

Alteração 112
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 31

Texto da Comissão Alteração

(31) "Composto orgânico", qualquer 
composto que contenha, pelo menos, o 
elemento carbono e um ou mais dos 
seguintes elementos: hidrogénio, 
halogéneos, oxigénio, enxofre, fósforo, 
silício ou azoto, à excepção dos óxidos de 
carbono e dos carbonatos e bicarbonatos 
inorgânicos;

Suprimido 

Or. en

Justificação

Esta definição de composto orgânico volátil (COV) provém do artigo 52.º da Directiva 
1999/13/CE relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis. Esta 
definição não deve ser generalizada a todo o IPPC (artigo 3.°), já que só é aplicável aos 
solventes, e geraria muita confusão se fosse aplicada ao conjunto das instalações IPPC.  O 
limite de pressão de vapor indicado não corresponde aos limites aplicáveis às outras 
instalações IPPC.  Por esta razão, a definição deveria ser antes incluída no artigo 52.º e 
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cobrir assim as instalações que entram no âmbito de aplicação do capítulo V.

Alteração 113
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 32

Texto da Comissão Alteração

(32) "Composto orgânico volátil", um 
composto orgânico , bem como a fracção 
de creosoto,  com uma pressão de vapor 
igual ou superior a 0,01 kPa a 293,15 °K, 
ou com volatilidade equivalente nas 
condições de utilização específicas; ;

Suprimido 

Or. en

Justificação

Esta definição de composto orgânico volátil (COV) provém do artigo 52.º da Directiva 
1999/13/CE relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis. Esta 
definição não deve ser generalizada a todo o IPPC (artigo 3.°), já que só é aplicável aos 
solventes, e geraria muita confusão se fosse aplicada ao conjunto das instalações IPPC.  O 
limite de pressão de vapor indicado não corresponde aos limites aplicáveis às outras 
instalações IPPC.  Por esta razão, a definição deveria ser antes incluída no artigo 52.º e 
cobrir assim as instalações que entram no âmbito de aplicação do capítulo V.

Alteração 114
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 33

Texto da Comissão Alteração

(33) "Solvente orgânico", qualquer 
composto orgânico volátil  que seja 
utilizado para qualquer dos seguintes fins: 

Suprimido

a) Sozinho ou combinado com outros 
agentes, sem sofrer alteração química, para 
dissolver matérias-primas, produtos ou 
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resíduos;
b) Como agente de limpeza para dissolver 
a sujidade; 
(c) Como dissolvente;
(d) Como meio de dispersão;
(e) Para o ajustamento da viscosidade;
(f) Para o ajustamento da tensão 
superficial;
(g) Como plastificante;
h) Como conservante;

Or. en

Justificação

Esta definição de composto orgânico volátil (COV) provém do artigo 52.º da Directiva 
1999/13/CE relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis. Esta 
definição não deve ser generalizada a todo o IPPC (artigo 3.°), já que só é aplicável aos 
solventes, e geraria muita confusão se fosse aplicada ao conjunto das instalações IPPC.  O 
limite de pressão de vapor indicado não corresponde aos limites aplicáveis às outras 
instalações IPPC.  Por esta razão, a definição deveria ser antes incluída no artigo 52.º e 
cobrir assim as instalações que entram no âmbito de aplicação do capítulo V.

Alteração 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) “Valores de emissão associados às 
melhores técnicas disponíveis”, a série de 
emissões resultantes da aplicação das 
melhores técnicas disponíveis, tal como 
descritas nos documentos de referência 
BREF, em condições normais de 
funcionamento e expressa em médias 
durante um período de tempo.
Os níveis de emissões associados às 
melhores técnicas disponíveis (MTD) 
constituem um ponto de referência 
adequado para contribuir para a 
determinação dos valores-limite de 
emissão na licença e diferem dos 
valores-limite de emissão, na medida em 
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que os valores-limite de emissão têm de ter 
em conta os requisitos em matéria de 
monitorização e conformidade, bem como 
as características técnicas, a localização 
geográfica e as condições ambientais locais 
de cada instalação específica.

Or. en

Justificação

As novas disposições-chave  da proposta de reformulação da Comissão referem-se aos 
valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis.  Deve ficar claro que estes 
valores e os valores-limite de emissão são conceitos muito distintos.  A proposta de 
reformulação da Comissão apenas define os valores-limite de emissão.  Assim, a bem da 
clareza jurídica, cumpre introduzir na proposta a definição de valores de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis. Esta definição tem por base o espírito do BREF Outline and 
Guide (Guia e Resumo BREF) publicado pela Comissão.

Alteração 116
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) “Regras  vinculativas gerais”, 
valores-limite ou outras condições 
definidas em leis, regulamentos ou 
portarias ambientais, a nível sectorial ou 
mais vasto, impostas para utilização directa 
na definição de condições de 
licenciamento.    

Or. en

Justificação

Cumpre definir claramente “regras  vinculativas gerais”. 
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Alteração 117
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) “Instalações  para utilização em 
caso de emergência”, todas as instalações 
destinadas a garantir, em qualquer situação, 
o funcionamento dos principais 
dispositivos, os serviços auxiliares, a 
supervisão da unidade, a gestão das 
instalações de segurança e o reinício das 
instalações – em especial das centrais 
hidroeléctricas – nomeadamente em caso 
de falta total de energia ou na ausência de 
uma rede externa.

Or. en

Justificação

É necessária uma nova definição para determinar o âmbito da derrogação introduzido pela 
alteração 2 ao artigo 4.º (derrogação às instalações para utilização em caso de emergência a 
partir das disposições introduzidas pela Directiva).

