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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Recentemente, vários escândalos relacionados com infrações ao direito da União, 
nomeadamente nos domínios financeiro, mas também do ambiente, da saúde pública e do 
respeito pelos animais vieram a lume graças a informações divulgadas por denunciantes em 
todo o mundo. De notar que é muitas vezes por sua conta e risco, e sem qualquer proteção, 
que os denunciantes decidem agir, não por razões pessoais, mas em nome do interesse geral. 
Porém, a verdade é que vemos, na maioria dos casos, os denunciantes a serem ameaçados, 
perseguidos, presos, levados à justiça e até condenados, inclusive na Europa. 

Esta situação mostra bem as falhas dos nossos Estados de direito. Cumpre colmatar estas 
falhas e lacunas com ambição e responsabilidade, estabelecendo um quadro de proteção eficaz 
para os denunciantes em toda a União Europeia.

Esta proteção é ainda mais urgente, tendo em conta que a Diretiva relativa aos segredos 
comerciais restringiu a capacidade de ação, de divulgação de informações e de defesa dos 
denunciantes, o que, além do mais, vem fragilizar a sua posição, tal como a dos jornalistas, 
dado que os expõe mais à possibilidade de serem objeto de sanções.  

A liberdade de informar é essencial em democracia. Proteger com empenho os denunciantes é 
avançar para uma democracia igualmente mais empenhada. Esse é o sentido das minhas 
propostas.

O texto que a Comissão Europeia nos apresenta é um avanço inegável, tendo em conta que 
preenche um vazio. Todavia, para que o objetivo comum de proteção dos denunciantes seja 
alcançado, é preciso que esta seja reforçada em vários aspetos.

Por conseguinte, proponho melhorar a proposta reforçando os direitos e garantias previstos 
pelo quadro de proteção instituído:

Criação de um serviço europeu de proteção de denunciantes (SPD)  
Proponho criar um serviço europeu de proteção de denunciantes (SPD). Os denunciantes 
terão acesso diretamente a este serviço, o qual se juntará aos outros procedimentos de 
denúncia interna e externa propostos. 

O SPD é independente, cumpre os requisitos de imparcialidade e confidencialidade e está 
acessível em toda a Europa. É responsável por receber diretamente as denúncias, assegurar o 
seguimento de todas estas denúncias instaurando inquéritos e, sempre que apropriado, 
solicitar a uma autoridade competente a adoção de medidas adequadas (TJUE, OLAF, e 
procuradorias públicas nacionais ou europeia...).
Tal como as autoridades nacionais, o SPD também tem o dever de informar, aconselhar e 
acompanhar os denunciantes.

Acesso igual aos diferentes canais de denúncia  
Deve ser assegurado, para os (potenciais) denunciantes, um acesso igual - sem ordem nem 
hierarquia, e sem nenhuma outra condição que não a de ser abrangida pelo campo de 
aplicação da presente diretiva - a todos os canais de denúncia (interna ou externa através do 
canal nacional ou europeu via SPD).  
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Direito de denunciar e divulgar  
Qualquer pessoa que tenha uma relação profissional com uma entidade pública ou privada, 
estando essa relação largamente definida, deve ter o direito de denunciar a uma autoridade 
competente qualquer infração cometida por essa entidade, certa ou presumida, respeitante a 
atos ilícitos ou lícitos mas contrários ao interesse público ou geral. Em todos os casos, os 
denunciantes, tenham ou não feito uso do seu direito de denúncia, devem sempre beneficiar 
do direito de divulgação.

Proteção incondicional dos denunciantes  
Sempre que alguém faça uso destes direitos, deve beneficiar, incondicionalmente, da proteção 
prevista na presente diretiva, nomeadamente o reconhecimento do seu estatuto de 
denunciante, a proteção contra retaliações durante e após a duração do processo, bem como o 
acesso a aconselhamento e apoio jurídico, se assim o desejar. Esta proteção é incondicional, é 
válida mesmo nos casos em que as informações se revelam, in fine, imprecisas, e só pode ser 
posta em causa se houver provas suficientes da má-fé do denunciante e da sua má intenção.

Âmbito de aplicação material alargado
O âmbito de aplicação material da diretiva não deve ser limitado. O direito europeu e as 
políticas europeias constituem, por si só, um interesse público que deve ser protegido.

O procedimento de denúncia garante os direitos dos denunciantes
As condições e procedimentos de denúncia interna e externa devem ser melhoradas no sentido 
de proteger totalmente os denunciantes ao longo de todo o processo.

Sanções e medidas corretivas eficazes
Os Estados-Membros e a Comissão devem assegurar, na sequência da denúncia e dos 
inquéritos levados a cabo, a aplicação de sanções e medidas corretivas eficazes, remetendo, se 
for o caso, para as autoridades nacionais e europeias competentes.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Citação -1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem 
(CEDH), nomeadamente o seu artigo 10.º,
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Citação -1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, nomeadamente o seu artigo 
11.º,

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As pessoas que trabalham numa 
organização ou que com ela estão em 
contacto no contexto de atividades 
profissionais são frequentemente as 
primeiras a ter conhecimento de ameaças 
ou situações lesivas do interesse público 
que surjam nesse contexto. A denúncia é 
um ato essencial para se exporem e 
prevenirem infrações da lei e para se 
salvaguardar o bem-estar da sociedade. 
Todavia, os potenciais denunciantes são 
frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas, por medo de retaliação.

(1) As pessoas que trabalham numa 
organização ou que com ela estão em 
contacto no contexto de atividades 
profissionais são frequentemente as 
primeiras a ter conhecimento de ameaças 
ou situações lesivas do interesse público 
que surjam nesse contexto. A denúncia é 
um ato essencial para se exporem e 
prevenirem infrações da lei e para se 
salvaguardar o bem-estar da sociedade. 
Todavia, os potenciais denunciantes são 
frequentemente desencorajados de 
comunicar as suas preocupações ou 
suspeitas, por medo de retaliação ou de 
procedimentos administrativos 
prolongados. Numerosos exemplos 
recentes de denunciantes que foram 
objeto de retaliação contribuíram 
significativamente para tais receios. A 
presente diretiva tem como objetivo criar 
um clima de confiança que permita que os 
denunciantes comuniquem constatações 
ou suspeitas de violações da legislação, 
bem como ações ou atividades que 
ameacem o interesse público.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao nível da União, as 
comunicações dos denunciantes constituem 
uma componente a montante da aplicação 
coerciva do direito da União, uma vez que 
alimentam os sistemas de aplicação 
coerciva dos direitos nacionais e da União 
com informações conducentes à deteção, à 
investigação e à ação penal eficazes por 
infrações ao direito da União.

(2) Ao nível da União, as 
comunicações e divulgações dos 
denunciantes constituem uma componente 
a montante da aplicação coerciva do direito 
da União, uma vez que alimentam os 
sistemas de aplicação coerciva dos direitos 
nacionais e da União com informações 
conducentes à deteção, à investigação e à 
ação penal eficazes por infrações ao direito 
da União.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em certos domínios de intervenção, 
as infrações ao direito da União podem 
lesar gravemente o interesse público, na 
medida em que criam riscos significativos 
para o bem-estar da sociedade. Sempre que 
se detetem deficiências na aplicação da 
legislação nesses domínios e os 
denunciantes se encontrem em posição 
privilegiada para as divulgar, é necessário 
reforçá-la assegurando uma proteção eficaz 
dos denunciantes contra atos de retaliação 
e estabelecendo canais de comunicação 
igualmente eficazes.

(3) Em certos domínios de intervenção, 
as infrações ao direito da União podem 
lesar gravemente o interesse público, na 
medida em que criam riscos significativos 
para o bem-estar da sociedade. Sempre que 
se detetem deficiências na aplicação da 
legislação nesses domínios e os 
denunciantes se encontrem em posição 
privilegiada para as divulgar, é necessário 
reforçá�la assegurando uma proteção 
eficaz dos denunciantes contra atos de 
retaliação e garantindo que existem canais 
de comunicação igualmente eficazes.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, a esses atos e (5) Por conseguinte, devem aplicar-se 
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domínios de intervenção devem aplicar-se 
normas mínimas comuns que assegurem 
uma proteção eficaz dos denunciantes se: i) 
for necessário reforçar a aplicação 
coerciva da lei; ii) o reduzido número de 
denúncias for um fator decisivo que afete 
a aplicação coerciva da lei; iii) as 
infrações ao direito da União puderem 
lesar gravemente o interesse público.

normas mínimas comuns que assegurem 
uma proteção eficaz e incondicional dos 
denunciantes a todos os atos e domínios de 
intervenção da União, que, devido à sua 
própria natureza, servem o interesse 
público e geral.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A proteção dos denunciantes é 
necessária para reforçar a aplicação 
coerciva do direito da União em matéria de 
contratos públicos. Além de prevenir e 
detetar fraudes e corrupção no quadro da 
execução do orçamento da UE, incluindo a 
adjudicação de contratos públicos, é 
necessário obviar à insuficiente aplicação 
coerciva das normas em matéria de 
adjudicação de contratos públicos pelas 
autoridades públicas nacionais e por certos 
prestadores de serviços de utilidade pública 
na aquisição de bens, obras e serviços. As 
infrações a essas normas criam distorções 
da concorrência, aumentam os custos da 
atividade empresarial, prejudicam os 
interesses dos investidores e dos acionistas 
e, de um modo geral, reduzem a 
capacidade de atrair investimentos e criam 
condições de concorrência desiguais para 
todas as empresas na Europa, afetando, 
assim, o bom funcionamento do mercado 
interno.

(6) A proteção dos denunciantes é 
necessária, em particular, para reforçar a 
aplicação coerciva do direito da União, 
nomeadamente em matéria de respeito dos 
direitos humanos, de contratos públicos, 
de segurança dos produtos e dos 
transportes, de normas ambientais, de 
ecocídios, de saúde pública, de riscos para 
a saúde e defesa do consumidor, de 
segurança dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais, de saúde, de 
proteção e do bem-estar dos animais, de 
segurança nuclear e proteção contra as 
radiações, de privacidade e dados 
pessoais, de liberdade de imprensa, de 
direito da concorrência, de serviços 
financeiros e de fiscalidade, de proteção 
das pessoas frágeis e vulneráveis e para 
prevenir, detetar e lutar contra a fraude, 
corrupção, evasão fiscal e qualquer outra 
atividade ilícita no quadro da execução do 
orçamento da UE, incluindo a adjudicação 
de contratos públicos. É necessário obviar 
à insuficiente aplicação coerciva das 
normas em matéria de adjudicação de 
contratos públicos pelas autoridades 
públicas nacionais e por certos prestadores 
de serviços de utilidade pública na 
aquisição de bens, obras e serviços. As 
infrações a essas normas criam distorções 
da concorrência, aumentam os custos da 



PE623.622v02-00 8/91 AD\1162624PT.docx

PT

atividade empresarial, prejudicam os 
interesses dos investidores e dos acionistas 
e, de um modo geral, reduzem a 
capacidade de atrair investimentos e criam 
condições de concorrência desiguais para 
todas as empresas na Europa, afetando, 
assim, o bom funcionamento do mercado 
interno.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A importância da proteção dos 
denunciantes em termos de prevenção e 
dissuasão de infrações às normas da União 
em matéria de segurança dos transportes, 
suscetíveis de porem em perigo vidas 
humanas, foi já reconhecida nos 
instrumentos setoriais da União relativos à 
segurança da aviação38 e à segurança do 
transporte marítimo39, que estabelecem 
medidas adaptadas de proteção dos 
denunciantes, assim como canais próprios 
para denúncias. Estes instrumentos incluem 
também a proteção dos trabalhadores 
contra atos de retaliação por comunicarem 
erros por si cometidos de boa-fé («cultura 
justa»). É necessário complementar os 
atuais elementos de proteção dos 
denunciantes nestes dois setores, bem 
como prever essa proteção noutros modos 
de transporte, nomeadamente rodoviário e
o ferroviário, a fim de reforçar a aplicação 
coerciva das normas de segurança nesses 
sectores.

(9) A importância da proteção dos 
denunciantes em termos de prevenção e 
dissuasão de infrações às normas da União 
em matéria de segurança dos transportes, 
suscetíveis de porem em perigo vidas 
humanas, foi já reconhecida nos 
instrumentos setoriais da União relativos à 
segurança da aviação38 e à segurança do 
transporte marítimo39, que estabelecem 
medidas adaptadas de proteção dos 
denunciantes, assim como canais próprios 
para denúncias. Estes instrumentos incluem 
também a proteção dos trabalhadores 
contra atos de retaliação por comunicarem 
erros por si cometidos de boa-fé («cultura 
justa»). É necessário complementar os 
atuais elementos de proteção dos 
denunciantes nestes dois setores, bem 
como prever essa proteção noutros modos 
de transporte, nomeadamente o transporte 
especial, por via navegável, rodoviário e 
ferroviário, a fim de reforçar a aplicação 
coerciva das normas de segurança nesses 
sectores.

_________________ _________________

38 Regulamento (UE) n.º 376/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, relativo à comunicação, à 
análise e ao seguimento de ocorrências na 
aviação civil (JO L 122 de 24.4.2014, 
p. 18).

38 Regulamento (UE) n.º 376/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de abril de 2014, relativo à comunicação, à 
análise e ao seguimento de ocorrências na 
aviação civil (JO L 122 de 24.4.2014, 
p. 18).
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39 Diretiva 2013/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
novembro de 2013, relativa a certas 
responsabilidades do Estado de bandeira no 
cumprimento e aplicação da Convenção do 
Trabalho Marítimo, de 2006 (JO L 329 de 
10.12.2013, p. 1); Diretiva 2009/16/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa à inspeção de 
navios pelo Estado do porto (JO L 131 de 
28.5.2009, p. 57).

39 Diretiva 2013/54/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
novembro de 2013, relativa a certas 
responsabilidades do Estado de bandeira no 
cumprimento e aplicação da Convenção do 
Trabalho Marítimo, de 2006 (JO L 329 de 
10.12.2013, p. 1); Diretiva 2009/16/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa à inspeção de 
navios pelo Estado do porto (JO L 131 de 
28.5.2009, p. 57).

