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PR_COD_1Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às emissões 
industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) (Reformulação)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0844),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.° 1 do artigo 175.° do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0002/2008),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1,

– Tendo em conta os artigos 80.°-A e 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos actos
existentes, sem alterações substantivas,

1. Aprova a proposta da Comissão, na redacção resultante da adaptação às recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

2. Requer à Comissão que submeta de novo esta proposta à sua apreciação, se pretender 
alterá-la substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de tomar em consideração a 
evolução das melhores técnicas disponíveis 
ou outras alterações numa determinada 
instalação, as condições de licenciamento 
devem ser objecto de uma análise regular 
e, quando necessário, devem ser 
actualizadas, em especial quando a 
Comissão adoptar um novo BREF ou 
actualizar um BREF existente.

(15) A fim de tomar em consideração a 
evolução das melhores técnicas disponíveis 
ou outras alterações numa determinada 
instalação, as condições de licenciamento 
devem ser objecto de uma análise regular 
e, quando necessário, devem ser 
actualizadas.

Or. de

Justificação

Intervalos demasiado curtos na actualização das condições de licenciamento e a daí 
decorrente reconversão ou adaptação da instalação não são compatíveis com os ciclos de 
investimento dos operadores.

Alteração 2

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 uma degradação significativa da 
qualidade do solo e das águas subterrâneas, 
pelo que as condições de licenciamento 
devem incluir, quando necessário e 
adequado, o seguimento do estado do solo 
e das águas subterrâneas, assim como a 
obrigação de reabilitar o sítio aquando da 
cessação definitiva das actividades, em 
conformidade com as disposições 
comunitárias e nacionais em matéria de 
responsabilidade.
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Or. de

Justificação

Contrariamente ao que se observa na água e no ar, os poluentes repartem-se pouco no solo. 
A margem de tolerância para análises do solo situa-se, em média, acima de 100%, pelo que 
as análises do solo têm um baixo valor informativo. Para se obter resultados reproduzíveis e 
fiáveis, são, assim, necessárias análises por amostragem muito densa. Estas podem, por seu 
lado, dar origem a danos nas camadas impermeáveis do subsolo, com uma eventual 
contaminação de aquíferos protegidos.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Devem ser concedidos à Comissão, 
em particular, poderes para a definição 
dos critérios a aplicar para a concessão de 
derrogações aos valores-limite de 
emissões associados às melhores técnicas 
disponíveis, conforme descritos nos 
BREF, e para a definição da frequência 
dos controlos periódicos e do conteúdo do 
relatório sobre a situação de partida, bem 
como dos critérios a utilizar para a 
avaliação dos riscos ambientais. Devem 
ainda ser conferidos à Comissão poderes 
para adoptar medidas em relação ao 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes, para definir, em certos casos, 
um valor limite médio para as emissões de 
dióxido de enxofre, para fixar a data a 
partir da qual se deverá proceder à 
medição em contínuo das emissões para a 
atmosfera de metais pesados, dioxinas e 
furanos, para definir o tipo e formato das 
informações a disponibilizar pelos 
Estados Membros à Comissão em relação 
à aplicação da presente directiva e para 
adaptar os anexos V a VIII ao progresso 
científico e técnico. No caso das 
instalações de incineração e de co-
incineração de resíduos, isso poderá 
implicar a definição de critérios para a 

Suprimido
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concessão de derrogações à exigência de 
medição em contínuo das emissões totais 
de poeiras. Atendendo a que têm alcance 
geral e se destinam a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, ou a 
completar a presente directiva mediante 
aditamento de novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. de

Justificação

Deve ser respeitado o princípio da subsidiariedade. Além disso, é indispensável a 
participação no processo dos grupos de interesses, designadamente peritos da indústria. A 
peritagem técnica é necessária para desenvolver abordagens tecnicamente perfeitas e 
exequíveis.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A) "Alteração da exploração", uma 
alteração das características ou do 
funcionamento ou uma ampliação da 
instalação, instalação de combustão,
instalação de incineração ou 
co-incineração de resíduos que possa ter 
consequências no ambiente;

Or. de

Justificação

A distinção entre a "alteração" e "alteração substancial" da instalação revelou ser eficaz na 
prática, pelo que deve ser mantida.
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Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8) "Alteração substancial", uma alteração 
da natureza ou funcionamento ou uma 
ampliação da instalação, instalação de 
combustão ou instalação de incineração ou 
co-incineração de resíduos que possa ter 
efeitos nocivos e significativos no ser 
humano ou no ambiente;

8) "Alteração substancial", uma alteração 
da exploração, da natureza ou 
funcionamento ou uma ampliação da 
instalação, instalação de combustão ou 
instalação de incineração ou co-incineração 
de resíduos que, na opinião das 
autoridades competentes, possa ter efeitos 
nocivos e significativos no ser humano ou 
no ambiente;

Or. de

Justificação

A distinção entre a "alteração" e "alteração substancial" da instalação revelou ser eficaz na 
prática, pelo que deve ser mantida. Além disso, importa esclarecer que é a autoridade 
competente que decide se se trata de uma alteração substancial ou não.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 9 - alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Na determinação das melhores 
técnicas disponíveis, deve ser dada 
especial atenção aos elementos constantes 
do anexo III;

Or. de

Justificação

Para além dos documentos de referência MTD, existem outras informações, como as 
publicadas pelos organismos públicos internacionais, que podem ser utilizadas como critério 
para obter a melhor informação disponível. A disposição suprimida pela Comissão deve ser 
reposta.