Alteração 118
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma licença pode ser válida para duas
ou mais instalações ou partes de 
instalações  exploradas pelo mesmo 
operador no mesmo local ou em locais 
diferentes  . 

2. Uma licença pode ser válida para duas
ou mais instalações ou partes de 
instalações  exploradas pelo mesmo 
operador no mesmo local ou em locais 
diferentes  . 
Uma licença pode ser válida para uma ou 
mais instalações ou partes de uma 
instalação situadas em diferentes locais e 
funcionalmente ligadas entre si bem como 
para instalações ou partes das mesmas 
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situadas no mesmo local, funcionalmente 
ligadas entre si, e exploradas por vários 
operadores.

Nos casos em que uma licença abrange 
duas ou mais instalações, cada instalação 
deve cumprir as exigências da presente 
directiva.

Nos casos em que uma licença abrange 
duas ou mais instalações, cada instalação 
deve cumprir as exigências da presente
directiva.
Em caso de vários operadores de várias 
instalações num mesmo local ou de partes 
diferentes de instalações a licença pode 
incluir condições e requisitos comuns aos 
vários operadores.

Or. it

Justificação

Ambas as modificações permitem aos Estados prever licenças, tendo em conta a tipologia das 
instalações e/ou do local no qual estão implantadas e a presença de diferentes operadores, de 
modo a avaliar o impacto global do local e/ou da instalação no seu conjunto e definir 
requisitos comuns aos vários operadores perante possíveis efeitos de acumulação e/ou de 
“dominó”. 

Alteração 119
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Uma licença pode ser válida para duas
ou mais instalações ou partes de 
instalações  exploradas pelo mesmo 
operador no mesmo local ou em locais 
diferentes.

2. Uma licença pode ser válida para uma 
ou mais instalações ou partes de 
instalações exploradas pelo mesmo 
operador no mesmo local. 

Or. nl

Justificação

O aditamento das palavras “em locais diferentes”' não contribui para simplificar a 
legislação.  Isto dificulta tanto a organização da investigação pública como a avaliação do 
impacto ambiental.  
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Alteração 120
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que uma licença abrange 
duas ou mais instalações, cada instalação 
deve cumprir as exigências da presente 
directiva.

Nos casos em que uma licença abrange 
duas ou mais instalações, cada instalação 
deve cumprir individualmente as 
exigências da presente directiva.

Or. en

Alteração 121
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As obrigações estabelecidas pela 
presente directiva não se aplicam às 
instalações para a utilização de emergência 
tal como definidas no n.º 35 do artigo 3.º 
da presente directiva, incluindo instalações 
a gás e instalações  que utilizam 
combustíveis líquidos.

Or. en

Justificação

As instalações para utilização de emergência (quer em grandes instalações de combustão 
(LCP) quer e em centrais hidroeléctricas) devem ser excluídas do âmbito de aplicação da 
presente directiva, uma vez que o seu funcionamento limitado não tem um impacto 
significativo nos níveis de emissão. Além disso, esta disposição iria contribuir para reduzir 
encargos administrativos indevidos para centrais hidroeléctricas, as quais não estão sujeitas 
às obrigações estabelecidas pela Directiva.
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Alteração 122
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Operadores

Duas ou mais pessoas singulares ou 
colectivas podem ser operadoras conjuntas 
de uma determinada instalação, instalação 
de combustão, instalação de incineração ou 
de co-incineração de resíduos, ou 
operadoras de diferentes partes de uma 
instalação.

Or. nl

Justificação

Cf. alteração relativa ao n.° 10 do artigo 3.°. Num propósito de clarificação do texto, o artigo 
5.° é incorporado na definição de “operador” no n.° 10 do artigo 3.°  

Alteração 123
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A  autoridade competente concede uma 
licença se  a instalação cumprir os 
requisitos da presente directiva.

1. Sem prejuízo de outros requisitos 
impostos por disposições nacionais ou 
comunitárias, a autoridade competente 
concede uma licença, que inclui condições 
específicas que garantam que a instalação 
cumpre os requisitos da presente directiva.

Or. de

Justificação

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
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Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Alteração 124
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 8 

Texto da Comissão Amendment

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para garantir que:

1. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para garantir que:

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento;

a. Os operadores que tenham de apresentar 
relatórios nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 166/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Janeiro de 2006, 
relativo à criação do Registo Europeu das 
Emissões e Transferências de Poluentes 
forneçam à autoridade competente, pelo 
menos uma vez em cada três anos, um 
relatório sobre o grau de cumprimento 
das condições de licenciamento;
b. Os operadores que não tenham de 
apresentar relatórios nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Janeiro de 2006, relativo à criação do 
Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes forneçam, 
mediante pedido da autoridade competente 
um relatório sobre o grau de cumprimento 
das condições de licenciamento;

(2) Os operadores informem a autoridade 
competente , com a maior brevidade 
possível, de qualquer incidente ou 
acidente que afecte significativamente o 
ambiente.

c. Os operadores informem a autoridade 
competente , com a maior brevidade 
possível, de qualquer incidente ou 
acidente que afecte significativamente o 
ambiente.
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__________
1 JO L 33 de 04.02.06, p. 1-17;

Or. en

Justificação

 A obrigação de apresentar um relatório sobre o cumprimento das disposições teria um 
impacto desproporcionado nos encargos administrativos e regulamentares.  Os encargos 
poderiam facilmente ser reduzidos através da introdução de um requisito com base no risco.  
Por exemplo, a obrigatoriedade de apresentar relatórios poderia limitar-se aos operadores 
que estão também sujeitos a essa obrigação no âmbito do regulamento sobre o Registo 
Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes.  Tal iria colocar a tónica nos 
principais países emissores.  Outras possibilidades consistem na redução da frequência dos 
relatórios e na promoção e desenvolvimento da utilização de ferramentas para a elaboração 
de relatórios com base nas TIC.

