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P5_TA(2004)0082 

Prevenção e controlo integrados da poluição  

Resolução do Parlamento Europeu sobre os progressos realizados na aplicação da 
Directiva 96/61/CE do Conselho relativa à prevenção e controlo integrados da poluição 
(COM(2003) 354 - C5-0410/2003 - 2003/2125(INI)) 

 
O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Rumo à Produção Sustentável - 
Progressos realizados na aplicação da Directiva 96/61/CE do Conselho relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição" (COM(2003)354), 

– Tendo em conta a Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição1, 

– Tendo em conta a Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à 
avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente2, assim 
como a Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa ao controlo 
dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas3, 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 47º e o artigo 163º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor e o parecer da Comissão das Petições (A5-0034/2004), 

A. Considerando que o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Directiva 96/61/CE 
constitui um dos pressupostos mais importantes para um bom desempenho da indústria 
europeia no domínio do ambiente, 

B. Considerando que a directiva representa, para a indústria europeia, um grande desafio, 
mas também uma grande oportunidade, 

C. Considerando que o objectivo da directiva apenas pode ser alcançado se as autoridades 
responsáveis pela sua aplicação envidarem todos os esforços necessários, 

D. Considerando que, em alguns Estados-Membros, se registaram atrasos na transposição da 
directiva para o direito nacional, 

E. Considerando que os Estados-Membros deveriam preencher, até fins de Outubro de 2003, 
um questionário com perguntas detalhados sobre a aplicação da directiva a nível nacional, 

F. Considerando que, nos termos da Directiva 96/61/CE, as instalações existentes só são 
obrigadas a cumprir os requisitos da directiva em 30 de Outubro de 2007, 

                                                 
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26 
2 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40. 
3 JO L 10 de 14.1.1997, p. 13. 
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G. Considerando que, em Maio de 2004, aderirão à União Europeia dez novos países e que a 
Directiva 96/61/CE foi já integralmente transposta para a legislação nacional de oito dos 
treze países candidatos, 

H. Considerando que são de prever grandes dificuldades no âmbito da aplicação da Directiva 
96/61/CE nos países candidatos, 

I. Considerando que as ambiguidades, referidas pela Comissão, no âmbito da interpretação 
da Directiva 96/61/CE podem dar origem, na prática, a grandes incertezas na sua 
aplicação , 

J. Considerando que, muito embora  em teoriao princípio da subsidiariedade seja aplicável, 
pode suceder que os esforços envidados pelas autoridades no âmbito da aplicação não 
sejam suficientes, sendo assim necessário considerar a possibilidade de uma maior 
harmonização através, por exemplo, da introdução, à escala comunitária, de valores-limite 
para as emissões de determinados poluentes (por exemplo, dioxinas), 

K. Considerando que o mesmo tipo de instalações deve ter a mesma designação em todas as 
directivas, 

L. Considerando que a exclusão, do âmbito de aplicação da Directiva 96/61/CE, dos 
poluentes atmosféricos sujeitos ao sistema de comércio de direitos de emissão deve ser 
encarada de forma crítica, 

M. Considerando que uma das obrigações básicas dos operadores consiste em adoptar todas 
as medidas preventivas adequadas contra a poluição mediante a aplicação das melhores 
técnicas disponíveis (MTD), mas que existem diferentes definições de MTD, 

N. Considerando que sobretudo as pequenas empresas não dispõem frequentemente dos 
conhecimentos e dos recursos humanos e financeiros necessários para proceder a 
adaptações necessárias e desejáveis, 

1. Solicita que a UE não complete nem alargue nesta fase as disposições legislativas neste 
domínio, a fim de dar às autoridades nacionais mais tempo para se familiarizarem com o 
actual quadro jurídico; 

2. Recorda que, em Dezembro de 2003, foi assinado um Acordo Interinstitucional "Legislar 
Melhor" 1, cujos objectivos incluem, inter alia, a clareza e a transparência da legislação, 
contendo igualmente disposições relativas à aplicação e controlo da mesma,  tal como 
acordado pelas instituições; 

3. Salienta que a melhoria da aplicação da Directiva 96/61/CE requer um reforço adicional 
de todas as possibilidades de apoio às empresas afectadas; 

4. Convida a Comissão a elaborar um "documento de orientação" com vista a  fornecer 
indicações mais  precisas acerca do conceito de "instalação" e do Anexo I, devendo a 
indústria ser necessáriamente associada a este processo;  

                                                 
1  JO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
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5. Solicita que esse documento de orientação inclua uma clarificação da aplicação da 
directiva às instalações de tratamento de águas urbanas residuais, bem como a quaisquer 
actividades associadas nos termos do ponto 5.3 do Anexo I, tendo em conta que são já 
aplicáveis as disposições da Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, 
relativa ao tratamento das águas residuais urbanas1; 

6. Convida a Comissão a elaborar directrizes práticas, a fim de definir claramente os 
requisitos em matéria de eficiência energética; 

7. Insta a Comissão a rever os valores-limite estabelecidos no Anexo I para alguns sectores 
(por exemplo, o sector de gestão dos resíduos); entende que todas as partes interessadas 
devem ser associadas à revisão dos valores-limite; 

8. Congratula-se com a introdução de valores-limite de emissão comunitários 
suplementares, sempre que seja possível demonstrar  que as autoridades de um ou vários 
Estados-Membros definiram valores-limite de emissão não baseados nas MTD; 

9. Verifica que a Comunicação indica que, pelo menos, os seguintes termos-chave e 
definições constantes da directiva carecem de suficiente clareza (ver ponto 2.1.2 do 
COM): 

