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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo e da 

criminalidade organizada que lhe está 

associado continuam a ser problemas 

significativos ao nível da União, 

prejudicando a integridade, a estabilidade e 

a reputação do setor financeiro e 

ameaçando a segurança interna e o 

mercado interno da União. Para dar 

resolver estes problemas e reforçar a 

aplicação da Diretiva 2015/849/UE34, a 

presente diretiva tem como objetivo o 

combate ao branqueamento de capitais 

através do direito penal, possibilitando 

assim uma melhor cooperação 

transnacional entre as autoridades 

competentes. 

(1) O branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo e da 

criminalidade organizada que lhe está 

associado continuam a ser problemas 

significativos ao nível da União, 

prejudicando a integridade, a estabilidade e 

a reputação do setor financeiro e 

ameaçando a segurança interna e o 

mercado interno da União. Para dar 

resolver este problema urgente e reforçar a 

aplicação da Diretiva 2015/849/UE34, a 

presente diretiva tem como objetivo o 

combate ao branqueamento de capitais 

através do direito penal, possibilitando 

assim uma melhor cooperação 

transnacional entre as autoridades 

competentes. 

_________________ _________________ 

34 Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2015, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de 

financiamento do terrorismo, que altera o 

Regulamento (UE) n.º 648/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, e que 

revoga a Diretiva 2005/60/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e a 

Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 

141 de 5.6.2015, p. 73). 

34 Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 

2015, relativa à prevenção da utilização do 

sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de 

financiamento do terrorismo, que altera o 

Regulamento (UE) n.º 648/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, e que 

revoga a Diretiva 2005/60/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e a 

Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 

141 de 5.6.2015, p. 73). 
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Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A ação da União deve continuar a 

ter particularmente em conta as 

recomendações do Grupo de Ação 

Financeira (GAFI) e os instrumentos de 

outros organismos internacionais de luta 

contra o branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo. Os 

pertinentes atos legislativos da União 

devem, quando adequado, continuar a ser 

harmonizados com os Padrões 

Internacionais de Combate ao 

Branqueamento de Capitais e ao 

Financiamento do Terrorismo e da 

Proliferação, adotados em fevereiro de 

2012 pelo GAFI («recomendações revistas 

do GAFI»). Enquanto signatária da 

Convenção do Conselho da Europa relativa 

ao branqueamento, à deteção, à apreensão 

e à perda dos produtos do crime e ao 

financiamento do terrorismo (CETS n.º 

198), a União deve transpor os requisitos 

desta convenção para o seu ordenamento 

jurídico. 

(3) A ação da União deve continuar a 

ter particularmente em conta as 

recomendações do Grupo de Ação 

Financeira (GAFI) e os instrumentos de 

outros organismos internacionais de luta 

contra o branqueamento de capitais e o 

financiamento do terrorismo. Os 

pertinentes atos legislativos da União 

devem continuar a ser harmonizados com 

os Padrões Internacionais de Combate ao 

Branqueamento de Capitais e ao 

Financiamento do Terrorismo e da 

Proliferação, adotados em fevereiro de 

2012 pelo GAFI («recomendações revistas 

do GAFI»). Enquanto signatária da 

Convenção do Conselho da Europa relativa 

ao branqueamento, à deteção, à apreensão 

e à perda dos produtos do crime e ao 

financiamento do terrorismo (CETS n.º 

198), a União deve, com caráter de 

urgência, transpor os requisitos desta 

convenção para o seu ordenamento 

jurídico. 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A ajuda humanitária é vital e 

destina-se a facultar, a nível mundial, 

ajuda e assistência às pessoas que dela 

necessitam. As medidas destinadas a 

combater o branqueamento de capitais, o 

financiamento do terrorismo e a evasão 

fiscal não devem impedir que as pessoas e 

as organizações prestem ajuda 

humanitária às pessoas necessitadas. 
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Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Para que a repressão do 