Alteração 125
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

o cumprimento das condições de licenciamento deve decorrer das próprias licenças. Não há 
necessidade de apresentar relatórios sobre esta matéria. 
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Alteração 126
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento;

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento; passados cinco anos, caso 
a instalação tenha, anualmente, reunido 
todas as condições de licenciamento, o 
período para a transmissão de relatórios 
pode ser alargado para 24 meses.

Or. en

Justificação

As exigências em matéria de transmissão de relatórios poderiam ser diminuídas em alguns 
casos, a fim de reduzir a burocracia. 

Alteração 127
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento;

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
tês anos, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento. No que diz respeito às 
instalações de combustão abrangidas pelo 
Capítulo III com uma potência térmica 
nominal igual ou superior a 50 MW e as 
instalações abrangidas pelo Capítulo IV,  o 
relatório sobre o grau de cumprimento será 
apresentado anualmente.
O primeiro parágrafo não se aplica às 
instalações de incineração e co-incineração 
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de resíduos  com uma capacidade nominal 
inferior a duas toneladas/hora. 

Or. en

Justificação

O prazo para a entrega do relatório deve ser alargado para três anos, excepto no que toca às 
grandes instalações de incineração (co-incineração) de resíduos.  O actual artigo 12.º, n.º 2 
da Directiva 2000/76/CE não exige que os operadores de   instalações de incineração de 
resíduos existentes com uma capacidade nominal inferior a duas toneladas por hora 
apresentem um relatório anual. Quanto às pequenas instalações, muitas vezes exploradas por
pequenas e médias empresas, a apresentação de relatórios anuais, tal como proposto no 
artigo 8 º, é exagerada. Deve ser mantida a derrogação mencionada anteriormente.

Alteração 128
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento;

(1) O operador elabore, pelo menos uma 
vez em cada doze meses, um relatório 
sobre o grau de cumprimento das 
condições de licenciamento e o coloque à 
disposição da autoridade competente;

Or. nl

Justificação

Um dos objectivos da revisão é reduzir o ónus administrativo aos Estados-Membros e às 
empresas.  Deste ponto de vista, parece ser suficiente colocar o relatório à disposição.  
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Alteração 129
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O operador forneça à autoridade 
competente, pelo menos uma vez em cada 
doze meses, um relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento;

(1) O operador forneça à autoridade 
competente um balanço decenal sobre o 
grau de cumprimento das condições de 
licenciamento;

Or. fr

Justificação

Os operadores elaboram medidas de auto-controlo e são objecto de inspecções regulares. Os 
balanços decenais em França são encarados como instrumentos úteis para garantir uma 
melhor pilotagem do desempenho das instalações classificadas. Consequentemente, propõe-
se a comunitarização deste princípio. Considera-se inadequado um relatório anual, quer 
para o operador (tarefa administrativa e custos elevados), quer para os Estados e as suas 
administrações que seriam incapazes estruturalmente de analisar todos os relatórios. É, pois, 
necessário, simplificar o texto sobre esta questão, em conformidade com os princípios da 
iniciativa "legislar melhor".

Alteração 130
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os operadores informem a autoridade 
competente, com a maior brevidade 
possível, de qualquer incidente ou acidente 
que afecte significativamente o ambiente.

(2) Os operadores informem a autoridade 
competente, com a maior brevidade 
possível, de qualquer incidente ou 
acidente que afecte significativamente o 
ambiente ou a saúde pública.

Or. pl
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Alteração 131
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) que o operador  e a autoridade 
competente  adoptem as  medidas 
necessárias para  restabelecer o 
cumprimento, num prazo tão breve quanto 
possível.

b) que o operador tome as  medidas 
necessárias para  restabelecer o 
cumprimento, num prazo tão breve quanto 
possível.

Or. nl

Justificação

Importa fazer uma distinção clara entre o operador e a autoridade competente no que diz 
respeito à responsabilidade.  Não se pode pretender colocar a autoridade na mesma posição 
que o operador.   

Amendment 132
Claude Turmes

Proposal for a directive
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Emissões de gases com efeito de estufa

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
previstas no anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades
realizadas nessa instalação, a licença não 
deve incluir um valor-limite de emissão 
aplicável às emissões directas desse gás, a 
menos que se torne necessário assegurar 
que não será causada qualquer poluição 
local significativa. 
2. No que se refere às actividades 
enumeradas no anexo I da Directiva 
2003/87/CE, os Estados-Membros podem 
optar por não impor requisitos em matéria 
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de eficiência energética relativamente às 
unidades de combustão ou outras unidades 
que emitam dióxido de carbono no local.
3. Se necessário, as autoridades 
competentes devem alterar a licença 
conforme adequado. 
4. Os n.ªs 1 a 3 não são aplicáveis a 
instalações temporariamente excluídas do 
regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade, nos termos do artigo 27º da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

A directiva deveria incluir valores-limite de CO2 aplicáveis a grandes instalações de 
combustão.