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A recolha de elementos de prova, a 
deteção e o combate aos crimes e aos 
comportamentos ilícitos contra o ambiente 
e a proteção deste continuam a constituir 
um desafio e carecem de reforço, como 
reconhecido na Comunicação da Comissão 
«Ações da UE para melhorar a 
conformidade e a governação em matéria 
de ambiente», de 18 de janeiro de 201840. 
Embora atualmente apenas um instrumento 
setorial de proteção do ambiente inclua 
normas de proteção dos denunciantes41, a 
introdução dessa proteção afigura-se
necessária para assegurar a efetiva 
aplicação do acervo ambiental da União, 
porquanto as infrações neste domínio 
podem lesar gravemente o interesse 
público e, eventualmente, ter efeitos 
indiretos para além das fronteiras 
nacionais. Essa proteção é igualmente 
relevante nos casos em que produtos não 
seguros podem causar danos ambientais.

(10) A recolha de elementos de prova, a 
deteção e o combate aos crimes e aos 
comportamentos ilícitos ou a omissão e 
potenciais infrações contra o ambiente e a 
proteção deste continuam a constituir um 
importante desafio e carecem de reforço, 
como reconhecido na Comunicação da 
Comissão «Ações da UE para melhorar a 
conformidade e a governação em matéria 
de ambiente», de 18 de janeiro de 201840. 
Embora atualmente apenas um instrumento 
setorial de proteção do ambiente41 inclua 
normas de proteção dos denunciantes, a 
introdução dessa proteção é necessária para 
assegurar a efetiva aplicação do acervo 
ambiental da União, porquanto as infrações 
neste domínio podem lesar gravemente o 
interesse público e o ambiente e, 
eventualmente, ter efeitos indiretos para 
além das fronteiras nacionais. Essa 
proteção é igualmente relevante nos casos 
em que produtos não seguros podem causar 
danos ambientais.

__________________ __________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Diretiva 2013/30/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 

41 Diretiva 2013/30/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 
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2013, relativa à segurança das operações 
offshore de petróleo e gás (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 66).

2013, relativa à segurança das operações 
offshore de petróleo e gás (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 66).

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Considerações análogas justificam 
que a introdução da proteção dos 
denunciantes se baseie nas disposições 
vigentes e previna infrações às normas da 
UE no domínio da cadeia de abastecimento 
alimentar e, em particular, no da segurança 
dos géneros alimentícios e dos alimentos 
para animais, bem como no da saúde e do 
bem-estar animal. As diferentes normas da 
União elaboradas nestes domínios estão 
estreitamente interligadas. O Regulamento 
(CE) n.º 178/200242 estabelece os 
princípios e normas gerais em que 
assentam todas as medidas da União e 
nacionais a géneros alimentícios e 
alimentos para animais, com particular 
destaque para a segurança alimentar, a fim 
de se assegurar um nível elevado de 
proteção da saúde humana e dos interesses 
do consumidor relativamente aos
alimentos, bem como o bom 
funcionamento do mercado interno. Este 
regulamento estabelece, entre outras 
disposições, a proibição de os operadores 
das empresas dos setores alimentar e dos 
alimentos para animais dissuadirem os seus 
empregados e outras pessoas de 
cooperarem com as autoridades 
competentes sempre que tal possa impedir, 
reduzir ou eliminar um risco decorrente de 
um género alimentício. O legislador da 
União adotou uma abordagem semelhante 
na «Lei da Saúde Animal», o Regulamento 
(UE) 2016/429, que estabelece normas 
para prevenção e controlo das doenças 
animais transmissíveis a animais ou a 

(11) Considerações análogas justificam 
que a introdução da proteção dos 
denunciantes se baseie nas disposições 
vigentes e previna infrações às normas da
UE no domínio da cadeia de abastecimento 
alimentar e, em particular, no da segurança 
dos géneros alimentícios e dos alimentos 
para animais, bem como no da saúde, da 
proteção e do bem-estar animal. As 
diferentes normas da União elaboradas 
nestes domínios estão estreitamente 
interligadas. O Regulamento (CE) 
n.º 178/200242 estabelece os princípios e 
normas gerais em que assentam todas as 
medidas da União e nacionais a géneros 
alimentícios e alimentos para animais, com 
particular destaque para a segurança 
alimentar, a fim de se assegurar um nível 
elevado de proteção da saúde humana e dos 
interesses do consumidor relativamente aos 
alimentos, bem como o bom 
funcionamento do mercado interno. Este 
regulamento estabelece, entre outras 
disposições, a proibição de os operadores 
das empresas dos setores alimentar e dos 
alimentos para animais dissuadirem os seus 
empregados e outras pessoas de 
cooperarem com as autoridades 
competentes sempre que tal possa impedir,
reduzir ou eliminar um risco decorrente de 
um género alimentício. O legislador da 
União adotou uma abordagem semelhante 
na «Lei da Saúde Animal», o Regulamento 
(UE) 2016/429, que estabelece normas 
para prevenção e controlo das doenças 
animais transmissíveis a animais ou a 
humanos43. A Diretiva 98/58/CE43-A do 
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humanos43. Conselho e a Diretiva 2010/63/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho43-B, 
assim como os Regulamentos do Conselho 
(CE) n.º 1/200543-C e (CE) n.º 1099/200943-

D que determinam as regras respeitantes à 
proteção e bem-estar dos animais nas 
explorações pecuárias, durante o 
transporte, no momento da occisão e 
quando são utilizados para fins de 
experimentação animal. 

__________________ __________________

42 Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios (JO L 31 de 
1.2.2002, p.1).

42 Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios (JO L 31 de 
1.2.2002, p.1).

43 JO L 84 de 31.3.2016, p. 1. 43 JO L 84 de 31.3.2016, p. 1.

43-ADiretiva 98/58/CE do Conselho, de 20 
de julho de 1998, relativa à proteção dos 
animais nas explorações pecuárias (JO 
L 221 de 8.8.1998, p. 23);

43-BDiretiva 2010/63/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de 
setembro de 2010, relativa à proteção dos 
animais utilizados para fins científicos 
(JO L 276 de 20.10.2010, p. 33).

43-CRegulamento (CE) n.º 1/2005 do 
Conselho, de 22 de dezembro de 2004, 
relativo à proteção dos animais durante o 
transporte e operações afins e que altera 
as Diretivas 64/432/CEE e 93/119/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1255/97 (JO L 003 
de 5.1.2005, p. 1).

43-DRegulamento (CE) n.º 1099/2009 do 
Conselho, de 24 de setembro de 2009, 
relativo à proteção dos animais no 
momento da occisão (JO L 303 de 
18.11.2009, p. 1).
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Alteração 11
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A proteção da privacidade e dos 
dados pessoais constitui outro domínio em 
que os denunciantes se encontram em 
posição privilegiada para divulgar 
infrações ao direito da União que podem 
lesar gravemente o interesse público. São 
aplicáveis considerações similares a 
infrações à Diretiva relativa à segurança 
das redes e da informação45, que introduz a 
notificação de incidentes (incluindo os que 
não comprometam dados pessoais) e 
requisitos de segurança para as entidades 
que prestem serviços essenciais em muitos 
setores (designadamente, energia, saúde, 
transportes, serviços bancários, etc.) e para 
os prestadores de serviços digitais 
essenciais (por exemplo, serviços de 
computação em nuvem). As comunicações 
dos denunciantes neste domínio são 
particularmente úteis para prevenir 
incidentes de segurança que afetariam 
atividades económicas e sociais essenciais 
e serviços digitais amplamente utilizados. 
As denúncias contribuem para a 
continuidade de serviços essenciais para o 
funcionamento do mercado interno e o 
bem-estar da sociedade.

(14) A proteção da privacidade e dos 
dados pessoais constitui outro domínio em 
que os denunciantes se encontram em 
posição privilegiada para divulgar 
infrações ao direito da União que podem 
lesar gravemente o interesse público. São 
aplicáveis considerações similares a 
infrações à Diretiva relativa à segurança 
das redes e da informação45, que introduz 
a notificação de incidentes (incluindo os 
que não comprometam dados pessoais) e 
requisitos de segurança para as entidades 
que prestem serviços essenciais em muitos 
setores (designadamente, energia, turismo, 
saúde, transportes, serviços bancários, 
construção, etc.) e para os prestadores de 
serviços digitais essenciais (por exemplo, 
serviços de computação em nuvem), bem 
como para os prestadores de serviços 
básicos (água, eletricidade, gás, etc.). As 
comunicações dos denunciantes neste 
domínio são particularmente úteis para 
prevenir incidentes de segurança que 
afetariam atividades económicas e sociais 
essenciais e serviços digitais amplamente 
utilizados. As denúncias contribuem para a 
continuidade de serviços essenciais para o 
funcionamento do mercado interno e o 
bem-estar da sociedade.

__________________ __________________

45 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União.

45 Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 
2016, relativa a medidas destinadas a 
garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em 
toda a União.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(28-A) A proteção deve ser concedida a 
pessoas que trabalham em entidades 
localizadas na União, mas também a 
pessoas que trabalham em entidades 
europeias localizadas fora do território da 
União. Essa proteção deverá também 
aplicar-se aos funcionários, outros 
agentes e estagiários das instituições, 
agências e organismos da União.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para assegurar a eficácia da deteção 
e da prevenção de infrações ao direito da 
União, é vital que as pertinentes 
informações cheguem rapidamente àqueles 
que estão mais próximos da fonte do 
problema, que têm maior capacidade para 
inquirir e que dispõem de poderes para o 
resolver, sempre que possível. Para tal, as 
entidades jurídicas dos setores público e 
privado terão de estabelecer procedimentos 
internos adequados para receber e dar 
seguimento às denúncias.

(37) Para assegurar a eficácia da deteção 
e da prevenção de infrações ao direito da 
União, pode ser útil que as pertinentes 
informações cheguem rapidamente àqueles 
que estão mais próximos da fonte do 
problema, que têm maior capacidade para 
inquirir e que dispõem de poderes para o 
resolver, sempre que possível. Para tal, as 
entidades jurídicas dos setores público e 
privado terão de estabelecer procedimentos 
internos adequados para receber e dar 
seguimento às denúncias.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A isenção das pequenas e 
microempresas da obrigação de estabelecer 
canais de denúncia interna não deve 
aplicar-se às empresas privadas que 
operam no domínio dos serviços 
financeiros. Essas empresas devem 
continuar obrigadas a estabelecer canais de 

(39) A isenção das pequenas e 
microempresas da obrigação de estabelecer 
canais de denúncia interna não deve 
aplicar-se às empresas privadas que 
operam no domínio dos serviços 
financeiros e de serviços que se ocupam de 
pessoas com deficiências graves e/ou em 
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denúncia interna, em conformidade com as 
atuais obrigações estabelecidas pelo acervo 
da União em matéria de serviços 
financeiros.

estado de vulnerabilidade e fragilidade, 
devido à idade, deficiência física ou 
mental. Essas empresas devem continuar 
obrigadas a estabelecer canais de denúncia 
interna, em conformidade com as atuais 
obrigações estabelecidas pelo acervo da 
União em matéria de serviços financeiros.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Deve ficar claro que, no caso das 
entidades jurídicas privadas que não 
disponibilizem canais de denúncia 
interna, os denunciantes devem poder 
denunciar as irregularidades 
externamente, diretamente às autoridades 
competentes, e devem beneficiar da 
proteção contra a retaliação prevista na 
presente diretiva.

(40) Em todo o caso, os denunciantes 
devem poder denunciar as irregularidades 
externamente, diretamente à autoridade 
nacional (a seguir designadas 
«autoridades competentes »), bem como 
utilizar o seu direito de divulgação e 
devem beneficiar da proteção contra a 
retaliação prevista na presente diretiva.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Os procedimentos de comunicação 
interna devem permitir que entidades 
jurídicas privadas recebam e investiguem 
com total confidencialidade as denúncias 
dos trabalhadores da entidade e das suas 
sucursais ou filiais («grupo»), mas 
também, na medida do possível, de 
quaisquer agentes e fornecedores do grupo 
e de qualquer pessoa que tenha obtido 
informações através de serviços 
profissionais prestados na entidade e no 
grupo.

(44) Os procedimentos de comunicação 
interna devem permitir que entidades 
jurídicas privadas e públicas recebam e 
investiguem com total confidencialidade as 
denúncias dos trabalhadores da entidade e 
das suas sucursais ou filiais («grupo») –
mas também, na medida do possível, de 
quaisquer agentes e fornecedores do grupo 
e de qualquer pessoa que tenha obtido 
informações através de serviços 
profissionais prestados na entidade e no 
grupo – e, se possível, em condições que 
envolvam procedimentos administrativos 
mínimos e sem exames 
desnecessariamente demorados durante a 
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investigação das denúncias.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) No contexto da comunicação 
interna, a qualidade e a transparência da 
informação prestada sobre o procedimento 
aplicável ao seguimento das denúncias são 
essenciais para criar confiança na eficácia 
do conjunto do sistema de proteção dos 
denunciantes, e reduzem a probabilidade 
de novas denúncias ou divulgações 
públicas desnecessárias. O denunciante 
deve ser informado, num prazo razoável, 
sobre as medidas previstas ou tomadas para 
dar seguimento à denúncia (por exemplo, 
arquivamento por insuficiência de 
elementos de prova ou por outros motivos, 
instauração de um inquérito interno e, 
eventualmente, as conclusões deste e/ou as 
medidas tomadas para resolver o problema 
identificado, encaminhamento para uma 
autoridade competente, para investigação 
aprofundada), na medida em que essas 
informações não prejudiquem o inquérito 
ou a investigação nem afetem os direitos da 
pessoa visada. Um prazo razoável não deve 
exceder, no total, três meses. Se o 
seguimento adequado ainda estiver a ser 
determinado, o denunciante deve ser 
notificado desse facto, bem como de outras 
informações que possa esperar receber.