branqueamento de capitais seja um 

instrumento eficaz contra a criminalidade 

organizada, não deve ser necessário 

identificar as especificidades do crime que 

gerou os bens, nem, tão pouco, uma 

condenação anterior ou simultânea desse 

crime. As ações penais contra o 

branqueamento de capitais também não 

devem ser dificultadas pelo mero facto de a 

infração principal ter sido cometida noutro 

Estado-Membro ou num país terceiro, 

desde que constitua uma infração penal 

nesse Estado-Membro ou país terceiro. Os 

Estados-Membros podem estabelecer 

como pré-requisito o facto de a infração 

principal ter constituído um crime à luz 

do seu direito nacional, caso tenha sido aí 

cometida. 

(9) Para que a repressão do 

branqueamento de capitais seja um 

instrumento eficaz contra a criminalidade 

organizada, não deve ser necessário 

identificar as especificidades do crime que 

gerou os bens, nem, tão pouco, uma 

condenação anterior ou simultânea desse 

crime. As ações penais contra o 

branqueamento de capitais também não 

devem ser dificultadas pelo mero facto de a 

infração principal ter sido cometida noutro 

Estado-Membro ou num país terceiro, 

desde que constitua uma infração penal 

nesse Estado-Membro ou país terceiro em 

conformidade com as condições 

estabelecidas na presente diretiva. 

 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) É importante que as informações 

sobre a propriedade efetiva de empresas, 

fundos fiduciários e outros mecanismos 

sejam disponibilizadas ao público em 

formatos de acesso livre, de modo a evitar 

que empresas sem existência económica e 

entidades jurídicas comparáveis sejam 

utilizadas para o branqueamento de 

dinheiro com o objetivo de financiar 

atividades terroristas. 
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Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) O branqueamento de capitais, a 

corrupção, os fluxos financeiros ilícitos, 

bem como a evasão e a elisão fiscais, 

continuam a ser um obstáculo ao 

desenvolvimento sustentável, afetam de 

forma desproporcionada os países em 

desenvolvimento e constituem uma 

ameaça grave para o seu futuro. A União, 

os Estados-Membros e os países terceiros 

partilham a responsabilidade de melhorar 

a coordenação das medidas tomadas para 

combater tais comportamentos negativos e 

nefastos e de alinhar essas medidas com 

as suas estratégias e políticas de 

desenvolvimento. 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 12-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-B) As remessas dos emigrantes 

constituem um contributo importante 

para a família e para o desenvolvimento 

da comunidade e tornaram-se, de facto, 

uma grande fonte de financiamento 

externo do desenvolvimento. Embora 

reconhecendo a importância da luta 

contra a evasão fiscal, as medidas 

tomadas a este respeito não devem 

impedir as transferências internacionais 

de remessas. Um impedimento deste tipo 

poderá afetar negativamente os direitos 

humanos das pessoas que vivem nos 

países em desenvolvimento. É crucial que 

a União aplique políticas de luta contra o 

terrorismo, para que as remessas sigam os 

canais adequados, e que reforce a 

infraestrutura oficial de envio de 

remessas, incluindo mediante o apoio ao 
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acesso a serviços bancários e a 

transferência dos fluxos do setor informal 

para o setor formal, de modo a contribuir 

para a prevenção do terrorismo. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Infrações de branqueamento de capitais (Não se aplica à versão portuguesa.)  

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os seguintes 

comportamentos sejam considerados 

infrações penais puníveis quando 

cometidos intencionalmente: 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os seguintes 

comportamentos sejam considerados 

infrações penais puníveis: 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Conversão ou transferência de bens, 

com conhecimento de que esses bens 

provêm de uma atividade criminosa ou da 

participação numa atividade dessa 

natureza, com o fim de encobrir ou 

dissimular a sua origem ilícita ou de 

auxiliar quaisquer pessoas implicadas 

nessa atividade a furtarem-se às 

consequências jurídicas dos atos por elas 

a) Conversão ou transferência de bens, 

com conhecimento de que esses bens 

provêm de uma atividade criminosa ou da 

participação numa atividade dessa 

natureza, com o fim de encobrir ou 

dissimular a sua origem ilícita ou de 

auxiliar quaisquer pessoas implicadas 

nessa atividade ainda que apenas para se 

furtarem às consequências jurídicas dos 
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praticados; atos por elas praticados; 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Aquisição, posse ou utilização de 

bens, com conhecimento, no momento da 

sua receção, de que provêm de uma 

atividade criminosa ou da participação 

numa atividade dessa natureza. 