PE407.661v01-00 10/43 PR\725932PT.doc

PT

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12) "Público em causa", o público afectado 
ou susceptível de ser afectado pela tomada 
de uma decisão sobre a emissão ou 
actualização de uma licença ou das 
condições de licenciamento, ou interessado 
nessa decisão. 

12) "Público em causa", o público afectado 
ou susceptível de ser afectado pela tomada 
de uma decisão sobre a emissão ou 
actualização de uma licença ou das 
condições de licenciamento, ou interessado 
nessa decisão; para efeitos da presente 
definição, consideram-se interessadas as 
organizações não governamentais que 
promovem a protecção do ambiente e 
cumprem os requisitos previstos na 
legislação nacional;

Or. de

Justificação

A supressão da última frase pela Comissão é contrária à Convenção de Aarhus, pelo que o 
texto deve ser reposto.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 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
nova e comprovada a nível industrial e 
que, se for comercialmente desenvolvida, 
poderá assegurar um nível geral de 
protecção do ambiente comparável ou 
mais elevado ou permitir poupanças 
comparáveis ou mais elevadas do que as 
actuais melhores técnicas disponíveis; 

Or. de
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Justificação

As tecnologias devem ter dado provas de eficácia na prática, ou seja, na sua aplicação 
industrial ou comercial, dado que a utilização bem sucedida em condições de laboratório ou 
projectos-piloto nem sempre significa resultados satisfatórios na utilização quotidiana. Além 
disso, deve ser considerada igualmente a utilização de novas tecnologias que permitam obter 
um nível de protecção do ambiente comparável ao das tecnologias existentes ou poupanças 
comparáveis.

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 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; 

Suprimido

Or. de

Justificação

A Directiva PCIP visa a prevenção de danos ao ambiente. Após a cessação definitiva das 
actividades, devem ser aplicadas como bitola as disposições legislativas dos 
Estados-Membros para assegurar que o estado do sítio corresponda à futura utilização. Caso 
seja necessária uma reabilitação, as medidas de reabilitação devem ser concebidas em 
função da futura utilização e ser adoptadas com base numa avaliação dos riscos para a 
saúde humana e o ambiente.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3 –  ponto 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 

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 
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de tratamento térmico, na medida em que 
as substâncias resultantes do tratamento 
sejam subsequentemente incineradas; 

térmicos como a pirólise, a gaseificação 
ou processos de plasma, na medida em que 
as substâncias resultantes do tratamento 
sejam subsequentemente incineradas; 

Or. de

Justificação

Importa clarificar que ser trata igualmente da pirólise, da gaseificação ou de processos de 
plasma.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 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.

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

Or. de

Justificação

Diversos locais de implantação do operador não devem ser agrupados numa licença, dado 
poderem surgir problemas relacionados com as competências e responsabilidades das 
autoridades de licenciamento em cada local de implantação. 
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Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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.

Uma instalação, instalação de combustão, 
instalação de incineração ou de 
co-incineração de resíduos apenas pode ser
operada por uma pessoa singular ou 
colectiva notificada como responsável à 
autoridade competente.

Or. de

Justificação

É necessário estabelecer claramente as responsabilidades, designadamente as obrigações do 
operador definidas na presente directiva. Além disso, a autoridade competente necessita de 
um interlocutor responsável para garantir a aplicação do disposto na directiva.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 8 - n.° 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 relatório sobre o grau de 
cumprimento das condições de 
licenciamento, não devendo o intervalo 
entre a apresentação de relatórios 
estabelecido na licença ou nas regras 
vinculativas gerais ultrapassar 36 meses;

Or. de

Justificação

A apresentação anual de um relatório implica um ónus burocrático para os operadores e as 
autoridades, sem que tal tenha um benefício concreto para o ambiente.



PE407.661v01-00 14/43 PR\725932PT.doc

PT

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O funcionamento da instalação, da 
instalação de combustão ou da instalação 
de incineração ou de co-incineração de 
resíduos é interrompido nos casos de 
incumprimento conducentes a perigo para a 
saúde humana ou para o ambiente e 
enquanto o cumprimento não puder ser 
restabelecido em conformidade com a 
alínea b) do primeiro parágrafo. 

O funcionamento da instalação, da 
instalação de combustão ou da instalação 
de incineração ou de co-incineração de 
resíduos é interrompido nos casos de 
incumprimento conducentes a um perigo 
imediato para a saúde humana ou para o 
ambiente e enquanto o cumprimento não 
puder ser restabelecido em conformidade 
com a alínea b) do primeiro parágrafo ou 
enquanto não forem adoptadas medidas 
adequadas para obviar às causas da 
infracção. 

