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codificada) (Reformulação) – Situação dos trabalhos

1. A Comissão adoptou a proposta em epígrafe em Dezembro de 2007.

O objectivo da proposta é rever e fundir, numa única directiva, sete directivas distintas 

relativas às emissões industriais, a fim de atingir um nível elevado de protecção do ambiente, 

simplificando simultaneamente a legislação e reduzindo os encargos administrativos inúteis. O 

recurso à técnica da reformulação permite combinar num texto único as alterações de fundo e 

as disposições que permanecem inalteradas.

2. O Grupo do Ambiente começou a analisar a proposta no mês de Maio, tendo essa análise 

prosseguido em ritmo regular desde então.
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Após um debate sobre a avaliação do impacto, a referida análise prosseguiu sob uma forma 

estruturada, debruçando-se sucessivamente sobre grupos de disposições relativas a um tema 

específico, a saber:

- o apoio à aplicação das melhores técnicas disponíveis;

- o reforço da observância das obrigações e o aumento dos benefícios para o ambiente;

- a flexibilidade em matéria de concessão de autorizações e a promoção da eco-inovação;

- as alterações relativas às grandes instalações de combustão;

- o âmbito de aplicação;

- as alterações relativas às instalações de incineração de resíduos que utilizem solventes 

orgânicos e produzam dióxido de titânio;

- as disposições finais e as outras disposições que não puderam ser incluídas num dos temas 

supra-mencionados, exceptuando a protecção dos solos.

3. Os debates havidos no Grupo permitem tirar as seguintes conclusões preliminares:

Princípios gerais

- As delegações dão a impressão de apoiar o objectivo de fundir sete directivas actuais 

para criar uma directiva única sobre as emissões industriais. No entanto, algumas 

delegações não estão convencidas de que tal simplificação venha a reduzir os encargos 

administrativos.

- As delegações apoiam o objectivo da proposta de assegurar uma melhor aplicação 

efectiva das melhores técnicas disponíveis.

- A maior parte das delegações considera que se fazem depender demasiados aspectos da 

comitologia e que seria preferível especificá-los na directiva ou aplicar o princípio de 

subsidiariedade.
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Funções dos documentos de referência sobre as melhores técnicas disponíveis

- Afigura-se consensual a necessidade de reforçar o papel desempenhado pelos 
documentos de referência sobre as melhores técnicas disponíveis. A grande maioria das 
delegações deseja igualmente manter os procedimentos actuais para a elaboração e 
aprovação desses documentos, reforçando simultaneamente o papel que desempenham 
na fixação das condições das autorizações, nomeadamente no que diz respeito aos 
valores-limite de emissão. As delegações apoiam igualmente o princípio da introdução 
da transparência na determinação dos valores-limite de emissão, especialmente nas 
situações em que esses valores se afastam das conclusões dos documentos de referência 
sobre as melhores técnicas disponíveis.

- Várias delegações receiam que a proposta da Comissão reforce o papel dos documentos 
de referência a ponto de os tornar juridicamente vinculativos, especialmente no que diz 
respeito aos valores-limite de emissão, o que não seria compatível com o seu processo 
de elaboração e de aprovação. Outras delegações consideram que é concedida às 
autoridades competentes flexibilidade suficiente para se afastarem das conclusões dos 
documentos de referência sobre as melhores técnicas disponíveis nos casos específicos 
em que tal afastamento se justifique. Várias delegações apontam igualmente que o 
reforço do papel dos documentos de referência deveria implicar a sua tradução em todas 
as línguas oficiais.

Controlo, inspecção e reanálise das autorizações

- A maioria das delegações reconhece o interesse em reforçar as modalidades de controlo 
e de inspecção, bem como o interesse em reanalisar as autorizações na sequência da 
publicação de um documento de referência novo ou revisto. É ainda necessário clarificar 
as datas da reanálise, a periodicidade das inspecções e as modalidades de apresentação 
de relatórios.

Grandes instalações de combustão;

- A análise das novas disposições relativas às grandes instalações de combustão revelou a 
falta, de consenso, na fase actual, do conjunto das delegações.

- Os valores-limite de emissão foram alvo, de um modo geral, do apoio das delegações, 
salvo no que diz respeito às instalações com uma potência inferior a 100 MW, 
relativamente às quais foi colocada a questão do custo de aplicação em relação aos 
benefícios esperados.
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- Várias delegações desejam introduzir mais flexibilidade em relação a determinadas 

instalações existentes até 2020.

- Quanto à data de entrada em vigor dos novos valores-limite de emissão para as 

instalações de combustão existentes (2016), numerosas delegações solicitam o seu 

adiamento, sendo frequentemente referido o ano de 2020.

Âmbito da aplicação

- Quanto ao âmbito de aplicação da directiva, a proposta no sentido de a alargar às 

instalações com uma potência térmica nominal situada entre 20 e 50 MW suscitou 

numerosas reservas.

- A maior parte das delegações rejeita a proposta de alargamento do âmbito de aplicação 

às criações de gado intensivas, com o argumento de que os benefícios não justificam os 

custos.

- Algumas delegações manifestaram igualmente as suas reticências em relação a outras 

propostas que visam alargar o âmbito de aplicação.

Outras disposições

- As delegações apoiam de um modo geral as propostas relativas às disposições 

específicas relativas às instalações de incineração de resíduos que utilizem solventes 

orgânicos e produzam dióxido de titânio.

- Várias delegações solicitaram um período transitório mais alargado para a transposição 

da directiva.

4. Nas últimas reuniões do Grupo, a Presidência lançou debates sobre as sugestões de 

compromisso, tendo em conta as observações das delegações.