(46) No contexto da comunicação 
interna, a qualidade e a transparência da 
informação prestada sobre o procedimento 
aplicável ao seguimento das denúncias são 
essenciais para criar confiança na eficácia 
do conjunto do sistema de proteção dos 
denunciantes, e reduzem a probabilidade 
de novas denúncias ou divulgações 
públicas desnecessárias. O denunciante 
deve ser informado, num prazo razoável, 
sobre as medidas previstas ou tomadas para 
dar seguimento à denúncia (por exemplo, 
arquivamento por insuficiência de 
elementos de prova ou por outros motivos, 
instauração de um inquérito interno e, 
eventualmente, as conclusões deste e/ou as 
medidas tomadas para resolver o problema 
identificado, encaminhamento para uma 
autoridade competente, para investigação 
aprofundada), na medida em que essas 
informações não prejudiquem o inquérito 
ou a investigação nem afetem os direitos da 
pessoa visada. Um prazo razoável não deve 
exceder, no total, três meses. Se o 
seguimento adequado ainda estiver a ser 
determinado, o denunciante deve ser 
notificado desse facto, bem como de outras 
informações que possa esperar receber. A 
pessoa que comunica irregularidades deve 
ser informada da evolução do inquérito e 
ter acesso, pelo menos uma vez, ao projeto 
de relatório, a fim de o rever, comentar e 
corrigir, se necessário, sem, no entanto, 
ser obrigado a fazê-lo. Esses comentários 
devem ser integrados e tidos em conta no 
acompanhamento do inquérito. A pessoa 
que comunica irregularidades deve ser 
informada do resultado do inquérito e 
deve poder rever e comentar o relatório 
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final da investigação. Esses comentários 
devem subsequentemente figurar no 
relatório final.

Alteração 18
Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) As pessoas que ponderem 
denunciar infrações ao direito da União 
devem poder tomar uma decisão 
esclarecida sobre se, como e quando o 
devem fazer. As entidades públicas e 
privadas que dispõem de procedimentos 
para denúncias internas devem prestar 
informações sobre esses procedimentos, 
bem como sobre os procedimentos a seguir 
para denúncias externas às autoridades 
competentes. Essas informações devem ser 
facilmente compreensíveis e acessíveis, 
inclusivamente, na medida do possível, a 
outras pessoas, além dos trabalhadores, que 
entrem em contacto com a entidade através 
das suas atividades profissionais, como 
prestadores de serviços, distribuidores, 
fornecedores e parceiros comerciais. Por 
exemplo, essas informações podem ser 
afixadas em local visível e acessível a 
todas estas pessoas e à rede da entidade, 
podendo ainda ser incluídas em cursos e 
formações sobre ética e integridade.

(47) As pessoas que ponderem 
denunciar infrações ao direito da União 
devem poder tomar uma decisão 
esclarecida sobre se, como e quando o 
devem fazer. Para esse efeito, devem 
poder dirigir-se e solicitar 
aconselhamento à autoridade nacional, 
que é o primeiro ponto de informação e 
contacto. Devem também poder dirigir-se 
às organizações da sociedade civil 
envolvidas na proteção dos denunciantes.
As entidades públicas e privadas que 
dispõem de procedimentos para denúncias 
internas devem prestar informações sobre 
esses procedimentos, bem como sobre os 
procedimentos a seguir para denúncias 
externas às autoridades competentes. 
Devem igualmente prestar informações 
sobre os direitos garantidos aos 
denunciantes e, em particular, sobre o seu 
direito à divulgação ao público garantido 
pela presente diretiva e sobre a sua 
possibilidade de recorrer, neste quadro, a 
organizações da sociedade civil envolvidas 
na proteção de denunciantes, incluindo as 
que prestam aconselhamento estratégico e 
jurídico aos denunciantes. Essas 
informações devem ser facilmente 
compreensíveis e acessíveis, 
inclusivamente, na medida do possível, a 
outras pessoas, além dos trabalhadores, que 
entrem em contacto com a entidade através 
das suas atividades profissionais, como 
prestadores de serviços, distribuidores, 
fornecedores e parceiros comerciais. Por 
exemplo, essas informações podem ser 
afixadas em local visível e acessível a 
todas estas pessoas e à rede da entidade, 
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podendo ainda ser incluídas em cursos e 
formações sobre ética e integridade.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A revisão periódica dos 
procedimentos seguidos pelas autoridades 
competentes, bem como o intercâmbio de 
boas práticas entre as mesmas, devem 
garantir que esses procedimentos sejam 
adequados e de última geração, e que, por 
conseguinte, sirvam o seu propósito.

(59) A revisão periódica dos 
procedimentos seguidos pelas autoridades 
competentes, bem como o intercâmbio de 
boas práticas entre as mesmas, incluindo 
as recomendações das organizações da 
sociedade civil, devem garantir que esses 
procedimentos sejam adequados e de 
última geração, e que, por conseguinte, 
sirvam o seu propósito.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Em regra, denunciantes devem 
utilizar primeiro os canais internos à sua 
disposição e comunicar as irregularidades 
ao empregador. Contudo, pode dar-se o 
caso de não existirem canais internos 
(quando as entidades não estão sujeitas à 
obrigação de os criar, imposta pela 
presente diretiva ou pela legislação 
nacional aplicável), de a sua utilização 
não ser obrigatória (nomeadamente, 
quando as pessoas não têm um vínculo 
laboral), ou de terem sido utilizados, mas 
não funcionarem adequadamente (por 
exemplo, a comunicação não foi tratada 
com diligência ou num prazo razoável, ou 
não foram tomadas medidas para tratar a 
infração à lei, apesar dos resultados 
corroborativos do inquérito).

Suprimido
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Alteração 21
Proposta de diretiva
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) Os denunciantes devem ser 
protegidos contra todas as formas de 
retaliação, quer diretas quer indiretas, 
levadas a cabo pelo empregador, pelo 
cliente/destinatário de serviços ou por 
pessoas que trabalhem em seu nome ou 
para ele, incluindo colegas e gestores da 
mesma organização ou de outras 
organizações com as quais os denunciantes 
estejam em contacto no âmbito das suas 
atividades profissionais, sempre que a 
retaliação seja recomendada ou tolerada 
pela pessoa visada. Deve ser garantida 
proteção contra medidas de retaliação 
impostas ao denunciante, mas também à 
entidade jurídica que representa, como 
recusa de prestação de serviços, inclusão 
em listas negras ou boicote comercial. 
Existe ainda a possibilidade de retaliação 
indireta, sob a forma de ações contra os 
familiares do denunciante que tenham uma 
relação profissional com o mesmo 
empregador ou cliente/destinatário de 
serviços, e contra os representantes dos 
trabalhadores que tenham prestado apoio 
ao denunciante.

(65) Os denunciantes devem ser 
protegidos contra todas as formas de 
retaliação, quer diretas quer indiretas,
levadas a cabo pelo empregador, pelo 
cliente/destinatário de serviços ou por 
pessoas que trabalhem em seu nome ou 
para ele, incluindo colegas e gestores da 
mesma organização ou de outras 
organizações com as quais os denunciantes 
estejam em contacto no âmbito das suas 
atividades profissionais. Deve ser garantida 
proteção contra medidas de retaliação 
impostas ao denunciante, mas também à 
entidade jurídica que representa, como 
recusa de prestação de serviços, inclusão 
em listas negras ou boicote comercial. A 
proteção contra a retaliação deve ser 
igualmente garantida a pessoas 
singulares estreitamente ligadas ao 
denunciante, independentemente da 
natureza das atividades e de estas serem, 
ou não, remuneradas. Existe ainda a 
possibilidade de retaliação indireta, sob a 
forma de ações contra os familiares do 
denunciante que tenham uma relação 
profissional com o mesmo empregador ou 
cliente/destinatário de serviços, e contra os 
representantes das pessoas que tenham 
prestado apoio ao denunciante.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Os potenciais denunciantes que não 
sabem exatamente como denunciar 
irregularidades ou se, no final, serão 
protegidos podem ser desencorajados de o 
fazer. Os Estados-Membros devem garantir 
que as informações pertinentes possam ser 

(67) Os potenciais denunciantes que não 
sabem exatamente como denunciar 
irregularidades ou se, no final, serão 
protegidos podem ser desencorajados de o 
fazer ou de exercer o seu direito de 
divulgação. Assim sendo, as autoridades 
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comunicadas de forma simples e que sejam 
facilmente acessíveis ao público em geral. 
Deve estar disponível gratuitamente 
aconselhamento individual, imparcial e 
confidencial sobre, por exemplo, a 
cobertura da informação em causa pelas 
normas aplicáveis à proteção dos 
denunciantes, o canal de comunicação mais 
adequado e os procedimentos alternativos 
disponíveis caso a informação não seja 
abrangida pelas normas aplicáveis 
(«sinalização»). O acesso a esse 
aconselhamento pode ajudar a garantir que 
as denúncias sejam feitas através dos 
canais adequados, responsavelmente, e que 
as infrações e irregularidades sejam 
detetadas atempadamente ou mesmo 
impedidas.

competentes deverão estar disponíveis 
como primeiro ponto de informação e de 
contacto para potenciais denunciantes, a 
fim de lhes prestar todas as informações 
relativas aos seus direitos, aos 
procedimentos de denúncia que venham a 
ser instaurados, de os aconselhar e 
orientar nas diligências a seguir. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
informações pertinentes possam ser 
comunicadas de forma simples e que sejam 
facilmente acessíveis ao público em geral. 
Deve estar disponível gratuitamente 
aconselhamento individual, imparcial e 
confidencial sobre, por exemplo, a 
cobertura da informação em causa pelas 
normas aplicáveis à proteção dos 
denunciantes, o canal de comunicação mais 
adequado e os procedimentos alternativos 
disponíveis caso a informação não seja 
abrangida pelas normas aplicáveis 
(«sinalização»). O acesso a esse 
aconselhamento pode ajudar a garantir que 
as denúncias sejam feitas através dos 
canais adequados, responsavelmente, e que 
as infrações e irregularidades sejam 
detetadas atempadamente ou mesmo 
impedidas. Para além das autoridades 
competentes, as organizações da 
sociedade civil envolvidas na proteção dos 
denunciantes, em particular no quadro do 
aconselhamento estratégico e jurídico que 
lhes é conferido, ou no quadro do 
seguimento da aplicação da presente 
Diretiva, deverão ser também um ponto de 
contacto para os potenciais denunciantes, 
a fim de lhes fornecer todas as 
informações sobre os seus direitos, os
procedimentos de denúncia de que 
dispõem, por forma a redirecioná-los para 
a autoridade competente e aconselhar e 
orientar nas diligências a seguir.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 68
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Texto da Comissão Alteração

(68) No âmbito de determinados 
quadros nacionais e em determinados 
casos, os denunciantes que sejam vítimas 
de atos de retaliação podem beneficiar de 
formas de certificação de que reúnem as 
condições estabelecidas pelas normas 
aplicáveis. Não obstante estas 
possibilidades, os denunciantes devem ter 
acesso efetivo a um recurso judicial, 
cabendo ao juiz decidir, com base em todas 
as circunstâncias concretas, se reúnem as 
condições estabelecidas pelas normas 
aplicáveis.

(68) No âmbito de determinados 
quadros nacionais e em determinados 
casos, os denunciantes que sejam vítimas 
de atos de retaliação podem beneficiar de 
formas de certificação de que reúnem as 
condições estabelecidas pelas normas 
aplicáveis. Não obstante estas 
possibilidades, os denunciantes devem ter 
acesso efetivo a um recurso judicial, 
cabendo ao juiz decidir, com base em todas 
as circunstâncias concretas, se reúnem as 
condições estabelecidas pelas normas 
aplicáveis.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A presente diretiva introduz normas 
mínimas, devendo os Estados-Membros ter 
poderes para introduzir ou manter 
disposições mais favoráveis para os 
denunciantes, desde que essas disposições 
não colidam com as medidas de proteção 
das pessoas visadas.

(80) A presente diretiva introduz normas 
mínimas, devendo os Estados-Membros ter 
poderes para, e ser encorajados a,
introduzir ou manter disposições mais 
favoráveis para os denunciantes, desde que 
essas disposições não colidam com as 
medidas de proteção das pessoas visadas.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com vista a reforçar a aplicação do 
direito e das políticas da União em 
domínios específicos, a presente diretiva 
estabelece normas mínimas comuns para a 
proteção dos denunciantes das atividades 
ilícitas ou os abusos de direito seguintes:

1. Com vista a garantir e a reforçar a 
aplicação do direito e das políticas da 
União, a presente diretiva estabelece 
normas mínimas comuns para a proteção 
dos denunciantes das atividades ilícitas, 
dos abusos de direito, ou de atividades que 
sejam contrárias aos objetivos do direito 
da União, em particular nos domínios
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seguintes:

a) Infrações no âmbito de aplicação 
dos atos da União indicados no anexo 
(partes I e II), nos seguintes domínios:

a) Infrações no âmbito de aplicação 
dos atos da União, nomeadamente os
indicados no anexo (partes I e II), nos 
seguintes domínios:

i) Contratos públicos, i) Contratos públicos,

ii) Serviços financeiros, prevenção do 
branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo,

ii) Serviços financeiros, prevenção do 
branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo,

ii-A) Normas sociais, saúde e 
segurança no trabalho,

iii) Segurança dos produtos, iii) Segurança dos produtos
alimentares e não alimentares,

iv) Segurança dos transportes, iv) Segurança dos transportes,

v) Proteção do ambiente, v) Proteção do ambiente,
desenvolvimento sustentável, gestão de 
resíduos, poluição marítima, atmosférica 
e sonora, proteção e gestão da água e dos 
solos, proteção da natureza e da 
biodiversidade, e luta contra as alterações 
climáticas e os crimes contra a vida 
selvagem,

vi) Segurança nuclear, vi) Segurança nuclear,

vii) Segurança dos géneros alimentícios 
e dos alimentos para animais, saúde e bem-
estar animal,

vii) Segurança dos géneros alimentícios 
e dos alimentos para animais,

vii-A) Proteção, saúde e bem-estar 
animal,

viii) Saúde pública, viii) Saúde pública,

ix) Defesa do consumidor, ix) Defesa do consumidor,

x) Proteção da privacidade e dos 
dados pessoais, e segurança da rede e dos 
sistemas de informação;

x) Proteção da privacidade e dos 
dados pessoais, e segurança da rede e dos 
sistemas de informação;

a-B) Liberdade de expressão e de 
informação, referida no artigo 11.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, e na jurisprudência 
baseada nesse artigo;

a-C) Fraude, evasão e otimização 
fiscal;

a-D) Dumping social, fiscal, ecológico e 
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económico;

a-E) Ecocídios;

b) Infrações do disposto nos 
artigos 101.º, 102.º, 106.º, 107.º e 108.º do 
Tratado, e no âmbito dos Regulamentos 
(CE) n.º 1/2003 e (UE) 2015/1589 do 
Conselho;

b) Direito da concorrência, 
nomeadamente infrações do disposto nos 
artigos 101.º, 102.º, 106.º, 107.º e 108.º do 
Tratado, e no âmbito dos Regulamentos 
(CE) n.º 1/2003 e (UE) 2015/1589 do 
Conselho;

c) Infrações lesivas dos interesses
financeiros da União, definidas no 
artigo 325.º do Tratado e especificadas, 
em particular, na Diretiva (UE) 2017/1371 
e no Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013;

c) Interesses financeiros da União, 
definidos no artigo 325.º do TFUE e, em 
particular, em conformidade com a
Diretiva (UE) 2017/1371 e no 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

d) Infrações relacionadas com o 
mercado interno, a que se refere o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, respeitantes às 
normas que regem o imposto sobre as 
sociedades, ou expedientes cujo objetivo 
seja a obtenção de vantagens fiscais que 
contrariem o objetivo ou a finalidade da 
legislação aplicável em matéria de imposto 
sobre as sociedades.

d) Mercado interno, a que se refere o 
artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, no que respeita
às normas que regem o imposto sobre as 
sociedades, ou expedientes cujo objetivo 
seja a obtenção de vantagens fiscais que 
contrariem o objetivo ou a finalidade da 
legislação aplicável em matéria de imposto 
sobre as sociedades.