Or. de

Justificação

A alteração estabelece a coerência com outras disposições em matéria de segurança no 
trabalho, em que a cessação das actividades está directamente associada a riscos para a 
saúde humana. A suspensão das actividades pode ter efeitos mais negativos para o ambiente 
do que a reparação com a instalação em funcionamento.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 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 
para evitar qualquer risco de poluição e 
para voltar a pôr o local da exploração
num estado satisfatório em conformidade 
com os requisitos estabelecidos nos n.os 2 e 
3 do artigo 23.º 

Or. de
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Justificação

A Directiva PCIP visa a prevenção de danos ao ambiente. Após a cessação definitiva das 
actividades, devem ser aplicadas como bitola as disposições legislativas dos Estados 
Membros para assegurar que o estado do sítio corresponda à futura utilização. Caso seja 
necessária uma reabilitação, as medidas de reabilitação devem ser concebidas em função da 
futura utilização e ser adoptadas com base numa avaliação dos riscos para a saúde humana 
e o ambiente.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.° 1 - alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Das principais alternativas às 
tecnologias, técnicas e medidas 
propostas estudadas pelo requerente, sob a 
forma de resumo. 

k) Das principais alternativas às 
tecnologias, técnicas e medidas propostas
e, eventualmente, estudadas pelo 
requerente, sob a forma de resumo. 

Or. de

Justificação

O estudo de alternativas e a sua descrição no pedido de licença gera um ónus burocrático 
desnecessário e protela o processo.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 14

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 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. 
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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.

1-A. Sem prejuízo do disposto no nº. 4 do 
artigo 68.º, 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, ou parâmetros ou medidas 
técnicas equivalentes), assim como 
requisitos em matéria de monitorização e 
conformidade enquanto requisitos 
mínimos para a actividade em causa.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, são
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 69.º
Se tal for o caso, a Comissão revê e 
actualiza as medidas de limitação das 
emissões.
1-B. Após ter apresentado ao comité 
referido no n.º 2 do artigo 69.º um 
projecto da medida a adoptar 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/C, a Comissão publica os 
documentos de referência MTD. 
1-C. 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 e 4 do anexo VII 
e as partes 1 e 3 do anexo VIII,  definindo
medidas de limitação das emissões 
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enquanto requisitos mínimos. 
Estas 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

Or. de

Justificação

O intercâmbio de informações com vista à elaboração dos documentos de referência MTD 
(Processo de Sevilha) deve ser mantido sem alterações. 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 não devem ser, em circunstância alguma, ultrapassados por 
uma instalação, enquanto "rede de segurança europeia", deve ter lugar no âmbito de um 
procedimento de comitologia.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A protecção das águas subterrâneas é regulamentada pelo direito comunitário. A protecção 
dos solos está a ser incluída no direito comunitário e está já regulamentada numa série de 
Estados-Membros. Prescrições mais detalhadas para as águas subterrâneas e os solos darão 
lugar uma sobreposição indesejável de disposições.
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os valores-limite de emissão de 
substâncias poluentes são aplicáveis no 
ponto onde são libertadas as emissões à 
saída da instalação, sem se atender, na 
determinação desses valores, a uma 
eventual diluição ocorrida antes desse 
ponto. 

1. Os valores-limite de emissão de 
substâncias poluentes são normalmente 
aplicáveis no ponto onde são libertadas as 
emissões à saída da instalação, sem se 
atender, na determinação desses valores, a 
uma eventual diluição ocorrida antes desse 
ponto. 

Or. de

Justificação

A palavra "normalmente" da versão em vigor deve ser mantida. A versão em vigor revelou 
ser eficaz e tem em conta a necessidade de excepções em casos individuais.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

A autoridade competente define, tendo em 
conta as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, medidas de limitação das emissões 
(valores-limite de emissão, ou parâmetros 
ou medidas técnicas equivalentes), assim 
como requisitos em matéria de 
monitorização e conformidade, de molde 
a que os níveis de emissão da instalação
não excedam os níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.
.

Or. de
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Justificação

Os valores-limite das emissões devem ser definidos pela autoridade competente com base nos 
documentos de referência MTD, de molde a que as emissões da instalação, em funcionamento 
normal, respeitem os requisitos dos documentos de referência MTD. Os valores da rede de 
segurança europeia não devem ser ultrapassados. A fim de assegurar a uniformidade técnica 
e a clareza na definição dos valores-limite das emissões, são introduzidos requisitos de 
monitorização e conformidade.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em derrogação ao segundo parágrafo do 
n.º 2, a autoridade competente pode, em 
certos casos específicos, com base numa 
avaliação dos custos e benefícios 
ambientais e económicos, e tomando em 
consideração as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização 
geográfica e as condições ambientais 
locais, definir medidas de limitação das 
emissões (valores-limite de emissão, ou 
parâmetros ou medidas técnicas 
equivalentes), assim como requisitos em 
matéria de monitorização e conformidade,
de molde a que os níveis de emissão da 
instalação excedam os valores de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, tal como descritas nos 
documentos BREF.

Or. de

Justificação

Em casos excepcionais, a autoridade competente pode definir valores-limite de emissão de 
molde a que as emissões da instalação ultrapassem os níveis estabelecidos nos documentos 
de referência MTD. A rede de segurança europeia deve ser respeitada.
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Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Esse valores-limite não devem, contudo, 
exceder os valores-limite de emissão 
definidos no n.º 2 do artigo 14.º ou nos 
anexos V a VIII, onde aplicáveis.