Alteração 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Emissões de gases com efeito de estufa

1. Se as emissões de um gás com efeito de 
estufa de uma instalação estiverem 
previstas no anexo I da Directiva 
2003/87/CE em relação a actividades 
realizadas nessa instalação, a licença não 
deve incluir um valor-limite de emissão 
aplicável às emissões directas desse gás, a 
menos que se torne necessário assegurar 
que não será causada qualquer poluição 
local significativa. 
2.No que se refere às actividades 
enumeradas no anexo I da Directiva 
2003/87/CE, os Estados-Membros podem 
optar por não impor requisitos em matéria 
de eficiência energética relativamente às 
unidades de combustão ou outras unidades 
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que emitam dióxido de carbono no local.
3. Se necessário, as autoridades 
competentes devem alterar a licença 
conforme adequado. 
4. Os n.os 1 a 3 não são aplicáveis a
instalações temporariamente excluídas do 
regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade, nos termos do artigo 27º da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

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

Alteração 134
Johannes Blokland

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Sistemas de comércio de emissões 

1. No período que antecede a adopção de 
regras comunitárias em matéria de 
comércio de emissões para outras 
substâncias que não os gases com efeito de 
estufa, os Estados-Membros podem optar 
pelo comércio de emissões com base em 
normas nacionais como alternativa à 
inclusão de valores-limite de emissão nas 
licenças, desde que:
a. As substâncias em causa sejam reguladas 
pela Directiva 2001/8111relativa ao 
estabelecimento de valores-limite nacionais 
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de emissão de determinados poluentes 
atmosféricos;
b. Seja cumprido o artigo 19.º desta 
Directiva;
c. Sejam cumpridas as disposições 
especiais constantes dos Capítulos III a VI 
.
2. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão acerca das regras nacionais em 
matéria de comércio de emissões adoptadas 
por força do nº 1.
_______
JO L 309 de 27.11.2001, pp. 22-30.

Or. en

Justificação

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

Alteração 135
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Sejam aplicadas as  melhores técnicas 
disponíveis;

(2) Os níveis de emissão correspondam aos 
alcançados através das MTD;

Or. en

Justificação

Apesar de não estar indicado como tal, o n.º 2 do artigo constitui uma mudança substancial 
em relação à Directiva 96/61/CE, que não prevê a aplicação das MTD.  O texto da 
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reformulação contraria o disposto no n.º2 do artigo 16.º, de acordo com o qual “os valores-
limite de emissão(...) devem basear-se nas melhores técnicas disponíveis, sem impor a 
utilização de uma técnica ou de uma tecnologia específicas”.

Alteração 136
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Sejam tomadas as medidas necessárias 
aquando da sua desactivação definitiva 
para evitar qualquer risco de poluição e
para voltar a pôr o local da exploração no
estado definido em conformidade com os
n.ºs 2 e 3 do artigo 23.º .

(8) Sejam tomadas as medidas necessárias 
aquando da sua desactivação definitiva 
não só para evitar qualquer risco de 
poluição, mas também para voltar a pôr o 
local da exploração em estado satisfatório, 
tal como definido nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 23.º.

Or. en

Alteração 137
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – letra d)

Texto da Comissão Alteração

d) Do estado do local onde será 
implantada a instalação;

d) Do estado dos diversos elementos 
ambientais do local onde será implantada 
a instalação;

Or. pl

Justificação
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Alteração 138
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quando aplicável, um relatório sobre a 
situação de partida; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Só deveria ser pedido um relatório sobre a situação de partida às grandes instalações.

Alteração 139
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quando aplicável, um relatório sobre a 
situação de partida;

(e) Um relatório sobre o estado do local
onde será implantada a instalação, 
incluindo um relatório sobre a situação de 
partida contendo informação quantificada 
e pormenorizada sobre a situação dos 
solos, e, nomeadamente, a biodiversidade 
do solo, e das águas subterrâneas.

Or. en

Alteração 140
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quando aplicável, um relatório sobre a (e) Um relatório sobre o estado do local 
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situação de partida; onde será implantada a instalação, 
incluindo um relatório sobre a situação de 
partida contendo informação quantificada 
e pormenorizada sobre a situação dos 
solos, e, nomeadamente, a biodiversidade 
do solo, e das águas subterrâneas.

Or. en

Justificação

Um relatório sobre a situação de partida fundamental para que a Directiva IPPC funcione 
em conjunto com outras políticas ambientais.  A biodiversidade do solo é um indicador eficaz 
da saúde e da qualidade do solo, o que constitui uma base sólida para a reabilitação e a 
avaliação da obrigação do operador, em consonância com o princípio do poluidor-pagador, 
pelo que se impõe um relatório sobre a situação de partida.

Alteração 141
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Da quantidade de substâncias ou 
preparações perigosas utilizadas na 
instalação, conforme definidas na Directiva 
67/548/CEE do Conselho de 27 de Junho 
de 1967;

Or. en

Justificação

As licenças devem incluir a lista de substâncias perigosas utilizadas na instalação em causa, 
a fim de aumentar a transparência relativamente à utilização destas substâncias e 
proporcionar um base adequada para a fixação das condições de licenciamento.
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Alteração 142
Robert Sturdy

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Das medidas de prevenção e de 
valorização dos resíduos gerados pela 
instalação;

h) Se necessário, das medidas de 
prevenção e de valorização dos resíduos 
gerados pela instalação;

Or. en

Justificação

É discutível a absoluta necessidade destas medidas para determinadas instalações, como as 
instalações de combustão com uma potência térmica nominal de 20 a 50 MW (se incluídas no 
âmbito de aplicação da directiva reformulada).  Estas instalações suscitam preocupação 
principalmente pelo impacto das emissões  para a atmosfera, pelo que consideramos que 
seria desnecessária uma abordagem totalmente integrada que incluísse medidas para impedir 
e controlar as emissões para o solo e a água (ou seja, o impacto dos resíduos).