2. À denúncia de infrações aplicam-se 
as normas específicas estabelecidas por 
atos setoriais da União enumerados na 
parte 2 do anexo. A todas as questões 
relativas à proteção dos denunciantes de 
irregularidades não reguladas por atos 
setoriais da União, aplicam-se as 
disposições da presente diretiva.

2. À denúncia de infrações aplicam-se 
as normas específicas estabelecidas por 
atos setoriais da União enumerados na 
parte 2 do anexo. A todas as questões 
relativas à proteção dos denunciantes de 
irregularidades não reguladas por atos 
setoriais da União, aplicam-se as 
disposições da presente diretiva que 
complementam os regulamentos 
específicos enumerados no anexo, sempre 
que garantam uma maior proteção dos 
denunciantes. O presente número aplica-
se apenas nos casos em que a proteção 
prevista em atos setoriais seja superior à 
assegurada pela presente diretiva.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Quaisquer pessoas que trabalhem d) Quaisquer pessoas que trabalhem 
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sob a supervisão e a direção de 
contratantes, subcontratantes e 
fornecedores.

sob a supervisão e a direção de 
contratantes, subcontratantes, bem como 
fornecedores e prestadores de serviços.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva aplica-se aos 
funcionários, outros agentes e estagiários 
das instituições, agências e órgãos da UE.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva aplica-se a 
pessoas abrangidas pela definição 
constante do artigo 1.º de entidades 
jurídicas privadas ou públicas localizadas 
na União e de entidades jurídicas 
europeias privadas ou públicas 
localizadas fora do território da União.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. A presente diretiva também se 
aplica às pessoas que agem como 
intermediários entre o denunciante e a 
pessoa que divulga a informação.
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Denúncia», comunicação de 
informações relativas a uma infração que 
tenha ocorrido, ou cuja ocorrência seja 
provável, na organização em que o 
denunciante trabalha ou tenha trabalhado, 
ou noutra organização com a qual está ou 
tenha estado em contacto por via da sua 
atividade profissional;

5. «Denúncia», comunicação de 
informações relativas a uma infração que 
tenha ocorrido, ou cuja ocorrência seja 
provável, e/ou em caso de perigo grave e 
iminente ou de risco de danos 
irreversíveis quer sobre a pessoa quer 
sobre os seus bens, na organização em que 
o denunciante trabalha ou tenha trabalhado, 
ou noutra organização com a qual está ou 
tenha estado em contacto;

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Denunciante», pessoa singular ou 
coletiva que comunique ou divulgue 
informações sobre infrações, obtidas no 
âmbito das suas atividades profissionais;

9. «Denunciante», pessoa singular ou 
coletiva que comunique ou divulgue 
informações sobre infrações obtidas;

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Retaliação», qualquer ameaça, ato 
ou omissão, proferidas ou praticado em 
consequência da denúncia interna ou 
externa, que ocorra em contexto 
profissional e cause ou possa causar 
prejuízos injustificados ao denunciante;

12. «Retaliação», qualquer ameaça, ato 
ou omissão, proferidas ou praticado em 
consequência da denúncia interna ou 
externa ou de uma divulgação, que ocorra 
em contexto profissional e cause ou possa 
causar prejuízos injustificados ao 
denunciante;
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Seguimento», qualquer medida 
tomada por quem recebe a denúncia interna 
ou externa, para aferir da exatidão das 
alegações constantes da denúncia e, se for 
caso disso, tratar a infração denunciada, 
incluindo inquéritos internos, 
investigações, ação penal, medidas de 
recuperação de fundos e encerramento;

13. «Seguimento», qualquer medida 
tomada por quem recebe a denúncia interna 
ou externa, para aferir da exatidão das 
alegações constantes da denúncia e, se for 
caso disso, tratar a infração denunciada, 
incluindo inquéritos internos, 
investigações, ação penal, medidas de 
recuperação de fundos e encerramento, 
assim como qualquer outra medida 
corretiva apropriada;

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4 Artigo 4

Obrigação de estabelecer canais e 
procedimentos internos para denúncias e 

seu seguimento

Obrigação de estabelecer canais e 
procedimentos internos para denúncias e 

seu seguimento e para a proteção dos 
denunciantes

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, após consultas aos parceiros 
sociais, se for caso disso, as entidades 
jurídicas dos setores público e privado 
estabeleçam canais e procedimentos 
internos para as denúncias e o seguimento 
a dar-lhes.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, após consultas aos parceiros 
sociais e organizações da sociedade civil, 
as entidades jurídicas dos setores público e 
privado estabeleçam canais e 
procedimentos internos para as denúncias e 
o seguimento a dar-lhes. Devem ainda 
assegurar que as entidades jurídicas nos 
setores público e privado dotem esses 
canais de meios adequados para o seu 
bom funcionamento.

2. Esses canais e procedimentos 
devem permitir a denúncia de 
irregularidades pelos empregados da 
entidade. Podem permitir também a 
denúncia por pessoas que estejam em 
contacto com a entidade no contexto das 
atividades profissionais a que se refere o 

2. Esses canais e procedimentos 
devem permitir a denúncia de 
irregularidades pelos empregados da 
entidade. Podem permitir também a 
denúncia por pessoas que estejam em 
contacto com a entidade no contexto das 
atividades profissionais a que se refere o 
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artigo 2.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), mas a 
utilização de canais internos para as 
denúncias não é obrigatória para esta 
categoria de pessoas.

artigo 2.º, n.º 1, alíneas b), c) e d).

3. As entidades jurídicas do setor 
privado a que se refere o n.º 1 são as 
seguintes:

3. As entidades jurídicas do setor 
privado a que se refere o n.º 1 são as 
seguintes:

a) Entidades jurídicas privadas com 
50 ou mais empregados;

a) Entidades jurídicas privadas com 
50 ou mais empregados;

b) Entidades jurídicas privadas com 
um volume de negócios anual ou um 
balanço anual total de 10 milhões de euros 
ou superior;

b) Entidades jurídicas privadas com 
um volume de negócios anual ou um 
balanço anual total do grupo de 10 milhões 
de euros ou superior;

c) Entidades jurídicas privadas de 
qualquer dimensão que operem no domínio 
dos serviços financeiros ou sejam 
vulneráveis ao branqueamento de capitais
ou ao financiamento do terrorismo, nos 
termos dos atos da União referidos no 
anexo.

c) Entidades jurídicas privadas de 
qualquer dimensão que operem no domínio
dos serviços financeiros ou sejam 
vulneráveis ao branqueamento de capitais, 
bem como ao financiamento do terrorismo, 
e em domínios com riscos sanitários, 
ambientais e com riscos para a saúde 
pública, nos termos dos atos da União 
referidos no anexo;

c-A) Entidades jurídicas privadas e 
públicas, independentemente da sua 
dimensão, que acolham pessoas com 
deficiências graves e/ou em estado de 
vulnerabilidade e fragilidade, devido à 
idade, deficiência física ou mental.

4. Após uma avaliação de riscos 
adequada, que tenha em conta a natureza 
das atividades das entidades e o 
subsequente nível de risco, os Estados-
Membros podem determinar que as 
pequenas entidades jurídicas privadas, na 
aceção da Recomendação da Comissão de 
6 de maio de 200362, distintas das referidas 
no n.º 3, alínea c), estabeleçam canais e 
procedimentos de comunicação interna.

4. Após uma avaliação de riscos 
adequada, que tenha em conta a natureza 
das atividades das entidades e o 
subsequente nível de risco, os Estados-
Membros podem determinar que as 
pequenas entidades jurídicas privadas, na 
aceção da Recomendação da Comissão de 
6 de maio de 200362, distintas das referidas 
no n.º 3, alínea c), estabeleçam canais e 
procedimentos de comunicação interna.

5. As decisões tomadas pelos Estados-
Membros nos termos do n.º 4 devem ser 
notificadas à Comissão, juntamente com 
uma justificação e a lista dos critérios 
utilizados na avaliação do risco. A 
Comissão deve comunicar a decisão aos 
outros Estados-Membros.

5. As decisões tomadas pelos Estados-
Membros nos termos do n.º 4 devem ser 
notificadas à Comissão, juntamente com 
uma justificação e a lista dos critérios 
utilizados na avaliação do risco. A 
Comissão deve comunicar a decisão aos 
outros Estados-Membros.



AD\1162624PT.docx 27/91 PE623.622v02-00

PT

6. As entidades jurídicas do setor 
público a que se refere o n.º 1 são as 
seguintes:

6. As entidades jurídicas do setor 
público a que se refere o n.º 1 são as 
seguintes:

a) Administração pública; a) Administração pública;

b) Administração e serviços regionais; b) Administração e serviços regionais;

c) Municípios com mais de 10 000 
habitantes;

c) Municípios com mais de 10 000 
habitantes;

d) Outras entidades de direito público. d) Outras entidades de direito público;

d-A) Instituições, agências e órgãos da 
União;

__________________ __________________

62 Recomendação 2003/362/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas, JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

62 Recomendação 2003/362/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas, JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5 Artigo 5

Procedimentos e seguimento de denúncias 
internas

Procedimentos e seguimento de denúncias 
internas

1. Nos procedimentos e no 
seguimento de denúncias a que se refere o 
artigo 4.º incluem-se:

1. Nos procedimentos e no 
seguimento de denúncias a que se refere o 
artigo 4.º incluem-se:

-a-A) Publicação de todas as 
informações relevantes sobre os processos 
de denúncia interna e de seguimento das 
denúncias;

a) Canais para receção de denúncias, 
concebidos, instalados e operados de forma 
a assegurar a confidencialidade da 
identidade dos denunciantes e impedir o 
acesso de pessoal não autorizado;

a) Canais para receção de denúncias, 
concebidos, instalados e operados de forma 
a assegurar a confidencialidade da 
identidade dos denunciantes e impedir o 
acesso de pessoal não autorizado;

b) Designação de uma pessoa ou 
serviço competente para dar seguimento às 
denúncias;

b) Designação de uma pessoa ou 
serviço competente para dar seguimento às 
denúncias;

c) Seguimento diligente da denúncia 
pela pessoa ou serviço designado;

c) Seguimento diligente da denúncia 
pela pessoa ou serviço designado e adoção 



PE623.622v02-00 28/91 AD\1162624PT.docx

PT

de medidas adequadas e atempadas, se for 
caso disso;

c-A) Um aviso de receção no prazo de 
cinco dias;

d) Prazo razoável, não superior a três 
meses a contar da data da denúncia, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado;

d) Prazo razoável, não superior a três 
meses a contar da data da denúncia, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado;

d-A) Possibilidade para o denunciante, 
sem que a tal seja obrigado, de rever e de 
analisar e comentar o relatório final, no 
término do inquérito, e de os seus 
comentários serem obrigatoriamente 
incluídos no relatório final, e na 
publicação do mesmo, se for o caso;

d-B) Publicação do relatório, de forma 
a manter o anonimato do denunciante, 
salvo desejo em contrário por parte do 
denunciante, nos canais de comunicação 
públicos da entidade jurídica do setor 
privado e do setor público em questão, 
incluindo, nomeadamente, um resumo do 
inquérito, o resultado do inquérito, os 
comentários finais do denunciante e as 
medidas corretivas tomadas pela entidade 
em questão;

e) Informações claras e facilmente 
acessíveis sobre os procedimentos e sobre 
os modos e condições para efetuar 
denúncias externas às autoridades 
competentes, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 2, e, se pertinente, aos órgãos ou 
organismos da União. 

e) Informações claras e facilmente 
acessíveis sobre os procedimentos e sobre 
os modos e condições para efetuar 
denúncias externas às autoridades 
competentes, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 2, e, se pertinente, aos órgãos ou 
organismos da União. 

2. Os canais previstos no n.º 1, 
alínea a), devem permitir a denúncia por 
qualquer das seguintes vias:

2. Os canais previstos no n.º 1, 
alínea a), devem permitir a denúncia por 
qualquer das seguintes vias:

a) Comunicação escrita, em formato 
eletrónico ou em papel, e/ou oral através de 
linhas telefónicas, com ou sem gravação; 

a) Comunicação escrita, em formato 
eletrónico ou em papel, e/ou oral através de 
linhas telefónicas, com ou sem gravação; 

b) Reuniões presenciais com a pessoa 
ou o serviço designado para receber 
denúncias.

b) Reuniões presenciais com a pessoa 
ou o serviço designado para receber 
denúncias, acompanhadas, se o 
denunciante assim o solicitar, por um 
representante sindical ou pelo seu 
representante legal;
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Os canais de comunicação podem ser 
operados internamente por pessoa ou 
serviço designado para o efeito, ou 
providenciados externamente, por 
terceiros, no respeito das garantias e dos 
requisitos a que se refere o n.º 1, alínea a).

Os canais de comunicação podem ser 
operados internamente por pessoa ou 
serviço designado para o efeito, ou 
providenciados externamente, por 
terceiros, no respeito das garantias e dos 
requisitos a que se refere o n.º 1, alínea a).

2-A. No caso de uma conversa 
telefónica ser gravada e conservada, o 
acordo prévio do denunciante é recolhido 
e a confidencialidade é garantida para o 
proteger.

3. A pessoa ou o serviço a que se 
refere o n.º 1, alínea b), pode ser a pessoa 
ou o serviço competente para receber as 
denúncias. Podem ser designadas «pessoas 
de confiança» outras pessoas, a quem os 
denunciantes ou pessoas que ponderam 
efetuar uma denúncia podem pedir 
aconselhamento confidencial. 