Or. de

Justificação

Em casos excepcionais, a autoridade competente pode definir valores-limite de emissão de 
molde a que as emissões da instalação ultrapassem os níveis estabelecidos nos documentos 
de referência MTD. A rede de segurança europeia deve ser respeitada.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os n.os 2 e 3 são aplicáveis à aplicação 
de estrume animal e de chorume fora do 
local da instalação referida no ponto 6.6 
do anexo I. Os Estados Membros podem 
incluir esses requisitos em medidas que 
não a licença propriamente dita.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não existe qualquer relação entre a disposição e a instalação.
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Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.° 2 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados Membros devem garantir que 
as regras vinculativas gerais incluam 
valores-limite de emissão, ou parâmetros 
ou medidas técnicas equivalentes, que não 
excedam os níveis de emissão associados 
às melhores técnicas disponíveis, conforme 
descritas nos documentos de referência 
BREF.

Os Estados Membros definem as medidas 
de limitação das emissões (valores-limite 
de emissão, ou parâmetros ou medidas 
técnicas equivalentes) referidas nas regras 
vinculativas gerais, assim como os 
requisitos de monitorização e 
conformidade, de molde a que os níveis 
das emissões resultantes das instalações
não excedam os níveis de emissão 
associados às melhores técnicas 
disponíveis, conforme descritas nos 
documentos de referência BREF.

Or. de

Justificação

Ver justificação das alterações ao artigo 16.°. Remissão para o artigo 22.°: Os documentos 
de referência MTD actualizados devem ter os mesmos efeitos nos Estados que prevêem 
condições de licenciamento e estabelecem regras gerais vinculativas.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.° 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, 
aplica-se, mutatis mutandis, o n.º 3 do 
artigo 22.º.

Or. de
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Justificação

Ver justificação das alterações ao artigo 16.°. Remissão para o artigo 22.°: Os documentos 
de referência MTD actualizados devem ter os mesmos efeitos nos Estados que prevêem 
condições de licenciamento e estabelecem regras gerais vinculativas.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros zelam por que a 
autoridade competente se mantenha ou seja 
informada da evolução das melhores
técnicas disponíveis, bem como da 
publicação de qualquer novo documento 
BREF ou documento BREF actualizado. A
Comissão assegura que os documentos
BREF sejam traduzidos para todas as 
línguas oficiais da União Europeia. O 
documento é colocado à disposição de 
todas as autoridades ao mesmo tempo na 
respectiva língua oficial. 

Or. de

Justificação

A tradução dos documentos de referência MTD para as línguas oficiais da União é 
indispensável para assegurar a sua utilização efectiva.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão adoptar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados Membros devem, no prazo de 4 
anos a contar da respectiva publicação, 
garantir que a autoridade competente, 
quando necessário, reconsidere e actualize 

Quando a Comissão publicar um novo 
BREF ou actualizar um BREF existente, os 
Estados Membros devem garantir que a 
autoridade competente, quando necessário, 
reconsidere e actualize as condições de 
licenciamento das instalações em causa, 
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as condições de licenciamento das 
instalações em causa

decidindo caso a caso, tendo em conta os 
ciclos de investimento.

Or. de

Justificação

A alteração visa assegurar a exequibilidade das disposições, a fim de proporcionar 
segurança a nível jurídico e de planificação às instalações em causa.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Mudanças significativas nas melhores 
técnicas disponíveis permitirem uma 
redução significativa das emissões sem 
gerar custos desproporcionadamente 
elevados,

Or. de

Justificação

Não se afigura pertinente obrigar os operadores de instalações a melhorias ou reconversões 
técnicas se tal não se justificar à luz dos benefícios esperados para o ambiente e implicar 
custos desproporcionadamente elevados.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a actividade envolva a 
utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas, em função das 
possibilidades de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local da 
instalação, o operador, antes de iniciar a 
exploração de uma instalação ou antes da 

Suprimido
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actualização da licença para uma 
instalação, elabora um relatório sobre a 
situação de partida. Esse relatório inclui a 
informação quantificada necessária para 
determinar o estado inicial do solo e das 
águas subterrâneas.
A Comissão estabelece critérios para a 
definição do conteúdo dos relatórios sobre 
a situação de partida.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Or. de

Justificação

A protecção das águas subterrâneas é regulamentada pelo direito comunitário. A protecção 
dos solos está a ser incluída no direito comunitário e está já regulamentada numa série de 
Estados-Membros. Prescrições mais detalhadas para as águas subterrâneas e os solos darão 
lugar uma sobreposição indesejável de disposições. O relatório exigido sobre o estado do 
solo implica, para o operador da instalação, custos que não têm benefícios para o ambiente. 
As instalações que lidam com substâncias perigosas são, de qualquer modo, objecto de 
controlo no âmbito das disposições vigentes.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Aquando da cessação definitiva das 
actividades, o operador avalia o estado do 
solo e das águas subterrâneas em termos de 
poluição por substâncias perigosas. Se a 
instalação tiver originado alguma poluição 
do solo ou das águas subterrâneas por 
substâncias perigosas, a autoridade 
competente assegura, em conformidade 
com as prescrições pertinentes do direito 
nacional e do direito comunitário, que o 
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repor o seu estado inicial. sítio não apresente riscos graves para a 
saúde humana e o ambiente. O objectivo 
de reabilitação é definido de acordo com 
uma abordagem baseada no risco, tendo 
em conta a futura utilização do terreno a 
reabilitar.