Alteração 143
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) de informações comparativas sobre o 
funcionamento da instalação, tomando 
como referência o documento relativo às 
melhores técnicas disponíveis,

Or. fi

Justificação

A divulgação pública dessa comparação contribuiria para que fosse aplicada a melhor 
técnica disponível.
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Alteração 143-B
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de licenciamento devem ainda 
incluir uma síntese não técnica dos dados 
enumerados no primeiro parágrafo.

Os pedidos de licenciamento devem ainda 
incluir uma síntese não técnica dos dados 
enumerados no primeiro parágrafo e, se 
necessário, um relatório sobre a situação de 
partida.

Or. en

Justificação

Só deveria ser pedido um relatório sobre a situação de partida às grandes instalações.

Alteração 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Documentos de referência MTD Documentos de referência MTD e 
requisitos mínimos

Or. en

Justificação

O estabelecimento de requisitos mínimos, ou Rede Europeia de Segurança, deve ter lugar no 
âmbito da comitologia, mas com a participação dos interessados, antes do lançamento do 
procedimento de comitologia (comitologia com conhecimentos técnicos). A RES deve basear-
se em documentos de referência MTD novos ou actualizados e deveria ser estabelecida 
"quando apropriado". Tal justifica-se pelo facto de, em determinadas indústrias, quase todos 
os processos serem diferentes, mesmo quando se utiliza a mesma substância ou família de 
substâncias; assim sendo, pode haver casos em que um valor-limite de emissão europeu é 
determinado para um processo/técnica de fabrico que só é utilizado numa instalação.
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Alteração 145
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Documentos de referência MTD Documentos de referência MTD e 
requisitos mínimos

Or. de

Alteração 146
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Documentos de referência MTD Documentos de referência MTD e 
intercâmbio de informações

Or. en

Justificação

A fusão e a adaptação dos artigos 14.º e 29.º são essenciais para garantir o actual processo 
de elaboração e adopção de documentos BREF. 

Alteração 147
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Documentos de referência MTD Documentos de referência MTD e 
intercâmbio de informações

Or. en
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Justificação

O artigo 29.º é suprimido e transferido para este artigo com o objectivo de melhorar a 
redacção jurídica. 

São introduzidas as seguintes questões para assegurar o correcto desenrolar do processo de 
elaboração de documentos BREF e a ampla utilização destes últimos:

- para assegurar uma representação mais equilibrada no processo, os fornecedores de 
equipamentos devem estar melhor representados;

- o papel do fórum de intercâmbio de informações existente deve ser especificado;

- a Comissão deve elaborar orientações para melhorar a recolha de dados das partes 
interessadas;

- os capítulos relativos às MTD dos documentos BREF devem ser traduzidos para assegurar 
uma utilização mais eficaz.

Alteração 148
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta documentos de 
referência BAT com base nos resultados 
dos intercâmbios de informação referidos 
no artigo 29.º.

1. Com base nos resultados dos 
intercâmbios de informação referidos no 
artigo 29.º, os documentos de referência 
MTD descrevem, em particular, as 
melhores técnicas disponíveis, os níveis de 
emissões e de consumo associados e as 
medidas de monitorização, as medidas de 
reabilitação dos sítios após o encerramento 
das instalações e as técnicas emergentes, 
com particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
assegura que os documentos de referência 
MTD sejam analisados no quadro do 
intercâmbio de informações a que se refere 
o artigo 29.º e, eventualmente, 
actualizados.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
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as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado.

1-A. Sem prejuízo do disposto no nº.1-B, 
após a conclusão do intercâmbio de 
informações referido no n.º 1, a Comissão 
define, com base nos documentos de 
referência MTD, medidas de limitação das 
emissões (valores-limite de emissão, 
parâmetros equivalentes ou medidas 
técnicas equivalentes), bem como 
requisitos em matéria de monitorização e 
conformidade enquanto requisitos mínimos 
para a actividade em causa.
Essas 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.
1-B. Com base nos respectivos 
documentos de referência MTD, a 
Comissão procede à adaptação dos anexos 
V, VI, VII e VIII mediante a adopção de 
medidas relativas à limitação das emissões 
enquanto requisitos mínimos para a 
actividade em causa.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.º 2 do artigo 
69.º
1-C. Antes da decisão do comité a que se 
refere o n.º2 do artigo 69.º sobre as 
medidas visadas nos n.ºs 1-A e 1-B, a 
Comissão consulta o sector e as 
organizações não governamentais e 
apresenta um relatório sobre os resultados 
da consulta e o modo como foi a mesma 
tida em consideração. 
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1-D. Após ter apresentado ao comité 
referido no n.º 2 do artigo 69.º um projecto 
da medida a adoptarem conformidade com 
o disposto no n.º 1-A ou 1-B e ter sido 
fixado um prazo para a emissão do parecer, 
nos termos do n.º 2, segunda frase, do 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE, a 
Comissão publica os documentos de 
referência MTD. 