3. A pessoa ou o serviço a que se 
refere o n.º 1, alínea b), pode ser a pessoa 
ou o serviço competente para receber as 
denúncias. Podem ser designadas «pessoas 
de confiança» outras pessoas, a quem os 
denunciantes ou pessoas que ponderam 
efetuar uma denúncia podem pedir 
aconselhamento confidencial. 

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.º

Obrigação de estabelecer canais para 
denúncias externas e de lhes dar 
seguimento

Estabelecimento de autoridades nacionais
para denúncias e para proteção dos 
denunciantes

1. Os Estados-Membros devem 
designar as autoridades competentes para 
receber e tratar as denúncias.

1. Os Estados-Membros devem 
designar ou estabelecer uma autoridade 
nacional para receber, tratar as denúncias e 
assegurar que sejam seguidas de perto, 
assim como para garantir a proteção dos 
denunciantes.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que as autoridades 
competentes:

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que esta autoridade 
nacional:

a) Estabeleçam canais de denúncia 
externa independentes e autónomos, que 
sejam seguros e garantam 
confidencialidade, para receber e tratar as 
informações comunicadas pelo 
denunciante;

a) Estabeleça canais de denúncia 
externa independentes e autónomos, que 
sejam seguros e garantam 
confidencialidade, para receber e tratar as 
informações comunicadas pelo 
denunciante;

b) Informem o denunciante, num b) Informe o denunciante, num prazo 
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prazo razoável, não superior a três meses, 
ou a seis meses, em casos devidamente 
justificados, do seguimento dado à 
denúncia;

razoável, não superior a três meses, ou a 
seis meses, em casos devidamente 
justificados, do seguimento dado à 
denúncia;

c) Transmitam as informações 
contidas na denúncia aos órgãos ou 
organismos competentes da União, 
conforme for adequado, para 
aprofundamento do inquérito, sempre que 
tal esteja previsto no direito nacional ou da 
União.

c) Transmita as informações contidas 
na denúncia, conforme for adequado, aos 
órgãos ou organismos competentes da 
União para aprofundamento do inquérito, 
sempre que tal esteja previsto no direito 
nacional ou da União e informe do mesmo, 
sem demora e por qualquer meio, o 
denunciante;

c-A) Dê a possibilidade ao denunciante, 
sem que a tal seja obrigado, de reler, de 
analisar e de comentar o projeto de 
relatório, no decorrer do inquérito, e o 
relatório final antes da sua publicação, no 
término do inquérito e, se for o caso, de os 
seus comentários serem tomados em 
conta;

c-B) Publique o conteúdo da denúncia, 
mantendo o anonimato do denunciante, 
salvo desejo em contrário por parte do 
denunciante, nos seus próprios canais de 
comunicação.

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que as autoridades competentes 
deem seguimento às denúncias, tomando as 
medidas necessárias, e que investiguem, na 
devida medida, o seu conteúdo. As 
autoridades competentes devem informar o 
denunciante sobre o resultado final dos 
inquéritos.

3. Os Estados-Membros devem 
garantir que a autoridade nacional dê
seguimento às denúncias, tomando as 
medidas necessárias, e que investigue na 
devida medida, o seu conteúdo. As 
autoridades competentes devem informar o 
denunciante sobre o resultado final dos 
inquéritos.

3-A) Os Estados-Membros devem 
garantir a adoção de medidas corretivas 
adequadas por parte das autoridades 
nacionais.

3-B) Os Estados-Membros devem 
garantir que a autoridade nacional 
assegura a publicação do relatório final, 
preservando o anonimato do denunciante, 
salvo se este renunciar ao direito ao 
anonimato, e garante que o relatório 
inclui os comentários do denunciante, 
bem como as medidas corretivas, se for o 
caso.
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4. Os Estados-Membros devem 
garantir que qualquer autoridade que 
receba uma denúncia, mas não tenha 
competência para tratar da infração 
denunciada, a transmite à autoridade 
competente e que o denunciante seja
informado deste facto.

4. Os Estados-Membros devem 
garantir que qualquer autoridade que 
receba uma denúncia, mas não tenha 
competência para tratar da infração 
denunciada, a transmite imediatamente à 
autoridade nacional e que o denunciante 
seja informado deste facto sem demora.

4-A. Os Estados-Membros devem 
prever medidas de acompanhamento 
jurídico dos denunciantes durante todo o 
procedimento. Devem colocar à 
disposição um conselho jurídico 
permanente para potenciais denunciantes. 

4-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os denunciantes tenham 
acesso a assistência jurídica durante o 
processo.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Serem concebidos, instalados e 
operados de forma a assegurar a 
exaustividade, a integridade e a 
confidencialidade das informações, e a 
impedir o acesso de pessoal da autoridade 
competente não autorizado;

b) Serem concebidos, instalados e 
operados de forma a assegurar a 
exaustividade, a integridade e a 
confidencialidade das informações, e a 
impedir o acesso de pessoal das 
autoridades competentes não autorizado;

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) Em caso de gravação e 
conservação de uma conversa telefónica, 
as autoridades competentes devem 
garantir a obtenção do consentimento 
prévio do denunciante e a proteção da sua 
confidencialidade para seja assegurada 
proteção ao denunciante.
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Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9 Artigo 9

Procedimentos aplicáveis às denúncias 
externas

Procedimentos aplicáveis às denúncias 
externas

1. Nos procedimentos e no 
seguimento de denúncias a que se refere o 
artigo 4.º incluem-se:

1. Nos procedimentos e no 
seguimento de denúncias a que se refere o 
artigo 4.º incluem-se:

a) Os termos em que a autoridade 
competente pode pedir ao denunciante que 
clarifique as informações comunicadas ou 
que preste outras informações de que 
disponha;

a) Os termos em que a autoridade 
competente pode pedir ao denunciante que 
clarifique as informações comunicadas ou 
que preste outras informações de que 
disponha;

a-A) O modo como as autoridades 
competentes asseguram a possibilidade de 
o denunciante rever, retificar e comentar 
o relatório durante o inquérito, sem que 
seja obrigado a fazê-lo, de os seus 
comentários serem incorporados no 
seguimento do inquérito, se necessário, 
comentar o relatório final e de ver 
incluídos tais comentários no relatório 
final e respetiva publicação;

a-B) Um seguimento diligente da 
denúncia pela pessoa ou serviço 
designado, incluindo medidas apropriadas 
e, se necessário, inquéritos sobre o objeto 
das denúncias;

b) O prazo, que deve ser razoável, não 
superior a três meses, ou a seis meses, em 
casos devidamente justificados, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado à denúncia, assim como o tipo e o 
conteúdo dessa informação;

b) O prazo, que deve ser razoável, não 
superior a três meses, ou a seis meses, em 
casos devidamente justificados, para 
informar o denunciante sobre o seguimento 
dado à denúncia, assim como o tipo e o 
conteúdo dessa informação;

c) O regime de confidencialidade 
aplicável às denúncias, incluindo uma 
descrição pormenorizada das 
circunstâncias em que os dados 
confidenciais do denunciante podem ser 
divulgados.

c) O regime de confidencialidade 
aplicável às denúncias, incluindo uma 
descrição pormenorizada das 
circunstâncias em que os dados 
confidenciais do denunciante podem ser 
divulgados, bem como as medidas 
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corretivas à disposição do denunciante 
para fazer face a essas situações.

2. A descrição pormenorizada a que se 
refere a alínea c) deve incluir os casos 
excecionais em que a confidencialidade 
dos dados pessoais não pode ser 
assegurada, entre outros se, por força do 
direito da União ou do direito nacional, a 
divulgação desses dados no contexto de 
inquéritos ou de processos judiciais 
subsequentes, ou para salvaguardar as 
liberdades de outrem, incluindo o direito de 
defesa da pessoa visada, e sempre sob 
reserva das garantias adequadas 
consagradas por aqueles direitos, constituir 
um imperativo necessário e proporcionado.

2. A descrição pormenorizada a que se 
refere a alínea c) deve incluir os casos 
excecionais em que a confidencialidade 
dos dados pessoais não pode ser 
assegurada, entre outros se, por força do 
direito da União ou do direito nacional, a 
divulgação desses dados no contexto de 
inquéritos ou de processos judiciais 
subsequentes, ou para salvaguardar as 
liberdades de outrem, incluindo o direito de 
defesa da pessoa visada, e sempre sob 
reserva das garantias adequadas 
consagradas por aqueles direitos, constituir 
um imperativo necessário e proporcionado.

3. A descrição pormenorizada a que se 
refere a alínea c) deve ser redigida em 
linguagem clara e compreensível e ser 
facilmente acessível ao denunciante.

3. A descrição pormenorizada a que se 
refere a alínea c) deve ser redigida em 
linguagem clara e compreensível e ser 
facilmente acessível ao denunciante.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes publiquem, em 
secção separada, facilmente identificável e 
acessível dos respetivos sítios web, pelo 
menos, as seguintes informações:

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
assegurar que as autoridades competentes, 
bem como as entidades jurídicas do setor 
privado e do setor público que 
estabelecem os canais e procedimentos 
internos para as denúncias e o 
seguimento das denúncias, publiquem, em 
secção separada, facilmente identificável e 
acessível dos respetivos sítios web, pelo 
menos, as seguintes informações:

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Contactos das organizações da 
sociedade civil dedicadas à proteção dos 
denunciantes;

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Acesso a relatórios e 
recomendações publicados pelas 
autoridades competentes;

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
acusar de imediato a receção de denúncias 
escritas, para o endereço postal ou 
eletrónico indicado pelo denunciante, salvo 
se este tiver pedido expressamente 
procedimento diferente, ou se a autoridade 
competente tiver motivos razoáveis para 
entender que o aviso de receção de uma 
denúncia escrita comprometeria a proteção 
da identidade do denunciante.

2. As autoridades competentes, bem 
como as entidades jurídicas do setor 
privado e do setor público, devem acusar 
de imediato a receção de denúncias 
escritas, para o endereço postal ou 
eletrónico indicado pelo denunciante, salvo 
se este tiver pedido expressamente 
procedimento diferente, ou se a autoridade 
competente ou as entidades jurídicas do 
setor privado e do setor público tiverem
motivos razoáveis para entender que o 
aviso de receção de uma denúncia escrita 
comprometeria a proteção da identidade do 
denunciante.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Se for utilizada para a denúncia uma linha 
telefónica com gravação, sob reserva do 
consentimento do denunciante, a 
autoridade competente deve ter o direito 
de registar a denúncia oral sob uma das 
seguintes formas:

Se for utilizada para a denúncia uma linha 
telefónica com gravação, sob reserva do 
consentimento do denunciante e 
garantindo simultaneamente a 
confidencialidade necessária, as 
autoridades competentes e as entidades 
jurídicas do setor privado e do setor 
público devem ter o direito de registar a 
denúncia oral sob uma das seguintes 
formas:

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve oferecer ao 
denunciante a possibilidade de verificar, 
retificar e aprovar a transcrição da 
chamada, assinando-a.

As autoridades competentes e as entidades
jurídicas do setor privado e do setor 
público devem oferecer ao denunciante a 
possibilidade de verificar, retificar e 
aprovar a transcrição da chamada, 
assinando-a.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for utilizada para a denúncia 
uma linha telefónica sem gravação, a 
autoridade competente deve ter o direito 
de registar a denúncia oral sob a forma de 
uma ata exata da comunicação, elaborada 
pelo pessoal dedicado exclusivamente ao 
tratamento de denúncias. A autoridade 
competente deve oferecer ao denunciante a 
possibilidade de verificar, retificar e 
aprovar a ata, assinando-a.

4. Se for utilizada para a denúncia 
uma linha telefónica sem gravação, as 
autoridades competentes e as entidades 
jurídicas do setor privado e do setor 
público devem ter o direito de registar a 
denúncia oral sob a forma de uma ata exata 
da comunicação, elaborada pelo pessoal 
dedicado exclusivamente ao tratamento de 
denúncias. As autoridades competentes e 
as entidades jurídicas do setor privado e 
do setor público devem oferecer ao 
denunciante a possibilidade de verificar, 
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retificar e aprovar a transcrição da 
chamada, assinando-a.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se uma pessoa pedir uma reunião com o 
pessoal da autoridade competente
dedicado exclusivamente ao tratamento de 
denúncias, para efetuar uma denúncia nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, alínea c), a 
autoridade competente deve assegurar, sob 
reserva do consentimento dessa pessoa, a 
conservação de uma ata completa e exata 
dessa reunião, em suporte duradouro e 
recuperável. A autoridade competente 
deve ter o direito de registar a ata da 
reunião sob uma das seguintes formas:

Se uma pessoa pedir uma reunião com o 
pessoal das autoridades competentes e das 
entidades jurídicas do setor privado e do 
setor público dedicado exclusivamente ao 
tratamento de denúncias, para efetuar uma 
denúncia nos termos do artigo 7.º, n.º 2, 
alínea c), as autoridades competentes e as 
entidades jurídicas do setor privado e do 
setor público devem assegurar, sob reserva 
do consentimento dessa pessoa, a 
conservação de uma ata completa e exata 
dessa reunião, em suporte duradouro e 
recuperável. As autoridades competentes e 
as entidades jurídicas do setor privado e 
do setor público devem ter o direito de 
registar a ata da reunião sob uma das 
seguintes formas:

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ata exata da reunião, elaborada 
pelo pessoal da autoridade competente 
dedicado exclusivamente ao tratamento de 
denúncias.

b) Ata exata da reunião, elaborada 
pelo pessoal da autoridade competente e 
das entidades jurídicas do setor público e 
do setor privado dedicado exclusivamente 
ao tratamento de denúncias.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve oferecer ao 
denunciante a possibilidade de verificar, 
retificar e aprovar a ata da reunião, 
assinando-a.

As autoridades competentes e as entidades 
jurídicas do setor privado e do setor 
público devem oferecer ao denunciante a 
possibilidade de verificar, retificar e 
aprovar a transcrição da chamada, 
assinando-a.

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva os denunciantes que, à 
data da denúncia, tenham motivos 
razoáveis para crer que as informações 
comunicadas são verdadeiras e caem no 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

1. Beneficiam de proteção ao abrigo 
da presente diretiva os denunciantes, desde 
o momento em que se dirige a um dos 
canais de denúncia interna e externa 
previstos na presente diretiva, e esta 
proteção aplica-se durante todo o período
de duração do procedimento, mas também 
após o termo do procedimento, a menos 
que não persista qualquer risco de 
retaliação.