Or. de

Justificação

A reabilitação do solo deve assentar numa abordagem baseada no risco e incluir a futura 
utilização do terreno.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que não tenha sido 
solicitada ao operador a elaboração de 
um relatório sobre a situação de partida 
referido no n.º 2, o operador adopta todas 
as medidas necessárias, aquando da 
cessação definitiva das actividades, para 
garantir que o sítio não representa 
nenhum risco significativo para a saúde 
humana e para o ambiente.

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.° 4 do artigo 23.° é conjugado com o n.° 3 do artigo 23.°.
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Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.° Suprimido
Relatórios sobre o grau de cumprimento

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

Or. de

Justificação

O n.° 3 do artigo 8.° e o artigo 24.° contradizem-se. O artigo 8.° exige um relatório sobre o 
cumprimento das condições de licenciamento, ao passo que o artigo 24.° prescreve, para o 
mesmo relatório, uma comparação entre o funcionamento da instalação e os documentos 
BREF. Ora, neste contexto, apenas as condições de licenciamento são directamente 
relevantes para o operador, apenas estas podem dar lugar a eventuais sanções. Uma 
comparação mais aprofundada é irrelevante do ponto de vista jurídico.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

A exigência de inspecções anuais é exagerada, dado que estabelece  uma equiparação às 
obrigações decorrentes da Directiva Seveso II. Os riscos para o ambiente dependem de cada 
instalação individual, do local de implantação e das condições geográficas. A avaliação e a 
gestão destes riscos devem ser deixadas ao critério dos Estados-Membros. Os programas 
europeus existentes em matéria de gestão do ambiente devem ser tidos em conta na directiva. 

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão define critérios para a 
apreciação dos riscos ambientais. 

Os programas têm em conta a 
participação do operador no Sistema 
Comunitário de Ecogestão e Auditoria
(EMAS), em conformidade com o 
Regulamento (CE) nº 761/2001, ou a
aplicação de sistemas equivalentes de 
ecogestão, reduzindo, em consequência, a 
frequência das inspecções.

Or. de

Justificação

A exigência de inspecções anuais é exagerada, dado que estabelece uma equiparação às 
obrigações decorrentes da Directiva Seveso II. Os riscos para o ambiente dependem de cada 
instalação individual, do local de implantação e das condições geográficas. A avaliação e a 
gestão destes riscos devem ser deixadas ao critério dos Estados-Membros. Os programas 
europeus existentes em matéria de gestão do ambiente devem ser tidos em conta na directiva.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os resultados da auditoria ambiental 
efectuada nos termos do n.º 2 do artigo 3.º 
do Regulamento (CE) nº 761/2001 ou de 
verificações do cumprimento dos 
requisitos de sistemas de ecogestão são 
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n.º 2 do artigo 69.º. considerados inspecções, nos termos do 
n.º 5 do presente artigo.

Or. de

Justificação

A exigência de inspecções anuais é exagerada, dado que estabelece uma equiparação às 
obrigações decorrentes da Directiva Seveso II. Os riscos para o ambiente dependem de cada 
instalação individual, do local de implantação e das condições geográficas. A avaliação e a 
gestão destes riscos devem ser deixadas ao critério dos Estados-Membros. Os programas 
europeus existentes em matéria de gestão do ambiente devem ser tidos em conta na directiva.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As informações importantes em matéria de ambiente devem ser colocadas à disposição do 
público, em conformidade com a Convenção de Aarhus. Deve ser, no entanto, concedido um 
prazo para consulta antes da publicação do relatório.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimida
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Or. de

Justificação

A disposição não é prevista nem pela Convenção de Aarhus, nem pelas disposições 
comunitárias de execução da mesma.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

As excepções previstas ao acesso às informações e à participação do público no processo de 
licenciamento não estão previstas nem pela Convenção de Aarhus, nem pelas disposições 
comunitárias de execução da mesma.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

3. Depois de tomada uma decisão de 
concessão, reexame ou actualização de 

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

competente deve facultar ao público as 
seguintes informações:

Or. de

Justificação

A disposição não é prevista nem pela Convenção de Aarhus, nem pelas disposições 
comunitárias de execução da mesma.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A disposição não é prevista nem pela Convenção de Aarhus, nem pelas disposições 
comunitárias de execução da mesma.