c) Aquisição, posse ou utilização de 

bens, com conhecimento, no momento da 

sua receção ou da sua utilização numa 

atividade económica ou financeira, de que 

provêm de uma atividade criminosa ou da 

participação numa atividade dessa 

natureza. 

Justificação 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 

momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 

non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) Se a atividade criminosa da qual 

provêm os bens foi praticada no território 

de um país terceiro e se, nos termos do 

direito nacional do Estado-Membro que 

aplica ou executa o presente artigo, o 

comportamento em questão, caso tivesse 

sido cometido no seu território, teria 

constituído uma infração abrangida pelas 

categorias de terrorismo ou 

financiamento do terrorismo, 

criminalidade organizada, corrupção, 

tráfico de seres humanos, exploração 

sexual, escravatura, tráfico de resíduos, 
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tráfico de espécies selvagens ou infração 

fiscal; 

Justificação 

Prever a dupla incriminação para determinadas infrações significaria favorecer a atividade 

dos criminosos ou grupos de criminosos que exploram as lacunas regulamentares do 

ordenamento de alguns países terceiros para em seguida investirem os seus proventos na 

Europa. As infrações enumeradas são tão graves e a ilegalidade dos comportamentos 

correspondentes é tão incontestável, que o facto de se ter introduzido a noção de 

comportamento numa ordem jurídica que não o prevê como infração não permite a 

invocação do princípio «nullum crimen sine lege». 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os comportamentos referidos 

nos artigos 3.º e 4.º sejam puníveis com 

sanções penais efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas. 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os comportamentos referidos 

nos artigos 3.º e 4.º sejam puníveis com 

sanções penais autónomas, efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas, no pleno 

respeito pelos direitos fundamentais e 

pelos princípios gerais do direito penal 

que protegem os direitos de defesa e do 

arguido. 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as infrações referidas no 

artigo 3.º, n.º 1, alínea c), sejam puníveis 

com uma pena de prisão máxima de quatro 

anos, pelo menos. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as infrações referidas no 

artigo 3.º sejam puníveis com uma pena de 

prisão máxima de quatro anos, pelo menos. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 
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Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as pessoas singulares 

responsáveis pelos crimes referidos nos 

artigos 3.º e 4.º, incluindo se tiverem 

atuado sob a cobertura de uma pessoa 

coletiva, também sejam puníveis com 

sanções acessórias, tais como: 

 a)  A proibição temporária ou 

definitiva de concluir contratos com a 

administração pública, exceto no caso de 

contratos de trabalho; 

 b)  A interdição temporária do 

exercício de uma atividade comercial. 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A Comissão deve assegurar a 

harmonização e a coordenação do nível 

de gravidade das sanções, mínimas e 

máximas, previstas neste domínio nas 

legislações nacionais dos Estados-

Membros, respeitando, simultaneamente, 

as especificidades do sistema jurídico de 

cada Estado-Membro. 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2-C (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-C.  Os Estados-Membros devem 

assegurar que as infrações referidas no 

artigo 3.º sejam puníveis com uma pena 

mínima de prisão não inferior a dois 
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anos, quando se aplicar uma das 

circunstâncias agravantes previstas no 

artigo 6.º. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  b-A) Os capitais ou os bens objeto de 

branqueamento resultarem de atividades 

terroristas ou do tráfico de armas ou o 

branqueamento se destinar ao 

financiamento de atividades terroristas ou 

do tráfico de armas. 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  b-B) Os capitais ou os bens objeto de 