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 2

2. Os denunciantes externos 
beneficiam de proteção ao abrigo da 
presente diretiva desde que se verifique 
uma das seguintes condições:

Suprimido

a) Terem os denunciantes, antes, 
efetuado a denúncia internamente e não 
terem sido tomadas medidas adequadas 
para o seu tratamento no prazo razoável a 
que se refere o artigo 5.º;

b) Não estarem disponíveis, para os 
denunciantes, canais de denúncia interna, 
ou não ser razoável esperar que aqueles 
tivessem conhecimento da sua existência;

c) Não ser obrigatória para os 



PE623.622v02-00 38/91 AD\1162624PT.docx

PT

denunciantes a utilização de canais de 
denúncia interna, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 2;

d) Não ser razoável esperar que os 
denunciantes utilizassem os canais para 
denúncias internas, atendendo ao 
conteúdo das suas denúncias; 

e) Terem os denunciantes motivos 
razoáveis para considerar que a utilização 
dos canais para denúncias internas 
poderia comprometer a eficácia das 
diligências de inquérito a efetuar pelas 
autoridades competentes;

f) Terem os denunciantes direito, ao 
abrigo do direito da União, a informar 
diretamente uma autoridade competente 
através dos canais para denúncias 
externas.

b) Não for razoável esperar que 
utilizassem os canais para denúncias 
internas e/ou externas devido ao risco 
iminente ou manifesto para o interesse 
público, ou às circunstâncias concretas, 
ou se houver risco de dano irreversível.

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os denunciantes que divulguem 
informações no âmbito de aplicação da 
presente diretiva cuja identidade seja 
subsequentemente revelada beneficiam 
igualmente de proteção ao abrigo da 
presente diretiva.

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As pessoas que denunciem aos 
órgãos ou organismos competentes da 

3. As pessoas singulares ou coletivas 
que denunciem aos órgãos ou organismos 



AD\1162624PT.docx 39/91 PE623.622v02-00

PT

União infrações que caiam no âmbito de 
aplicação da presente diretiva beneficiam 
da proteção nela estabelecida nas mesmas 
condições que os denunciantes externos, 
nos termos do n.º 2.

competentes da União infrações que caiam 
no âmbito de aplicação da presente diretiva 
beneficiam da proteção nela estabelecida 
nas mesmas condições que os 
denunciantes, nos termos do n.º 1.

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para proibir 
qualquer forma de retaliação, direta ou 
indireta, contra os denunciantes que 
satisfaçam as condições enunciadas no 
artigo 13.º, em particular:

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem tomar as medidas necessárias para 
proibir e impor sanções em relação a 
qualquer forma de retaliação, direta ou 
indireta, contra:

a) Denunciantes abrangidos pela 
definição estabelecida no artigo 3.º, ponto 
9, ou as pessoas que preparem uma 
comunicação ou divulgação iminente;

b) Qualquer pessoa próxima do 
denunciante que também tenham uma 
relação de trabalho com seu empregador, 
o seu cliente ou o destinatário de seus 
serviços;

c) Qualquer pessoa singular ou 
coletiva que assista, colabore ou tenha 
colaborado com o denunciante sobre o 
objeto da denúncia, inclusivamente por 
meio da partilha de informações sobre o 
objeto da denúncia;

d) Qualquer pessoa envolvida no 
exercício do direito de divulgação do 
denunciante;  

e) Qualquer pessoa que represente 
ou tenha dado o seu apoio ao 
denunciante;

f) Família ou pessoas próximas do 
denunciante.

1-A. A retaliação referida no n.º 1 pode 
apresentar-se, designadamente, sob as 
seguintes formas, quer de modo real, quer 
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como ameaça ou sugestão:

a) Suspensão, despedimento ou 
medidas equivalentes;

a) Suspensão, despedimento ou 
medidas equivalentes;

b) Despromoção ou não- promoção; b) Despromoção ou não- promoção;

c) Alteração de funções, alteração do 
local de trabalho, redução de salários e 
alteração do horário de trabalho;

c) Alteração de funções, alteração do 
local de trabalho, redução de salários e 
alteração do horário de trabalho;

d) Recusa de formação; d) Recusa de formação;

e) Avaliação negativa do desempenho 
ou referência negativa para fins de 
emprego;

e) Avaliação negativa do desempenho 
ou referência negativa para fins de 
emprego, ou recusa de fornecer uma 
referência para fins de emprego;

f) Imposição ou administração de 
qualquer medida disciplinar, admoestação
ou outra sanção, inclusivamente financeira;

f) Imposição ou administração de 
qualquer medida disciplinar, admoestação 
ou outra sanção, inclusivamente financeira;

g) Coerção, intimidação, assédio ou 
ostracização no local de trabalho;

g) Coerção, intimidação, assédio ou 
ostracização no local de trabalho ou fora 
dele ou incapacidade para solucionar tais 
situações;

h) Discriminação, desfavorecimento 
ou tratamento injusto;

h) Discriminação, desfavorecimento 
ou tratamento injusto;

i) não- conversão de um contrato de 
trabalho temporário num contrato 
permanente;

i) Não-conversão de um contrato de 
trabalho temporário num contrato 
permanente;

j) não- renovação ou rescisão 
antecipada de um contrato de trabalho 
temporário;

j) Não-renovação ou rescisão 
antecipada de um contrato de trabalho 
temporário;

k) Danos, inclusivamente à sua 
reputação, ou perda financeira, incluindo 
perda de negócios e perda de rendimentos;

k) Danos, inclusivamente à sua 
reputação, nomeadamente nas redes 
sociais, ou perda financeira, incluindo 
perda de negócios e perda de rendimentos;

l) Inclusão numa lista negra, com 
base num acordo formal ou informal à 
escala setorial, que implique a 
impossibilidade de, no futuro, os 
denunciantes encontrarem emprego no 
setor;

l) Inclusão numa lista negra, com 
base num acordo formal ou informal à 
escala setorial, que implique a 
impossibilidade de, no futuro, os 
denunciantes encontrarem emprego no 
setor;

m) Rescisão antecipada ou resolução 
do contrato de fornecimento de bens ou de 
prestação de serviços;

m) Rescisão antecipada ou resolução 
do contrato de fornecimento de bens ou de 
prestação de serviços;

m-A) Recusa de considerar uma 
possibilidade de transferência viável a 
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pedido do denunciante;

n) Revogação de uma licença ou 
autorização.

n) Revogação de uma licença ou 
autorização;

n-A) Ignorância deliberada por um 
superior ou autoridade supervisora dos 
atos de retaliação de que a pessoa 
protegida é objeto; 

n-B) Violação da confidencialidade e do 
anonimato do denunciante e das pessoas 
protegidas pela presente diretiva; 

n-C) Pressão física, moral ou 
financeira sobre as pessoas protegidas 
pela presente diretiva;

n-D) Negação dos direitos da defesa, 
incluindo atrasos excessivos no 
tratamento dos processos; 

n-E) Abusos, incluindo abusos 
institucionais.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir a 
proteção, contra atos de retaliação, dos 
denunciantes que satisfaçam as condições 
enunciadas no artigo 13.º. Nessas medidas 
devem incluir-se, em particular, as 
enunciadas nos n.ºs 2 a 8.

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem tomar as medidas necessárias para 
garantir a proteção, contra atos de 
retaliação, dos denunciantes que satisfaçam 
as condições enunciadas no artigo 13.º. 
Nessas medidas devem incluir-se, em 
particular, as enunciadas nos n.°s 2 a 8.

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os denunciantes devem ter acesso 
a medidas corretivas, se for caso disso. A 
escolha das medidas corretivas adequadas 
dependerá do tipo de retaliação a que foi 
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sujeito.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Além da isenção das medidas, 
procedimentos e vias de recurso 
estabelecidos pela Diretiva (UE) 
2016/943, em ações judiciais, 
inclusivamente por difamação, violação de 
direitos de autor, violação do sigilo, ou que 
tenham por objeto pedidos de compensação 
com fundamento no direito privado, 
público ou em contratos coletivos de 
trabalho, os denunciantes têm o direito de 
invocar a presente diretiva como 
fundamento para as denúncias ou 
divulgações de informações e para pedir a 
declaração de improcedência das ações.

7. Em ações judiciais, inclusivamente 
por difamação, violação de direitos de 
autor, violação do sigilo, ou que tenham 
por objeto pedidos de compensação com 
fundamento no direito privado, público ou 
em contratos coletivos de trabalho, os 
denunciantes têm o direito de invocar a 
presente diretiva como fundamento para as 
denúncias ou divulgações de informações e
para pedir a declaração de improcedência 
das ações.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os denunciantes podem beneficiar
das medidas de proteção mais favoráveis 
dos Estados-Membros em que se situa a 
entidade em causa ou o grupo a que 
pertence.

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Além da prestação de apoio 
judiciário aos denunciantes no âmbito de 
processos penais e de processos cíveis 
transfronteiriços, nos termos das Diretivas 
(UE) 2016/1919 e 2008/52/CE do 

8. Além da prestação de apoio 
judiciário aos denunciantes no âmbito de 
processos penais e de processos cíveis 
transfronteiriços, nos termos das Diretivas 
(UE) 2016/1919 e 2008/52/CE do 
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Parlamento Europeu e do Conselho63 e da 
lei nacional, os Estados-Membros podem 
prever outras medidas de apoio judiciário e 
financeiro a conceder aos denunciantes no 
âmbito de processos judiciais.

Parlamento Europeu e do Conselho63 e da 
lei nacional, os Estados-Membros podem 
prever outras medidas de apoio judiciário e 
financeiro a conceder aos denunciantes no 
âmbito de processos judiciais, bem como 
nas situações em que o denunciante está 
exposto a ameaças que visem impedir a 
aplicação da justiça.

__________________ __________________

63 Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da mediação 
em matéria civil e comercial, JO L 136 de 
24.5.2008, p. 3.

63 Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da mediação 
em matéria civil e comercial, JO L 136 de 
24.5.2008, p. 3.

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17 Artigo 17

Sanções (Não se aplica à versão portuguesa).

1. Os Estados-Membros devem prever 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, aplicáveis a pessoas singulares 
ou coletivas que:

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem prever sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas, aplicáveis a 
pessoas singulares ou coletivas que:

a) Impeçam ou tentem impedir a 
denúncia;

a) Impeçam ou tentem impedir a 
denúncia;

b) Tomem medidas de retaliação 
contra denunciantes;

b) Tomem medidas de retaliação
contra denunciantes e contra qualquer 
pessoa singular ou coletiva relacionada 
com as atividades protegidas pela presente 
diretiva;

c) Instaurem processos vexatórios 
contra denunciantes;

c) Instaurem processos vexatórios 
contra denunciantes e contra qualquer 
pessoa singular ou coletiva relacionada 
com as atividades protegidas pela presente 
diretiva;

d) Violem o dever de manutenção da 
confidencialidade da identidade de pessoas 
visadas.

d) Violem o dever de manutenção da 
confidencialidade da identidade de pessoas 
visadas e de qualquer pessoa singular ou 
coletiva relacionada com as atividades 
protegidas pela presente diretiva;

d-A) Repitam a infração denunciada 
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pelo denunciante, uma vez encerrado o 
caso.

2. Os Estados-Membros devem prever 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, aplicáveis às pessoas que 
denunciem ou divulguem informações 
malevola ou abusivamente, incluindo 
medidas de ressarcimento das pessoas que 
tenham sofrido prejuízos em consequência 
de denúncias ou divulgações malévolas ou 
abusivas.

2. Os Estados-Membros devem prever 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, aplicáveis às pessoas que 
denunciem ou divulguem informações 
malévola ou abusivamente, desde que sua 
má-fé seja comprovada, incluindo medidas 
de ressarcimento das pessoas que tenham 
sofrido prejuízos em consequência de 
denúncias ou divulgações malévolas ou 
abusivas. Tal não se aplica a denúncias 
ou divulgações efetuadas de boa-fé, com 
base em motivos razoáveis que levem a 
crer na veracidade dos factos denunciados 
ou divulgados.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22-A

Atos delegados para atualizar o anexo

Sempre que um novo ato jurídico da 
União se enquadre no âmbito de 
aplicação material previsto no artigo 1.º, 
n.º 1, alínea a), ou no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve alterar os anexos a esta 
diretiva em conformidade por meio de um 
ato delegado.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os procedimentos aplicáveis a 
contratos públicos referentes a 
fornecimento de produtos de defesa e de 
serviços nos setores da água, da energia, 
dos transportes e dos serviços postais, e 
qualquer outro contrato ou serviço 

1. Os procedimentos aplicáveis a 
contratos públicos referentes a 
fornecimento de produtos de defesa e de 
serviços nos setores da água, da energia, 
dos transportes e dos serviços postais, e 
qualquer outro contrato ou serviço 
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regulamentado pela legislação da União: regulamentado pela legislação da União, 
nomeadamente:

Alteração 63

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto A – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Recursos regulamentados por: 2. Recursos regulamentados, 
nomeadamente, por:

Alteração 64

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto B – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Normas que estabelecem um quadro de 
regulamentação e supervisão, e de proteção 
dos consumidores e dos investidores da 
União em matéria de serviços financeiros e 
mercados de capitais, serviços bancários, 
crédito, seguros, resseguros, regimes de 
pensões profissionais ou individuais, 
títulos, fundos de investimento e 
consultoria em matéria de pagamentos e 
investimento, bem como os serviços 
referidos no anexo I da Diretiva 
2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
ao acesso à atividade das instituições de 
crédito e à supervisão prudencial das 
instituições de crédito e empresas de 
investimento, que altera a Diretiva 
2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338), que são 
regulamentados por:

Normas que estabelecem um quadro de 
regulamentação e supervisão, e de proteção 
dos consumidores e dos investidores da 
União em matéria de serviços financeiros e 
mercados de capitais, serviços bancários, 
crédito, seguros, resseguros, regimes de 
pensões profissionais ou individuais, 
títulos, fundos de investimento e 
consultoria em matéria de pagamentos e 
investimento, bem como os serviços 
referidos no anexo I da Diretiva 
2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
ao acesso à atividade das instituições de 
crédito e à supervisão prudencial das 
instituições de crédito e empresas de 
investimento, que altera a Diretiva 
2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338), regulamentados, 
nomeadamente, por:

Alteração 65

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1 – ponto B-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

B-A) Artigo 1.º, alínea a), subalínea ii)-
B - normas sociais, saúde e segurança no 
trabalho

1. Normas sociais da União Europeia 
regulamentadas, nomeadamente, por:

i) Diretiva 79/7/CEE do Conselho, de 
19 de dezembro de 1978, relativa à 
realização progressiva do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em matéria de segurança social 
(JO L 6 de 10.1.1979, p. 24);

ii) Diretiva 91/533/CEE do Conselho, 
de 14 de outubro de 1991, relativa à 
obrigação de a entidade patronal 
informar o trabalhador sobre as 
condições aplicáveis ao contrato ou à 
relação de trabalho (JO L 288 de 
18.10.91, p. 32);

iii) Diretiva 91/383/CEE do Conselho, 
de 25 de Junho de 1991, que completa a 
aplicação de medidas tendentes a 
promover a melhoria da segurança e da 
saúde dos trabalhadores que têm uma 
relação de trabalho a termo ou uma 
relação de trabalho temporário (JO L 206 
de 29/7/1991, p.19);

iv) Diretiva 94/33/CE do Conselho, de 
22 de junho de 1994, relativa à proteção 
dos jovens no trabalho (JO L 216 de 
20.8.1994, p. 12);

v) Diretiva 98/59/CE do Conselho 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
despedimentos coletivos (JO L 225 de 
12.8.1998, p.16);

vi) Diretiva 98/49/CE do Conselho, de 
29 de junho de 1998, relativa à 
salvaguarda dos direitos a pensão 
complementar dos trabalhadores 
assalariados e não assalariados que se 
deslocam no interior da Comunidade (JO 
L 209 de 25.7.1998, p. 46);
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vii) Diretiva 2000/78/CE do Conselho, 
de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade 
de tratamento no emprego e na atividade 
profissional, (JO L 303 de 2.12.2000, p. 
16);

viii) Diretiva 2000/43/CE do Conselho, 
de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento 
entre as pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica (JO L 180 de 19.7.2000, 
p. 22);

ix) Diretiva 2000/79/CE do Conselho, 
de 27 de novembro de 2000, respeitante à 
aplicação do acordo europeu sobre a 
organização do tempo de trabalho do 
pessoal móvel da aviação civil, celebrado 
pela Associação das Companhias Aéreas 
Europeias (AEA), a Federação Europeia 
dos Trabalhadores dos Transportes 
(ETF), a Associação Europeia do Pessoal 
Navegante (ECA), a Associação das 
Companhias Aéreas das Regiões da 
Europa (ERA) e a Associação 
Internacional de Chárteres Aéreos 
(AICA) (JO L 302 de 1.12.2000, p. 57);

x) Diretiva 2001/23/CE relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes à manutenção dos 
direitos dos trabalhadores em caso de 
transferência de empresas ou de 
estabelecimentos, ou de partes de 
empresas ou de estabelecimentos (JO L 82 
de 22.3.2001, p. 16.);

xi) Diretiva 2002/15/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2002, relativa à organização 
do tempo de trabalho das pessoas que 
exercem atividades móveis de transporte 
rodoviário (JO L 80 de 23.03.2002, p. 
0035 - 0039) e o Regulamento (CE) n.º 
561/2006, de 15 de março de 2006, 
relativo à harmonização de determinadas 
disposições em matéria social no domínio 
dos transportes rodoviários, que altera os 
Regulamentos (CEE) n.º 3821/85 e (CEE) 
n.º 2135/98 do Conselho e revoga o 
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Regulamento (CEE) n.º 3820/85 do 
Conselho (JO L 102 de 11.4.2006, p. 1);

xii) Diretiva 2003/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de junho de 2003, relativa às atividades e 
à supervisão das instituições de realização 
de planos de pensões profissionais (JO 
L 235 de 23.9.2003, p. 10);

xiii) Diretiva 2004/113/CE do 
Conselho, de 13 de dezembro de 2004, que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no 
acesso a bens e serviços e seu 
fornecimento (JO L 373 de 21.12.2004, p. 
37);

xiv) Diretiva 2003/88/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de novembro de 2003, relativa a 
determinados aspetos da organização do 
tempo de trabalho (JO L 299 de 
18.11.2003, p. 9);

xv) Diretiva 2006/54/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em domínios ligados ao 
emprego e à atividade profissional (JO L 
204 de 26.7.2006, p. 23);

xvi) Diretiva 2008/94/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2008, relativa à proteção 
dos trabalhadores assalariados em caso de 
insolvência do empregador (JO L 283 de 
28.10.2008, p. 36);

xvii) Diretiva 2010/41/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de julho de 2010, relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres que exerçam 
uma atividade independente e que revoga 
a Diretiva 86/613/CEE do Conselho (JO L 
180 de 15.7.2010, p. 1);

xviii) Diretiva 2014/54/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de abril de 2014, relativa a medidas 
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destinadas a facilitar o exercício dos 
direitos conferidos aos trabalhadores no 
contexto da livre circulação de 
trabalhadores (JO L 128 de 30.4.2014, p. 
8);

xix) Diretiva 2014/67/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, respeitante à execução 
da Diretiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços e que altera 
o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 
relativo à cooperação administrativa 
através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno («Regulamento IMI») 
(JO L 159 de 28.5.2014, p. 11);

xx) Diretiva 2014/50/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de abril de 2014, relativa aos requisitos 
mínimos para uma maior mobilidade dos 
trabalhadores entre os Estados-Membros, 
mediante a melhoria da aquisição e 
manutenção dos direitos a pensão 
complementar (JO L 128 de 30.4.2014, 
p. 1);

xxi) Regulamento (CE) n.º 450/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de fevereiro de 2003, relativo ao índice de 
custos da mão-de-obra (JO L 69 de 
13.3.2003, p. 1);

xxii) Regulamento (CE) n.º 1071/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece 
regras comuns no que se refere aos 
requisitos para o exercício da atividade de 
transportador rodoviário e que revoga a 
Diretiva 96/26/CE do Conselho (JO L 300 
de 14.11.2009, p. 51);

xxiii) Regulamento (CE) n.º 987/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de setembro de 2009, que estabelece as 
modalidades de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 relativo à 
coordenação dos sistemas de segurança 
social (JO L 284 de 30.10.2009, p. 1);

xxiv) Regulamento (UE) n.º 492/2011 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2011, relativo à livre 
circulação dos trabalhadores na União 
(JO L 141 de 27.5.2011, p. 1);

xxv) Regulamento (UE) n.º 223/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2014, relativo ao Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (JO L 72 de 12.3.2014, p. 1);

xxvi) Regulamento (UE) 2015/848 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativo aos processos de 
insolvência (JO L 141 de 5.6.2015, p. 19);

2. Normas relativas à saúde e 
segurança no trabalho regulamentadas, 
nomeadamente, por:

i) Conjunto das diretivas especiais, 
na aceção do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 
89/391/CEE); 

ii) Diretiva 92/29/CEE do Conselho, 
de 31 de março de 1992, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de 
saúde com vista a promover uma melhor 
assistência médica a bordo dos navios (JO 
L 113 de 30.4.1992, p. 19);

iii) Diretiva 2001/95/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de Dezembro de 2001, relativa à 
segurança geral dos produtos (JO L 11 de 
15.1.2002, p. 4);

iv) Diretiva 2006/42/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de maio de 2006, relativa às máquinas e 
que altera a Diretiva 95/16/CE (JO L 157 
de 9.6.2006, p. 24);

v) Diretiva 2006/15/CE da Comissão, 
de 7 de fevereiro de 2006, que estabelece 
uma segunda lista de valores-limite de 
exposição profissional indicativos para 
execução da Diretiva 98/24/CE do 
Conselho e que altera as Diretivas 
91/322/CEE e 2000/39/CE (JO L 38 de 
9.2.2006, p. 36);

vi) Diretiva 2008/68/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
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de setembro de 2008, relativa ao 
transporte terrestre de mercadorias 
perigosas (JO L 260 de 30.9.2008, p. 13);

vii) Diretiva 2009/104/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Setembro de 2009, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de 
saúde para a utilização pelos 
trabalhadores de equipamentos de 
trabalho no trabalho (segunda diretiva 
especial, na aceção do artigo 16.º, n.º 1, 
da Diretiva 89/391/CEE) (JO L 260 de 
3.10.2009, p. 5);

viii) Diretiva 2009/148/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à proteção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos ou 
mutagénicos durante o trabalho (JO L 
330 de 16.12.2009, p. 28);

ix) Regulamento (CE) n.º 1338/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro de 2008, relativo às 
estatísticas da União sobre saúde pública 
e saúde e segurança no trabalho (JO L 
354 de 31.12.2008, p. 70).

Alteração 66

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto C – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Requisitos gerais de segurança dos 
produtos colocados no mercado da União, 
que são definidos e regulamentados por:

1. Requisitos gerais de segurança dos 
produtos colocados no mercado da União, 
que são definidos e regulamentados, 
nomeadamente, por:

Alteração 67

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto C – ponto 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A comercialização e a utilização de 
produtos perigosos e sensíveis, 
regulamentadas por:

2. A comercialização e a utilização de 
produtos perigosos e sensíveis, 
regulamentadas, nomeadamente, por:

Alteração 68

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto D – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Requisitos de segurança no setor 
rodoviário, estabelecidos por:

3. Requisitos de segurança no setor 
rodoviário, estabelecidos, nomeadamente,
por:

Alteração 69

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto D – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Requisitos de segurança no setor 
marítimo, estabelecidos por:

4. Requisitos de segurança no setor 
marítimo, estabelecidos, nomeadamente,
por:

Alteração 70

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – título

Texto da Comissão Alteração

E Artigo 1.º, alínea a), subalínea v) —
Proteção do ambiente: 

E Artigo 1.º, alínea a), subalínea v) —
Proteção do ambiente, desenvolvimento 
sustentável, gestão de resíduos, poluição 
marinha, atmosférica e sonora, proteção e 
gestão dos recursos hídricos e dos solos, 
proteção da natureza e da biodiversidade, 
e luta contra as alterações climáticas:
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Alteração 71

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Disposições relativas à 
responsabilidade ambiental, incluindo:

(NB: este ponto deve ser inserido antes do Anexo I, parte I, secção E, alínea i)

Alteração 72

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Regulamento (UE) n.º 995/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de outubro de 2010, que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam 
no mercado madeira e produtos da 
madeira (JO L 295 de 12.11.2010, p. 23);

Suprimido

Alteração 73

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) Diretiva 2009/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que altera a Diretiva 
2005/35/CE relativa à poluição por navios 
e à introdução de sanções em caso de 
infrações (JO L 280 de 27.10.2009, p. 52); 

Suprimido

Alteração 74

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea v)
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Texto da Comissão Alteração

v) Regulamento (UE) 2015/757 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2015, relativo à monitorização, 
comunicação e verificação das emissões 
de dióxido de carbono provenientes do 
transporte marítimo e que altera a 
Diretiva 2009/16/CE (JO L 123, 
19.5.2015, p. 55);

Suprimido

Alteração 75

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) Regulamento (UE) n.º 1257/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de novembro de 2013, relativo à 
reciclagem de navios e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006 e a 
Diretiva 2009/16/CE (JO L 330 de 
10.12.2013, p. 1); 

Suprimido

Alteração 76

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea vii)

Texto da Comissão Alteração

xvii) Regulamento (UE) n.º 649/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2012, relativo à exportação e 
importação de produtos químicos 
perigosos (JO L 201 de 27.7.2012, p. 60); 

Suprimido

Alteração 77

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea viii)
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Texto da Comissão Alteração

viii) Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição dos produtos químicos 
(REACH), que cria a Agência Europeia 
dos Produtos Químicos, que altera a 
Diretiva 1999/45/CE e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão 
(JO L 396 de 30.12.2006, p. 1); 

Suprimido

Alteração 78

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – alínea ix)

Texto da Comissão Alteração

ix) Diretiva (UE) 2015/2193 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2015, relativa à limitação 
das emissões para a atmosfera de certos 
poluentes provenientes de médias 
instalações de combustão (JO L 313 de 
28.11.2015, p. 1).

Suprimido

Alteração 79

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Disposições relativas ao acesso à 
informação ambiental:

i) Diretiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro 
de 2003, relativa ao acesso do público às 



PE623.622v02-00 56/91 AD\1162624PT.docx

PT

informações sobre ambiente e que revoga 
a Diretiva 90/313/CEE do Conselho (JO L 
41 de 14.2.2003, p. 26);

ii) Regulamento (CE) n.º 1049/2001
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão (JO 
L 145 de 31.5.2001, p. 43);

iii) Regulamento (CE) n.º 1367/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
6 de setembro de 2006, relativo à 
aplicação das disposições da Convenção 
de Aarhus sobre o acesso à informação, 
participação do público no processo de 
tomada de decisão e acesso à justiça em 
matéria de ambiente às instituições e 
órgãos comunitários (JO L 264 de 
25.9.2006, p. 13);

iv) Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março 
de 2007, que estabelece uma 
infraestrutura de informação geográfica 
na Comunidade Europeia (Inspire) (JO 
L 108, de 25.4.2007, p. 1.)

v) Diretiva 2003/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de maio de 2003, que estabelece a 
participação do público na elaboração de 
certos planos e programas relativos ao 
ambiente e que altera, no que diz respeito 
à participação do público e ao acesso à 
justiça (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).