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.° 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O resultado do reexame das regras 
vinculativas gerais, referido no n.º 3 do 
artigo 18.º, e de licenças, referido nos n.os 
1, 3 e 4 do artigo 22.º;

g) O resultado do reexame de licenças, 
referido nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 22.º;
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Or. de

Justificação

A disposição não é prevista nem pela Convenção de Aarhus, nem pelas disposições 
comunitárias de execução da mesma.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 29 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desempenho das instalações em termos 
de emissões, de poluição, do consumo e da 
natureza das matérias-primas, da utilização 
de energia ou da produção de resíduos;

a) Desempenho das instalações em termos 
de emissões associado às MTD, de 
poluição, do consumo e da natureza das 
matérias-primas, da utilização de energia 
ou da produção de resíduos;

Or. de

Justificação

Os resultados do intercâmbio de informações incluem uma descrição das melhores técnicas
disponíveis. A formulação primitiva da Directiva 96/61/CE (Directiva PCIP) e o intercâmbio 
de informações aí previsto ("Processo de Sevilha") devem ser mantidos.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 29 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) As melhores técnicas disponíveis
utilizadas, medidas de monitorização 
associadas e respectivas evoluções;

Or. de

Justificação

Os resultados do intercâmbio de informações incluem uma descrição das melhores técnicas 
disponíveis. A formulação primitiva da Directiva 96/61/CE (Directiva PCIP) e o intercâmbio 
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de informações aí previsto ("Processo de Sevilha") devem ser mantidos.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Desempenho das instalações em termos 
de emissões, de poluição, do consumo e da 
natureza das matérias-primas, da utilização 
de energia ou da produção de resíduos;

a) Desempenho das instalações em termos 
de emissões associado às MTD, de 
poluição, do consumo e da natureza das 
matérias-primas, da utilização de energia 
ou da produção de resíduos;

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

b) As melhores técnicas disponíveis
utilizadas, medidas de monitorização 
associadas e respectivas evoluções.

Or. de

Justificação

Os resultados do intercâmbio de informações incluem uma descrição das melhores técnicas 
disponíveis. A formulação primitiva da Directiva 96/61/CE (Directiva PCIP) e o intercâmbio 
de informações aí previsto ("Processo de Sevilha") devem ser mantidos.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Os Estados Membros criam incentivos para 
que os operadores desenvolvam e apliquem 
técnicas emergentes. 

Os Estados Membros criam incentivos para 
que os operadores desenvolvam e apliquem 
técnicas emergentes. 

Para efeitos do primeiro parágrafo, a 
Comissão adopta medidas para 
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determinar os seguintes elementos:
a) Tipo de actividades industriais que 
justificam desenvolvimento prioritário e a 
aplicação de técnicas emergentes;
b) Metas indicativas para os Estados 
Membros no que respeita ao 
desenvolvimento e aplicação de técnicas 
emergentes;
c) Instrumentos de avaliação dos 
progressos realizados no desenvolvimento 
e aplicação de técnicas emergentes.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 69.º.

Or. de

Justificação

A promoção do desenvolvimento e da utilização de tecnologias novas não deve ser objecto da 
legislação relativa ao licenciamento de instalações. As disposições que prescrevem a forma 
como os Estados-Membros devem gerir a investigação e o desenvolvimento são contrárias ao 
princípio da subsidiariedade.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 31 – alínea j-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Geradores de calor industriais

Or. de

Justificação

A excepção relativa aos geradores de calor industriais é necessária, dado que, na sua 
maioria, estes não conseguem respeitar os valores-limite estabelecidos no Anexo V 
(especialmente óxidos de azoto). Um ajustamento técnico seria desproporcionado, dado que 
os custos ultrapassam os benefícios esperados para o ambiente.
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Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Quando os efluentes gasosos de duas ou 
mais instalações de combustão separadas 
podem ser expelidos por uma chaminé 
comum, tendo em conta factores técnicos 
e económicos, o complexo formado por 
essas instalações é considerado como uma 
só instalação de combustão com uma 
capacidade igual à soma das capacidades 
das diferentes instalações envolvidas.

Or. de

Justificação

Clarificação, dado que na versão proposta pela Comissão a disposição poderia ser 
contornada através da construção de uma chaminé.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve fixar, logo que 
estejam disponíveis na Comunidade 
técnicas de medição adequadas, a data a 
partir da qual serão efectuadas medições 
contínuas das emissões para a atmosfera de 
metais pesados, de dioxinas e de furanos.

5. Logo que estejam normalizadas na 
Comunidade técnicas de medição 
adequadas, a autoridade competente 
determina na licença se devem ser
efectuadas medições contínuas das 
emissões para a atmosfera de metais
pesados, de dioxinas e de furanos.

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. 
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Or. de

Justificação

Processos de medição uniformizados asseguram a comparabilidade dos resultados das 
medições e a aplicabilidade dos valores-limite de emissão.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 68

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão pode apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
propostas adequadas com vista à 
adaptação das partes 3 e 4 do anexo V, das
partes 1, 2, 6, 7 e 8 do anexo VI, das partes 
1, 5, 6, 7 e 8 do anexo VII e das partes 2 e 
4 do anexo VIII ao progresso científico e 
técnico, com base no intercâmbio de 
informações previsto no artigo 29.º.

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 

Or. de

Justificação

A adaptação dos anexos deve ser submetida ao controlo democrático legítimo pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho.



PE407.661v01-00 36/43 PR\725932PT.doc

PT

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.°-A
No âmbito da elaboração de normas de 
execução e de alterações a partes da 
directiva, a Comissão consulta, inter alia, 
os grupos de interesses que participam no 
intercâmbio de informações previsto no 
artigo 29.º. Os pareceres são transmitidos 
ao comité referido no n.º 1 do artigo 69.º. 
A Comissão informa sobre os pareceres 
que receber.