Or. de

Justificação

O intercâmbio de informações com vista à elaboração dos documentos de referência MTD
(Processo de Sevilha) deve ser mantido. Na proposta da Comissão são, no entanto, definidos 
valores-limite vinculativos com base nos documentos de referência MTD, o que afectará 
necessariamente a disponibilidade da indústria para participar no processo. A definição de 
valores-limite, que, enquanto "rede de segurança europeia", não devem ser, em circunstância 
alguma, ser ultrapassados por uma instalação, deve ter lugar no âmbito de um procedimento 
de comitologia, em articulação dos círculos interessados.

Alteração 149
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta documentos de 
referência BAT com base nos resultados 
dos intercâmbios de informação referidos 
no artigo 29.º.

1. A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre a Comissão, os
Estados-Membros, as indústrias 
interessadas e as organizações não 
governamentais que promovem a protecção 
do ambiente, com o objectivo de elaborar 
e, se necessário, actualizar documentos de 
referência MTD.

Or. en

Justificação

A fusão e a adaptação dos artigos 14.º e 29.º são essenciais para garantir o actual processo 
de elaboração e adopção de documentos BREF. 
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Alteração 150
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta documentos de 
referência BAT com base nos resultados 
dos intercâmbios de informação referidos 
no artigo 29.º.

1. A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações com os  Estados-Membros, as 
indústrias interessadas que são 
representadas numa proporção equilibrada
por fornecedores e operadores do sistema 
industrial e as organizações não 
governamentais que promovem a protecção 
do ambiente em relação aos seguintes 
elementos: 
a) Desempenho das instalações em termos 
de emissões, poluição, consumo e natureza 
das matérias-primas, utilização de energia 
ou produção de resíduos;
b) Melhores técnicas disponíveis utilizadas, 
medidas de monitorização associadas e 
respectiva  evolução.
A Comissão institui um fórum de 
intercâmbio de informações composto por 
Estados-Membros, representantes das 
indústrias interessadas e organizações não 
governamentais para a organização do 
intercâmbio de informações referido no n.º 
1.
A Comissão estabelece orientações para o 
intercâmbio de informações, 
inclusivamente sobre a recolha de dados e 
a determinação do conteúdo dos 
documentos de referência MTD. A 
Comissão publica um relatório de 
avaliação. Este relatório é disponibilizado 
na Internet.
1-A. Tendo em conta o parecer formulado 
pelo fórum de intercâmbio de informações, 
a Comissão adopta documentos de 
referência MTD novos e actualizados com 
base nos resultados dos intercâmbios de 
informação referidos no n.º 1.
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Or. en

Justificação

O artigo 29.º é suprimido e transferido para este artigo com o objectivo de melhorar a 
redacção jurídica. 

São introduzidas as seguintes questões para assegurar o correcto desenrolar do processo de 
elaboração de documentos BREF e a ampla utilização destes últimos:

- para assegurar uma representação mais equilibrada no processo, os fornecedores de 
equipamentos devem estar melhor representados;

- o papel do fórum de intercâmbio de informações existente deve ser especificado;

- a Comissão deve elaborar orientações para melhorar a recolha de dados das partes 
interessadas;

- os capítulos relativos às MTD dos documentos BREF devem ser traduzidos para assegurar 
uma utilização mais eficaz.

Alteração 151
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta documentos de 
referência BAT com base nos resultados 
dos intercâmbios de informação referidos 
no artigo 29.º.

1. Após a consulta regular de grupos de 
interesses, a Comissão adopta documentos 
de referência MTD com base nos 
resultados dos intercâmbios de 
informação referidos no artigo 29.º.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações com vista à elaboração dos documentos de referência MTD 
(Processo de Sevilha) deve permanecer inalterado.
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Alteração 152
Caroline Jackson

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta documentos de 
referência BAT com base nos resultados 
dos intercâmbios de informação referidos 
no artigo 29.º.

1. Com base nos resultados dos 
intercâmbios de informação referidos no 
artigo 29.º.

Or. en

Justificação

O Processo de Sevilha deve permanecer inalterado. A Directiva IPPC tem por objectivo 
proteger o ambiente. O conceito de Rede Europeia de Segurança pode ser útil, na medida em 
que visa criar um quadro coerente nos Estados-Membros da UE: este pode incluir programas 
de detecção de fugas e reparação desenvolvidos a nível europeu. Nem sempre se justifica que 
a Comissão fixe valores-limite de emissão, uma vez que, em certos sectores industriais, os 
processos de fabrico são diferentes. É, por isso, necessário que a autoridade competente dos 
Estados-Membros disponha de competências para fixar valores-limite de emissão.

Alteração 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adopta documentos de 
referência BAT com base nos resultados 
dos intercâmbios de informação referidos 
no artigo 29.º.

1. A Comissão adopta os resultados do
intercâmbio de informações referido no 
artigo 29.º como documentos de referência 
MTD.

Or. en

Justificação

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
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processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Alteração 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do disposto no nº. 4 e no 
artigo 68.º, a Comissão pode, se 
apropriado, com base em documentos de 
referência MTD novos ou actualizados, 
propor medidas de limitação das emissões 
(valores-limite de emissão, ou parâmetros 
ou medidas técnicas equivalentes), bem 
como requisitos em matéria de 
monitorização e conformidade enquanto 
requisitos mínimos para a actividade 
industrial em causa. 
A Comissão pode propor a fixação de 
requisitos mínimos para substâncias 
específicas que tenham sido identificadas 
como substâncias que suscitam 
preocupação e tenham relevância a nível 
europeu para a actividade industrial em 
causa.
Estes requisitos mínimos têm em conta a 
viabilidade da indústria na UE e, em 
particular, as características técnicas e os 
efeitos da interacção entre os meios, e, se 
necessário, fixam períodos de transição 
para actividades específicas. 
As propostas relativas aos requisitos 
mínimos são sujeitas a uma avaliação de 
impacto sectorial a nível da UE, tendo em 
conta a situação dos diferentes 
Estados-Membros.
A Comissão, ao apresentar propostas 
relativas aos requisitos mínimos, consulta 
as partes interessadas envolvidas no 
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intercâmbio de informações referido no 
artigo 29.º. 
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69º.