-  Crit´rios relativos aos limiares 

-  Limites de uma instalação e definição de "instalação" 

-  Alteração substancial 

-  Derivação de valores-limite de emissão das MTD 

-  Reposição do local de operação em estado satisfatório 

-  Condições de licenciamento no tocante a acidentes, minimização de resíduos e 
eficiência energética  

10. Convida a Comissão a adoptar  medidas adequadas para assegurar uma coerência óptima 
entre as definições utilizadas na Directiva 96/61/CE e as utilizadas nas Directivas 
85/337/CEE e  96/82/CE ; 

11. Convida a Comissão a considerar a possibilidade de definir orientações sectoriais 
específicas no que se refere à duração da validade das licenças concedidas a instalações e 
actividades; 

12. Exige que a Directiva 96/61/CE seja igualmente aplicada aos poluentes atmosféricos 
submetidos ao sistema de comércio de direitos de emissão; 

13. Considera que o estatuto e o papel da rede de intercâmbio de informações e os 
"documentos de referência" (documentos "BREF"), cujo objectivo é fornecer análises 
comparativas, assim como identificar e procurar nortear a definição das  "melhores 
técnicas disponíveis" (MTD) - as quais constituem o elemento-chave desta directiva e,  
por conseguinte, o factor determinante da concessão de licenças para as instalações 

                                                 
1  JO L 135 de 30.5.1991, p. 40. 
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abrangidas pela Directiva - necessitam de melhor clarificação; 

14. Insta a Comissão a assegurar que todos os documentos "BREF" sejam ultimados com a 
maior brevidade possível e recomenda que  sejam regularmente revistos por forma a ter 
em conta novos factos e o desenvolvimento das tecnologias de redução da poluição; 

15. Reconhece que o procedimento de definição dos documentos "BREF" não tem respeitado 
inteiramente as intenções originais da Directiva 96/61/CE; convida, por esse motivo, a 
Comissão a definir critérios claros para a selecção de MTD, em conformidade com os 
objectivos da directiva, a propor regras para a elaboração de relatórios sobre os níveis de 
desempenho da indústria e a definir regras transparentes de tomada de decisão para os 
grupos de trabalho técnicos, incluindo processos adequados de gestão de conflitos e 
possibilidades adequadas de registo de posições minoritárias; 

16. Recomenda à Comissão que alargue o conteúdo dos documentos "BREF" de modo a  
incluírem descrições quantitativas da eficiência energética; 

17. Insta a Comissão a assegurar a tradução de todos os documentos "BREF" para todas as 
línguas oficiais da União Europeia; 

18. Insta os Estados-Membros e a Comissão a promoverem um intercâmbio mais intenso de 
informações entre as autoridades competentes sobre a aplicação efectiva da Directiva 
96/61/CE; 

19. Solicita um reforço  dos auxílios estatais a que se refere a comunicação da Comissão 
sobre o enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente1, 
especialmente para as pequenas e médias empresas; 

20. Recomenda à Comissão que considere futuramente a possibilidade de uma directiva 
específica relativa à prevenção e ao controlo da poluição ambiental para as pequenas e 
médias empresas; 

21. Solicita à Comissão que, ao proceder a uma eventual futura revisão da Directiva 
96/61/CE, inclua igualmente no seu âmbito de aplicação as actividades em que a 
experiência a nível dos Estados-Membros  tenha demonstrado que essa inclusão seria 
benéfica para o ambiente; 

22. Solicita à Comissão que, aquando da revisão da Directiva 96/61/CE, apresente propostas 
que reforcem o estatuto oficial da participação de ONG no processo de definição dos 
documentos "BREF"e disponibilize recursos financeiros para assegurar uma participação 
adequada das organizações ambientais não governamentais; 

23. Apoia a inclusão das instalações de tratamento de resíduos, desde que sejam estabelecidos 
valores-limite adequados; 

24. Insta a Comissão a promover estratégias nacionais com vista a incluirantecipadamente no 
âmbito de aplicação da Directiva 96/61/CE as instalações existentes em determinados 
sectores ainda antes de 30 de Outubro de 2007; 

                                                 
1 JO C 37 de 3.2.2001, p. 3. 
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25. Recomenda à Comissão que apoie o desenvolvimento de capacidades administrativas nos 
países em vias de adesão à União; 

26. Sublinha que não tolerará que as debilidades da Directiva 96/61/CE ou da sua 
implementação, por parte dos Estados-Membros, acabem por minar de facto os direitos 
dos cidadãos, consignados na Convenção de Aarhus e nas directivas relativas ao direito à 
liberdade de informação sobre o ambiente, bem como a sua participação em tomadas de 
decisão neste domínio, incluindo os direitos relativos ao acesso à justiça em matéria de 
ambiente, que lhes serão conferidos pela directiva proposta (COM(2003) 624); 

27. Considera que, na perspectiva do alargamento, a falta de clareza generalizada, a 
constatação de assinaláveis variações na implementação da directiva e a ausência de 
mecanismos eficazes de monitorização enfraquecem o potencial da Directiva 96/61/CE, 
nomeadamente em matéria ambiental, para estimular os padrões de produção sustentável; 
sublinha, por outro lado, que as pequenas e médias empresas, que constituem uma parte 
significativa das instalações visadas pela Directiva 96/61/CE, são as primeiras a sofrer da 
falta de clareza de certas noções chave e solicita que sejam implementadas medidas de 
apoio no respeito pelas regras em vigor em matéria de concorrência e mercado interno; 

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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