Or. de

Justificação

O intercâmbio de informações com os grupos de interesses é essencial para a directiva e deve 
ser mantido, quando as decisões são adoptadas no âmbito da comitologia.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 69-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.°-B
As propostas com vista à tomada de 
decisão pelo comité referido no n.º 1 do 
artigo 69.º são submetidas a uma 
avaliação do impacto.

Or. de

Justificação

É necessária uma avaliação do impacto, a fim de reconhecer encargos desnecessários 
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impostos por decisões de comitologia.

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita às instalações referidas 
nos pontos 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 a 2.4, alíneas 
a) e b) do ponto 2.5, pontos 2.6, 3, 4.1 a 
4.6, 5.1, 5.2, alíneas a) e b) do ponto 5.3, 
ponto 5.4, alíneas a) e b) do ponto 6.1, 
pontos 6.2 a 6.5, alíneas b) e c) do ponto 
6.6, pontos 6.7 e 6.8 do anexo I, bem como 
às instalações referidas no ponto 1.1 com 
uma potência térmica nominal igual ou 
superior a 50 MW e às instalações referidas 
na alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
mais de 40 000 aves que se encontrem em 
funcionamento e sejam titulares de uma 
licença ou que tenham apresentado um 
pedido de licença completo antes da data 
referida no n.º 1 do artigo 71.º, desde que 
entrem em funcionamento no prazo de um 
ano a contar dessa data, os Estados 
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º a 
partir de [dia/mês/ano (p.ex.: 1 de Janeiro 
de 2014, ou seja, 3 anos após a entrada em 
vigor)]. 

1. No que respeita às instalações referidas 
nos pontos 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 a 2.4, alíneas 
a) e b) do ponto 2.5, pontos 2.6, 3, 4.1 a 
4.6, 5.1, 5.2, alíneas a) e b) do ponto 5.3, 
ponto 5.4, alíneas a) e b) do ponto 6.1, 
pontos 6.2 a 6.5, alíneas b) e c) do ponto 
6.6, pontos 6.7 e 6.8 do anexo I, bem como 
às instalações referidas no ponto 1.1 com 
uma potência térmica nominal igual ou 
superior a 50 MW e às instalações referidas 
na alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
mais de 40 000 aves que se encontrem em 
funcionamento e sejam titulares de uma 
licença ou que tenham apresentado um 
pedido de licença completo antes da data 
referida no n.º 1 do artigo 71.º, desde que 
entrem em funcionamento no prazo de um 
ano a contar dessa data, os Estados 
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º, o 
mais tardar, a partir de [dia/mês/ano 
(p.ex.: 1 de Janeiro de 2016, ou seja, 5
anos após a entrada em vigor)].  

Às instalações que, no momento da 
entrada em vigor, satisfaçam os requisitos 
das directivas referidas no artigo 72.º 
aplica-se o prazo referido no n.º 2.

Or. de

Justificação

Os prazos de transposição para o direito nacional devem ser diferenciados, a fim de ter em 
conta o efeito visado pela transposição e os encargos financeiros gerados.
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Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 73 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Em relação às instalações referidas na 
alínea c) do ponto 2.5, nas alíneas c), d) e 
e) do ponto 5.3, na alínea c) do ponto 6.1, 
nos pontos 6.9 e 6.10 do anexo I, bem 
como às instalações referidas no ponto 1.1 
com uma potência térmica nominal inferior 
a 50 MW e às instalações referidas na 
alínea a) do ponto 6.6 com lugar para 
menos de 40 000 aves que se encontrem 
em funcionamento antes da data referida 
no n.º 1 do artigo 71.º, os Estados 
Membros aplicam as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas adoptadas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 71.º, o 
mais tardar, a partir de [dia/mês/ano 
(p.ex.: 1 de Julho de 2017, ou seja, 6 anos 
e meio após a entrada em vigor)]. 

Or. de

Justificação

Os prazos de transposição para o direito nacional devem ser diferenciados, a fim de ter em 
conta o efeito visado pela transposição e os encargos financeiros gerados. As instalações que 
são exploradas em conformidade com a lei aquando da entrada em vigor não contribuem 
para a poluição do ambiente e tiveram um desempenho prévio mais elevado.

Alteração 54

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Queima de combustíveis em 
instalações com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 20 MW.

Queima de combustíveis em instalações 
com uma potência térmica nominal
total igual ou superior a 50 MW.
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Or. de

Justificação

A directiva PCIP pretende cobrir actividades industriais com particular incidências sobre o 
ambiente. Uma redução do limiar do desempenho não teria em conta este objectivo e implica 
encargos que não correspondem aos benefícios ambientais esperados.

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) 40 000 aves;

Or. de

Justificação

A directiva PCIP pretende cobrir actividades industriais com particular incidências sobre o 
ambiente. Uma redução do número de aves não corresponde a esta ambição e implica 
exigências desproporcionadas neste sector da agricultura.

Alteração 56

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. As informações publicadas pela 
Comissão ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º 
ou por organizações internacionais 
públicas;

Or. de

Justificação

Aquando do estabelecimento das melhores técnicas disponíveis devem ser tidas em conta as 



PE407.661v01-00 40/43 PR\725932PT.doc

PT

informações publicadas por organizações internacionais públicas. Deve ser mantida a 
formulação do texto existente.