branqueamento ascenderem a um valor 

igual ou superior a quinhentos mil euros. 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as pessoas coletivas responsáveis por 

infrações que se subsumam ao previsto no 

artigo 6.º sejam puníveis com sanções 

eficazes, proporcionadas e dissuasoras, 

incluindo multas, coimas e, eventualmente, 

outras sanções, designadamente: 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as pessoas coletivas responsáveis por 

infrações que se subsumam ao previsto no 

artigo 6.º sejam puníveis com sanções 

eficazes, proporcionadas e dissuasoras, 

incluindo multas, coimas e, eventualmente, 

outras sanções, no pleno respeito pelos 

direitos fundamentais e pelos princípios 

gerais do direito penal que protegem os 
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direitos da defesa e do arguido, 

designadamente: 

 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 – ponto 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  1-A) Proibição definitiva de celebrar 

contratos com a administração pública; 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 8.º-A 

 Apreensão de bens e de proventos 

resultantes de atividades criminosas 

 1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para assegurar a 

apreensão de todos os bens e proventos 

resultantes de uma atividade criminosa tal 

como definida no artigo 2.º, caso as 

autoridades judiciais, com base nas 

circunstâncias do caso e tendo em conta 

os factos concretos e as provas 

disponíveis, como, por exemplo, o facto de 

o valor dos bens ser desproporcionado em 

relação ao rendimento legítimo da pessoa 

condenada, concluam que os bens em 

causa resultam de comportamento 

criminoso, num dos seguintes casos: 

 a) A infração de branqueamento na 

aceção da presente diretiva foi 

determinada com sentença de condenação 

transitada em julgado num Estado-

Membro ou, no seguimento de uma 

sentença de condenação não definitiva, 
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verificou-se a prescrição ou a extinção do 

procedimento criminal por morte do 

arguido; ou 

 b) A infração da qual resultam os 

rendimentos (infração principal) foi 

determinada com sentença de condenação 

proferida num Estado-Membro ou num 

país terceiro, ou, no seguimento de uma 

sentença de condenação não definitiva, 

verificou-se a prescrição ou a extinção do 

procedimento criminal por morte do 

arguido. 

 2. O presente artigo é aplicável 

independentemente de o crime de 

branqueamento ou o crime principal 

terem sido cometidos por uma pessoa 

singular ou coletiva. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  b-A) Cujo autor resida ou permaneça 

no território desse Estado-Membro e não 

seja nacional de outro Estado-Membro;  

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  b-B) Cometidas em benefício de uma 

pessoa coletiva estabelecida no seu 

território; 
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Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-C) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  b-C) Em que os bens objeto de 

branqueamento ou os rendimentos 

gerados pela operações de 

branqueamento se encontrem no seu 

território ou estejam sob a sua jurisdição. 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 9.º – n.º 1 – alínea b-D) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  b-D) Cujo autor tenha sido detido no 

seu território. 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 9.º-A 

 Jurisdição de mais do que um Estado-

Membro 

 1. A fim de facilitar a cooperação 

entre as suas autoridades judiciárias e de 

coordenar as suas ações, os Estados-

Membros devem assegurar que a 

cooperação transfronteiras e o 

intercâmbio de informações sejam 

melhorados, incluindo através da 

Eurojust.  

 2.  Os Estados-Membros devem 

adotar normas que assegurem ser possível 

resolver eficaz e rapidamente qualquer 
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conflito positivo ou negativo de jurisdição. 

Sempre que uma infração seja abrangida 

pela jurisdição de mais do que um Estado-

Membro e possa ser instaurado um 

procedimento penal em mais do que um 

desses Estados-Membros com base nos 

mesmos factos, os Estados-Membros em 

causa devem cooperar para decidir qual 

deles terá jurisdição, tendo em vista 

centralizar o procedimento nesse Estado-

Membro.  