Or. en

Justificação

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Alteração 155
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Este intercâmbio de informações deve 
contemplar pelo menos os seguintes 
aspectos: 
a) Desempenho das instalações em termos 
de emissões, poluição, consumo e 
natureza das matérias-primas, utilização 
de energia ou produção de resíduos; 
b) Melhores técnicas disponíveis 
utilizadas, medidas de monitorização 
associadas e respectiva evolução.
1-B. Os documentos de referência MTD 
são elaborados com base no intercâmbio 
de informações referido no n.º 1 e, em 
particular, dando especial atenção aos 
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critérios que constam do anexo III, 
descrevem as melhores técnicas 
disponíveis, os níveis de emissões e as 
medidas de monitorização associados, as 
medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes. 
1-C. A Comissão adopta e publica 
documentos de referência MTD novos e 
actualizados, com base nos resultados do 
intercâmbio de informações referido no 
n.º 1. 

Or. en

Justificação

A fusão e a adaptação dos artigos 14.º e 29.º são essenciais para garantir o actual processo 
de elaboração e adopção de documentos BREF. 

Alteração 156
Frieda Brepoels

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão analisa 
e actualiza os documentos de referência 
MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD são 
elaborados com base no intercâmbio de 
informações referido no n.º 1 e, dando 
especial atenção aos critérios que constam 
do anexo III, descrevem, em particular, as 
melhores técnicas disponíveis, os níveis de 
emissões e as medidas de monitorização 
associados, as medidas de monitorização 
do solo e das águas subterrâneas e de 
reabilitação dos sítios e as técnicas 
emergentes.
2-A. A Comissão adopta e publica 
documentos de referência MTD novos e 
actualizados, com base nos resultados do 
intercâmbio de informações referido no 
n.º 1. 
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Or. en

Justificação

A fusão e a adaptação dos artigos 14.º e 29.º são essenciais para garantir o actual processo 
de elaboração e adopção de documentos BREF. 

Alteração 157
Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões, 
os níveis de consumo e as medidas de 
monitorização associados, as medidas de 
monitorização do solo e das águas 
subterrâneas e de reabilitação dos sítios e 
as técnicas emergentes, com particular 
atenção aos critérios que constam do 
anexo III. A Comissão ou os 
Estados-Membros asseguram que os 
capítulos que definem as MTD nos 
documentos de referência MTD sejam 
disponibilizados nas línguas oficiais da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

O artigo 29.º é suprimido e transferido para este artigo com o objectivo de melhorar a 
redacção jurídica. 

São introduzidas as seguintes questões para assegurar o correcto desenrolar do processo de 
elaboração de documentos BREF e a ampla utilização destes últimos:

- para assegurar uma representação mais equilibrada no processo, os fornecedores de 
equipamentos devem estar melhor representados;

- o papel do fórum de intercâmbio de informações existente deve ser especificado;
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- a Comissão deve elaborar orientações para melhorar a recolha de dados das partes 
interessadas;

- os capítulos relativos às MTD dos documentos BREF devem ser traduzidos para assegurar 
uma utilização mais eficaz.

Alteração 158
Marcello Vernola

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios após a cessação definitiva das 
actividades da instalação e as técnicas 
emergentes, com particular atenção aos 
critérios que constam do anexo III. A 
Comissão analisa e actualiza os 
documentos de referência MTD, pelo 
menos a intervalos de dez anos.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações com vista à elaboração dos documentos de referência MTD 
(Processo de Sevilha) deve ser mantido sem alterações.

Alteração 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 

Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
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técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão analisa 
e actualiza os documentos de referência 
MTD, quando apropriado.

técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados 
e as técnicas emergentes, com particular 
atenção aos critérios que constam do 
anexo III. Os documentos de referência 
MTD são analisados e actualizados, 
quando apropriado, no âmbito do 
intercâmbio de informações referido no 
artigo 29.º.

Or. en

Justificação

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Alteração 160
Caroline Jackson

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão analisa 
e actualiza os documentos de referência 
MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e de consumo e as medidas de 
monitorização associados e as técnicas 
emergentes, com particular atenção aos 
critérios que constam do anexo III.

a) Sem prejuízo do disposto no nº. 4 e no 
artigo 68.º, após a conclusão do 
intercâmbio de informações referido no n.º 
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1, a Comissão pode aplicar, com base nos 
documentos de referência MTD, se 
apropriado recorrendo ao processo de 
co-decisão, medidas de limitação das 
emissões (ou seja, valores-limite de 
emissão, ou parâmetros ou medidas 
técnicas equivalentes), assim como 
requisitos em matéria de monitorização e 
conformidade enquanto requisitos mínimos 
para a actividade em causa e para além dos 
valores de emissão associados às melhores 
técnicas disponíveis.
b) A Comissão adapta, com base nos 
documentos de referência MTD, as partes 1 
e 2 do anexo V, as partes 3, 4 e 5 do anexo 
VI, as partes 2, 3, 4 e 5 do anexo VII e as 
partes 1 e 3 do anexo VIII, definindo 
medidas de limitação das emissões 
enquanto requisitos mínimos.
c) Ao elaborar a sua proposta, a Comissão 
tem em conta as recomendações do Comité 
Científico da Toxicidade, Ecotoxicidade e 
do Ambiente, dos Estados-Membros, do 
Parlamento Europeu, da Agência Europeia 
do Ambiente, dos programas de 
investigação comunitários, das 
organizações internacionais, incluindo as 
que representam as pequenas e médias 
empresas e das organizações ambientalistas 
europeias, bem como outras informações 
relevantes de que tome conhecimento.
d) Se necessário, a Comissão revê e propõe 
as medidas de limitação das emissões.