Alteração 57

Proposta de directiva
Anexo V – parte I - ponto 1, parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Caso o carvão nacional tenha um teor elevado de enxofre, deve ser possível, à semelhança da 
disposição em vigor, uma taxa de dessulfurização mais rigorosa. A disposição tem pouca 
relevância para as emissões de SO2 na Comunidade, mas tem grande importância económica 
para as regiões afectadas.

Alteração 58

Proposta de directiva
Anexo V – ponto 2 - parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Caso o carvão nacional tenha um teor elevado de enxofre, deve ser possível, à semelhança da 
disposição em vigor, uma taxa de dessulfurização mais rigorosa. A disposição tem pouca 
relevância para as emissões de SO2 na Comunidade, mas tem grande importância económica 
para as regiões afectadas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Protecção do ambiente com abordagem integrada no âmbito do licenciamento de 
instalações

A proposta de directiva em apreço visa rever e reunir, num único texto, sete directivas 
separadas relativas às emissões industriais.

O processo legislativo abrange 52.000 instalações industriais na Europa, que são responsáveis 
por uma quota-parte elevada das emissões poluentes na Europa e contribuem para que não 
sejam atingidos os objectivos definidos na Estratégica Temática para a Poluição Atmosférica.

A proposta da Comissão prevê uma abordagem integrada que visa integrar aspectos 
ambientais no licenciamento de instalações de uma forma tão abrangente e equilibrada quanto 
possível. O objectivo é limitar, de forma efectiva, as emissões através das Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD), cuja aplicação deve ser mais coerente do que até à data. No mesmo 
contexto, deve ser eliminada a distorção da concorrência na Comunidade gerada pela 
aplicação não uniforme da legislação existente.

O relator apoia a estratégia da Comissão. A abordagem integrada é acolhida com satisfação, 
assim como a racionalização na implementação das melhores técnicas disponíveis. As 
alterações visam evitar interpretações erradas dos instrumentos previstos na directiva e 
reforçar esses instrumentos, simplificar a aplicação e reduzir burocracia supérflua.

Rede de segurança europeia

A primeira alteração básica visa manter, na sua forma actual, o frutífero intercâmbio de 
informações entre grupos de interesses, a indústria e organizações não governamentais 
("Processo de Sevilha") com vista à descrição das melhores técnicas disponíveis. O objectivo 
deve continuar a ser a elaboração do documento de referência MTD.

É apoiada a introdução de valores-limite vinculativos para as emissões. A proposta da 
Comissão prevê que os valores-limite sejam definidos directamente com base nos documentos 
de referência MTD. Ora este método não revelou ser adequado na prática e comportaria uma 
influência política indesejável sobre o Processo de Sevilha. Na segunda alteração básica
proposta pelo relator, é, por esse motivo, introduzido um comité com controlo parlamentar, 
incumbido de definir medidas de redução das emissões enquanto requisitos mínimos. Os 
requisitos mínimos constituem uma rede de segurança europeia e não devem ser violados por 
nenhuma instalação.

A nível das autoridades responsáveis localmente, são prescritas medidas de redução das 
emissões para instalações individuais, que resultam em emissões que respeitam, em média, os 
requisitos estabelecidos nos documentos de referência MTD, com flexibilidade suficiente para 
gerir as condições a nível local. É assim resolvido o problema de, no funcionamento normal 
de cada instalação, poderem surgir picos de emissões que podem ultrapassar as emissões 
associadas à descrição das melhores técnicas disponíveis, por exemplo, aquando da activação 
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de uma instalação. Todavia, os limites estabelecidos pela rede europeia de segurança nunca 
devem ser ultrapassados.

A proposta estabelece, por um lado, um equilíbrio para introduzir normas europeias no âmbito 
do licenciamento de instalações industriais. Por outro lado, deixa aos Estados-Membros a 
margem de manobra urgentemente necessária para ter em conta as características técnicas da 
instalação em causa, a sua localização geográfica e as condições ambientais locais.

Limitar os encargos administrativos

Um dos objectivos da Comissão aquando da revisão das directivas é a redução da burocracia, 
o que é inteiramente apoiado pelo relator. Uma série de alterações visa melhorar a revisão 
neste contexto, incluindo a flexibilização de disposições rígidas no âmbito da inspecção de 
instalações e da obrigação que incumbe aos operadores de apresentar relatórios sobre o 
respeito dos requisitos. Uma redução dos encargos neste contexto reverte igualmente em 
benefício das autoridades competentes, que podem utilizar as suas capacidades onde é 
necessário, por exemplo, em instalações cujo controlo é mais urgente do ponto de vista da 
segurança do ambiente.

Por último, o relator apresenta alterações que visam reforçar a importância do Parlamento
aquando de futuras alterações de elementos não essenciais da directiva, designadamente, 
assegurar que, aquando da tomada de decisões pela Comissão, os estudos de peritos externos 
sejam devidamente tidos em conta e tornar transparentes os efeitos económicos das decisões.

Em contrapartida, é suprimido o alargamento do âmbito de aplicação da directiva, quando os 
benefícios ambientais esperados não justificam os encargos. O mesmo se aplica a disposições 
mais detalhadas sobre a protecção dos solos e das águas subterrâneas, que já se encontra 
regulamentada a nível comunitário ou nacional.
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