 Os Estados-Membros a que se refere o 

primeiro parágrafo devem incluir todos os 

Estados-Membros com jurisdição ou que 

tenham estabelecido a sua jurisdição em 

conformidade com o artigo 9.º. 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 9-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 9.º-B 

 Devolução de fundos e ativos ilícitos ao 

país de origem 

 Os Estados-Membros devem tomar todas 

as medidas necessárias para devolver os 

fundos e os ativos que resultam ou que 

são objeto de uma atividade ilegal ao país 

terceiro de origem. Esses fundos e ativos 

devem ser devolvidos aos países em 

desenvolvimento de origem desde que 

sejam utilizados para:  

 a) Melhorar as condições de vida da 

população destes países, em particular as 

pessoas mais vulneráveis no seu 

território;  

 b) Reforçar o Estado de direito nesses 

países com o objetivo de contribuir para a 

luta contra o branqueamento de capitais, 

o financiamento do terrorismo e outros 

atos criminosos.  

 



 

PE608.037v02-00 16/20 AD\1136496PT.docx 

PT 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem garantir que 

as pessoas, as unidades ou os serviços 

responsáveis pela investigação ou pela 

instauração de ações penais relativas às 

infrações referidas nos artigos 3.º e 4.º 

disponham de instrumentos de investigação 

eficazes, como os utilizados para combater 

a criminalidade organizada ou outros 

crimes graves.  

Os Estados-Membros devem garantir que 

as pessoas, as unidades ou os serviços 

responsáveis pela investigação ou pela 

instauração de ações penais relativas às 

infrações referidas nos artigos 3.º e 4.º 

disponham de instrumentos de investigação 

eficazes, como os utilizados para combater 

a criminalidade organizada ou outros 

crimes graves; estes incluem os recursos e 

o pessoal adequados, bem como formação 

específica e direcionada. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º-A 

 Cooperação entre os Estados-Membros e 

com a União e países terceiros 

 1.  Os Estados-Membros devem tomar 

medidas eficazes para aumentar a 

coordenação e o intercâmbio de 

informações bem como a cooperação 

transfronteiras entre os Estados-Membros 

e com a União, a fim de evitar a 

arbitragem regulamentar, intensificar o 

diálogo e a cooperação com países 

terceiros, incluindo através do 

estabelecimento de uma comunicação 

eficaz, e lutar contra o branqueamento de 

capitais. 

 2. Os Estados-Membros devem 

intensificar a cooperação com os países 

terceiros, em particular para promover as 

boas práticas que visam reforçar os seus 

sistemas financeiros. Os Estados-
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Membros devem incentivar as reformas 

com vista à aplicação de medidas eficazes 

e de mecanismos para lutar contra o 

branqueamento de capitais e desenvolver 

uma cooperação internacional efetiva no 

que respeita ao branqueamento de 

capitais, em conformidade com o 

princípio da cooperação leal.  

 3. A Comissão deve analisar formas 

de melhorar a cooperação internacional e 

de apoiar os países em desenvolvimento 

através de medidas eficazes, em especial a 

criação de programas de assistência 

técnica, a fim de permitir que os países em 

desenvolvimento melhorem os seus 

sistemas administrativos e jurídicos com o 

objetivo de combater o branqueamento de 

capitais com mais eficácia. 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 

até [24 meses após a adoção], as 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva. Os 

Estados-Membros devem comunicar 

imediatamente à Comissão o texto dessas 

disposições. 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 

até [12 meses após a adoção], as 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar 

cumprimento à presente diretiva. Os 

Estados-Membros devem comunicar 

imediatamente à Comissão o texto dessas 

disposições. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve apresentar até [24 meses 

após o prazo de transposição da presente 

diretiva] um relatório ao Parlamento 

A Comissão deve apresentar até [12 meses 

após o prazo de transposição da presente 

diretiva] um relatório ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho no qual aprecie as 

necessárias medidas tomadas pelos 

Estados-Membros para dar cumprimento à 

presente diretiva. 

Europeu e ao Conselho no qual aprecie as 

necessárias medidas tomadas pelos 

Estados-Membros para dar cumprimento à 

presente diretiva. 
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