e) Em conformidade com as obrigações 
previstas na Directiva 85/337/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
97/11/EC e pela Directiva 2003/35/EC, 
relativa à avaliação do impacto ambiental, 
a autoridade competente avalia o impacto 
das medidas de limitação das emissões e 
fixa, em conformidade, os valores-limite 
de emissões específicos para cada uma 
das instalações indicadas no anexo III.

Or. en
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Justificação

O Processo de Sevilha deve permanecer inalterado. A Directiva IPPC tem por objectivo 
proteger o ambiente. O conceito de Rede Europeia de Segurança pode ser útil, na medida em 
que visa criar um quadro coerente nos Estados-Membros da UE: este pode incluir programas 
de detecção de fugas e reparação desenvolvidos a nível europeu. Nem sempre se justifica que 
a Comissão fixe valores-limite de emissão, uma vez que, em certos sectores industriais, os 
processos de fabrico são diferentes. É, por isso, necessário que a autoridade competente dos 
Estados-Membros disponha de competências para fixar valores-limite de emissão.

Alteração 161
Roberto Musacchio

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado, 
devendo concluir essa análise o mais tardar 
sete anos após a publicação da última 
versão. A Comissão ou os Estados-
Membros asseguram que os capítulos que 
definem as MTD nos documentos finais 
referidos no artigo 20.º sejam 
disponibilizados, mediante pedido, na 
língua oficial da autoridade competente.

Or. en

Justificação

Os documentos BREF são essenciais quando definem as MTD: a tradução dos documentos 
mais importantes para as línguas oficiais da União Europeia é indispensável para assegurar 
a sua utilização efectiva. Os documentos BREF reflectem o conceito dinâmico de conclusão 
técnica adoptada geralmente após um processo de cinco anos por diferentes peritos técnicos 
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e as mudanças tecnológicas devem ser reconhecidas através de uma actualização mais 
sistemática e regular dos documentos BREF, a qual deve ter lugar a intervalos de pelo menos 
sete anos.

Alteração 162
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão 
analisa e actualiza os documentos de 
referência MTD, quando apropriado, 
devendo concluir essa análise o mais tardar 
sete anos após a publicação da última 
versão. A Comissão ou os Estados-
Membros asseguram que os documentos de 
referência MTD sejam disponibilizados nas 
línguas oficiais da União Europeia.

Or. en

Justificação

A tradução dos capítulos mais importantes dos documentos BREF para as línguas oficiais da 
União Europeia é indispensável para assegurar a sua utilização efectiva. A natureza 
dinâmica das mudanças tecnológica deve ser reconhecida e tida em conta através de uma 
actualização mais sistemática e regular dos documentos BREF, a qual deve ter lugar pelo 
menos a intervalos de sete anos.
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Alteração 163
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
as medidas de monitorização do solo e das 
águas subterrâneas e de reabilitação dos 
sítios e as técnicas emergentes, com 
particular atenção aos critérios que 
constam do anexo III. A Comissão analisa 
e actualiza os documentos de referência 
MTD, quando apropriado.

2. Os documentos de referência MTD 
descrevem, em particular, as melhores 
técnicas disponíveis, os níveis de emissões 
e as medidas de monitorização associados, 
e as técnicas emergentes, com particular 
atenção aos critérios que constam do 
anexo III. Os documentos de referência 
MTD devem ser revistos e actualizados, 
quando apropriado, no âmbito de 
informações visadas no artigo 29.º.

Or. fr

Justificação

A preparação e a adopção dos documentos de referência MTD devem continuar a ser o 
resultado do intercâmbio de informações visado no artigo 29.º. Com um reforço do papel dos 
documentos de referência MTD, a participação de outras partes envolvidas será ainda mais 
importante. A revisão do BREF não pode ser uma prerrogativa exclusiva da Comissão.

A protecção das águas subterrâneas é submetida à legislação comunitária. A protecção dos 
solos poderia ser submetida à legislação comunitária, mas está actualmente submetida à 
legislação nacional. Incluir disposições relativas às águas subterrâneas e aos solos na 
directiva IPPC traria efeitos indesejáveis e, potencialmente, a uma dupla legislação. Além 
disso, não é possível que um documento com uma dimensão europeia, como são os 
documentos de referência MTD, descreva os milhares de casos diferentes.

Alteração 164
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
68.º, se for identificada a necessidade de 
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acção comunitária, em particular para 
suprir a uma necessidade importante de 
protecção do ambiente ou para evitar a 
distorção da concorrência no mercado 
interno, a Comissão, com base nos 
documentos MTD, propõe medidas de 
limitação das emissões (valores-limite de 
emissão, ou parâmetros ou medidas 
técnicas equivalentes), bem como normas 
em matéria de monitorização e 
conformidade enquanto requisitos mínimos 
para uma ou várias actividades cobertas 
por este capítulo. 

Or. en

Justificação

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication.

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17.
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