(NB. este ponto deve ser inserido após o 
ponto E, alínea ii)

Alteração 80

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Disposições relativas ao ambiente 
e ao clima, nomeadamente:
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i) Regulamento (UE) n.º 1293/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de dezembro de 2013, sobre o 
estabelecimento de um Programa para o 
Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 
614/2007 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 
185);

ii) Diretiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as Diretivas 
2001/77/CE e 2003/30/CE (JO L 140 de 
5.6.2009, p. 16);

iii) Diretiva 2009/29/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, que altera a Diretiva 
2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o 
regime comunitário de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa (JO L 140 de 5.6.2009, p. 63) e 
todos os regulamentos conexos;

iv) Regulamento (UE) n.º 421/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de abril de 2014, que altera a Diretiva 
2003/87/CE relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade com vista à execução, até 
2020, de um acordo internacional que 
aplique às emissões da aviação 
internacional uma única medida baseada 
no mercado global (JO L 129 de 
30.4.2014, p. 1);

v) Diretiva 2009/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa ao 
armazenamento geológico de dióxido de 
carbono e que altera a Diretiva 
85/337/CEE do Conselho, as Diretivas 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE e 2008/1/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 1013/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 140 de 
5.6.2009, p. 114);



PE623.622v02-00 58/91 AD\1162624PT.docx

PT

vi) Regulamento (UE) n.º 525/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo à criação de um 
mecanismo de monitorização e de 
comunicação de informações sobre 
emissões de gases com efeito de estufa e 
de comunicação a nível nacional e da 
União de outras informações relevantes 
no que se refere às alterações climáticas, 
e que revoga a Decisão n.º 280/2004/CE 
(JO L 165 de 18.6.2013, p. 13);

vii) Regulamento (UE) n.º 517/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de abril de 2014, relativo aos gases 
fluorados com efeito de estufa e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 842/2006 
(JO L 150 de 20.5.2014, p. 195);

viii) Diretiva 2003/96/CE do Conselho, 
de 27 de outubro de 2003, que reestrutura 
o quadro comunitário de tributação dos 
produtos energéticos e da eletricidade (JO 
L 283 de 31.10.2003, p. 51);

ix) Diretiva 2012/27/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2012, relativa à eficiência 
energética, que altera as Diretivas 
2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as 
Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 
315 de 14.11.2012, p. 1);

Alteração 81

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Disposições relativas ao 
desenvolvimento sustentável e à gestão de 
resíduos, nomeadamente:

i) Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, relativa aos 
resíduos e que revoga certas diretivas (JO 
L 312 de 22.11.2008, p. 3);
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ii) Diretiva 1999/31/CE do Conselho, 
de 26 de abril de 1999, relativa à 
deposição de resíduos em aterros (JO 
L 182 de 16.7.1999, p. 1); 

iii) Regulamento (CE) n.º 1013/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de junho de 2006, relativo a 
transferências de resíduos (JO L 190 de 
12.7.2006, p. 1);

iv) Diretiva 94/62/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
dezembro de 1994, relativa a embalagens 
e resíduos de embalagens, JO L 365 de 
31.12.1994, p. 10;

v) Diretiva (UE) 2015/720 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2015, que altera a Diretiva 
94/62/CE no que diz respeito à redução do 
consumo de sacos de plástico leves (JO 
115 L de 6.5.2015, p. 11);

vi) Diretiva 2012/19/UE relativa aos 
resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE) (JO L 197, 24.7.2012, 
p. 38);

vii) Diretiva 2006/66/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativa a pilhas e 
acumuladores e respetivos resíduos e que 
revoga a Diretiva 91/157/CEE (JO L 266 
de 26.9.2006, p. 1);

viii) Diretiva 2011/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2011, relativa à restrição do 
uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e 
eletrónicos, JO L 174 de 1.7.2011, p. 88;

ix) Diretiva 2000/53/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de setembro de 2000, relativa aos veículos 
em fim de vida (JO L 269 de 21.10.2000, 
p. 34);

x) Diretiva 2005/64/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à 
homologação de veículos a motor, no que 
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diz respeito à sua potencial reutilização, 
reciclagem e valorização e que altera a 
Diretiva 70/156/CEE do Conselho (JO 
L 310 de 25.11.2005, p. 10);

xi) Diretiva 96/59/CE do Conselho, de 
16 de Setembro de 1996, relativa à 
eliminação dos policlorobifenilos e dos 
policlorotrifenilos (PCB/PCT) (JO L 243 
de 24.9.1996, p. 31);

xii) Diretiva 2011/65/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de junho de 2011, relativa à restrição do 
uso de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e 
eletrónicos, JO L 174 de 1.7.2011, p. 88;

xiii) Diretiva 2001/42/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de junho de 2001, relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente (JO L 197 de 
21.7.2001, p. 30);

xiv) Regulamento (CE) n.º 66/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2009, relativo a um 
sistema de rótulo ecológico da UE 
(JO L 27 de 30.1.2010, p. 1);

xvi) Regulamento (UE) n.º 1257/2013, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de novembro de 2013, relativo à 
reciclagem de navios e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006 e a 
Diretiva 2009/16/CE (JO L 330 de 
10.12.2013, p. 1);

xvii) Regulamento (UE) n.º 649/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 
de julho de 2012, relativo à exportação e 
importação de produtos químicos 
perigosos (JO L 201 de 27.7.2012, p. 60);

xviii) Regulamento (Euratom) nº 
1493/93 do Conselho, de 8 de junho de 
1993, sobre transferências de substâncias 
radioativas entre Estados-Membros (JO L 
148 de 19.6.1993, p. 1);
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Alteração 82

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Disposições relativas à poluição 
marinha, atmosférica e sonora, 
nomeadamente:

i) Diretiva 2008/50/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2008, relativa à qualidade do 
ar ambiente e a um ar mais limpo na 
Europa (JO L 152 de 11.6.2008, p. 1);

ii) Diretiva 2004/107/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de dezembro de 2004, relativa ao arsénio, 
ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
no ar ambiente (JO L 23 de 26.1.2005, 
p. 3);

iii) Regulamento (CE) n.º 850/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, relativo a poluentes 
orgânicos persistentes, e que altera a 
Diretiva 79/117/CEE (JO L 158 de 
30.4.2004, p. 7);

iv) Regulamento (CE) n.º 1005/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, relativo às 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono (JO L 286 de 31.10.2009, p. 1);

v) Diretiva 2001/81/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2001, relativa ao 
estabelecimento de valores-limite 
nacionais de emissão de determinados 
poluentes atmosféricos (JO L 309 de 
27.11.2001, p. 22);

vi) Diretiva 94/63/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1994, relativa ao controlo 
das emissões de compostos orgânicos 
voláteis (COV) resultantes do 
armazenamento de gasolinas e da sua 
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distribuição dos terminais para as 
estações de serviço (JO L 365 de 
31.12.1994, p. 24);

vii) Diretiva 2009/126/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 21 
de Outubro de 2009 relativa à fase II da 
recuperação de vapores de gasolina 
durante o reabastecimento de veículos a 
motor nas estações de serviço (JO L 285, 
31.10.2009, p. 36);

viii) Regulamento (CE) n.º 715/2007 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2007, relativo à homologação 
dos veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 
6) e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos (JO 
L 171 de 29.6.2007, p. 1);

ix) Regulamento (CE) n.º 595/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2009, relativo à homologação 
de veículos a motor e de motores no que 
se refere às emissões dos veículos pesados 
(Euro VI) e ao acesso às informações 
relativas à reparação e manutenção dos 
veículos, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 e a Diretiva 2007/46/CE e 
revoga as Diretivas 80/1269/CEE, 
2005/55/CE e 2005/78/CE (JO L 188 de 
18.7.2009, p. 1);

x) Diretiva 2014/94/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativa à criação de 
uma infraestrutura para combustíveis 
alternativos (JO L 307 de 28.10.2014, 
p. 1):

xi) Regulamento (CE) n.º 443/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
automóveis novos de passageiros como 
parte da abordagem integrada da 
Comunidade para reduzir as emissões de 
CO2 dos veículos ligeiros (JO L 140 de 
5.6.2009, p. 1);
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xii) Diretiva 1999/94/CE relativa às 
informações sobre a economia de 
combustível e as emissões de CO2  
disponíveis para o consumidor na 
comercialização de automóveis novos de 
passageiros (JO L 12 de 18.1.2000, p. 
16.);

xiii) Regulamento (UE) n.º 510/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2011, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
veículos comerciais ligeiros novos como 
parte da abordagem integrada da União 
para reduzir as emissões de CO2 dos 
veículos ligeiros (JO L 145 de 31.5.2011, 
p. 1);

xiv) Diretiva 2006/40/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de maio de 2006, relativa às emissões 
provenientes de sistemas de ar 
condicionado instalados em veículos a 
motor e que altera a Diretiva 70/156/CEE 
do Conselho (JO L 161 de 14.6.2006, 
p. 12);

xv) Diretiva 2009/33/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes 
(JO L 120 de 15.5.2009, p. 12);

xvi) Regulamento (UE) 2016/1628 do 
Parlamento Europeu e do Concelho, de 
14 de setembro de 2016, relativo aos 
requisitos respeitantes aos limites de 
emissão de gases e partículas poluentes e 
à homologação de motores de combustão 
interna para máquinas móveis não 
rodoviárias, que altera os Regulamentos 
(UE) n.º 1024/2012 e (UE) n.º 167/2013 e 
que altera e revoga a Diretiva 97/68/CE 
(JO L 252 de 16.9.2016, p. 53);

xvii) Diretiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de novembro de 2010, relativa às emissões 
industriais (prevenção e controlo 
integrados da poluição) (JO L 334 de 
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17.12.2010, p. 17);

xviii) Diretiva (UE) 2015/2193 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2015, relativa à limitação 
das emissões para a atmosfera de certos 
poluentes provenientes de médias 
instalações de combustão (JO L 313 de 
28.11.2015, p. 1);

xix) Diretiva 2008/101/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de novembro de 2008, que altera a 
Diretiva 2003/87/CE de modo a incluir as 
atividades da aviação no regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade (JO 
L 8 de 13.1.2009, p. 3);

xx) Regulamento (CE) n.º 549/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de março de 2004, que estabelece o 
quadro para a realização do céu único 
europeu (JO L 96 de 31.3.2004, p. 1);

xxi) Diretiva 2006/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de Maio de 2006, que altera a diretiva 
1999/62/CE relativa à aplicação de 
imposições aos veículos pesados de 
mercadorias pela utilização de certas 
infraestruturas (JO L 157 de 9.6.2006, p. 
8);

xxii) Diretiva 2002/84/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 5 
de novembro de 2002 que altera as 
diretivas em vigor no domínio da 
segurança marítima e da prevenção da 
poluição por navios (JO L 324 de 
29.11.2002, p. 53.);

xxiii) Regulamento (UE) n.º 546/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de maio de 2014, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 718/1999 do 
Conselho relativo a uma política de 
capacidade das frotas comunitárias de 
navegação interior a fim de promover o 
transporte por vias navegáveis interiores 
(JO L 163 de 29.5.2014, p. 15);
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xxiv) Diretiva 2009/30/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, que altera a Diretiva 
98/70/CE no que se refere às 
especificações da gasolina e do gasóleo 
rodoviário e não rodoviário e à 
introdução de um mecanismo de 
monitorização e de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa e que altera 
a Diretiva 1999/32/CE do Conselho no 
que se refere às especificações dos 
combustíveis utilizados nas embarcações 
de navegação interior e que revoga a 
Diretiva 93/12/CEE (JO L 140 de 
5.6.2009, p. 88);

xxv) Diretiva 2009/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que altera a Diretiva 
2005/35/CE relativa à poluição por navios 
e à introdução de sanções em caso de 
infrações (JO 280 L de 27.10.2009, p. 52);

xxvi) Regulamento (UE) 2015/757 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2015, relativo à monitorização, 
comunicação e verificação das emissões 
de dióxido de carbono provenientes do 
transporte marítimo e que altera a 
Diretiva 2009/16/CE (JO L 123, 
19.5.2015, p. 55);

xxvii) Regulamento (CE) n.º 782/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 14 de abril de 2003, relativo à 
proibição dos compostos organoestânicos 
nos navios (JO L 115 de 9.5.2003, p. 1);

xxviii) Diretiva 2002/49/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de junho de 2002, relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente (JO L 189 de 
18.7.2002, p. 12);

xxix) Diretiva 2000/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de maio de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros em 
matéria de emissões sonoras para o 
ambiente dos equipamentos para 
utilização no exterior (JO L 162 de 
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3.7.2000, p. 1);

xxx) Diretiva 2002/49/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de junho de 2002, relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente (JO L 189 de 
18.7.2002, p. 12);

Alteração 83

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Disposições relativas à proteção e 
gestão da água e dos solos, 
nomeadamente: 

i) Diretiva 60/2000/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio 
da política da água (JO L 327 de 
22.12.2000, p. 1);

ii) Diretiva 2008/105/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativa a normas 
de qualidade ambiental no domínio da 
política da água, que altera e 
subsequentemente revoga as Diretivas 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE e 86/280/CEE do Conselho, e 
que altera a Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 
348 de 24.12.2008, p. 84);

iii) Diretiva 2006/118/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa à proteção 
das águas subterrâneas contra a poluição 
e a deterioração (JO L 372 de 27.12.2006, 
p. 19);

iv) Diretiva 91/271/CEE do Conselho, 
de 21 de maio de 1991, relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas 
(JO L 135 de 30.5.1991, p. 40);

v) Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 
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3 de novembro de 1998, relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo 
humano (JO L 330 de 5.12.1998, p. 32);

vi) Diretiva 2003/40/CE da Comissão, 
de 16 de maio de 2003, que estabelece a 
lista, os limites de concentração e as 
menções constantes do rótulo para os 
constituintes das águas minerais naturais, 
bem como as condições de utilização de ar 
enriquecido em ozono para o tratamento 
das águas minerais naturais e das águas 
de nascente (JO L 126 de 22.5.2003, p. 
34.);

vii) Regulamento (UE) n.º 115/2010 da 
Comissão, de 9 de Fevereiro de 2010, que 
estabelece as condições de utilização de 
alumina ativada na remoção de fluoreto 
de águas minerais naturais e de águas de 
nascente (JO L 37 de 10.2.2010, p. 13);

viii) Diretiva 2006/7/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de 
fevereiro de 2006, relativa à gestão da 
qualidade das águas balneares e que 
revoga a Diretiva 76/160/CEE (JO L 64 
de 4.3.2006, p. 37);

ix) Diretiva 2008/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio 
da política para o meio marinho 
(Diretiva-Quadro «Estratégia marinha») 
(JO L 164 de 25.6.2008, p. 19);

x) Regulamento (CE) n.º 648/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de março de 2004, relativo aos detergentes 
(JO L 104 de 8.4.2004, p. 1);

xi) Diretiva 91/676/CEE do Conselho, 
de 12 de dezembro de 1991, relativa à 
proteção das águas contra a poluição 
causada por nitratos de origem agrícola 
(JO L 375 de 31.12.1991, p. 1);

xii) Diretiva 2006/118/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa à proteção 
das águas subterrâneas contra a poluição 
e a deterioração (JO L 372 de 27.12.2006, 
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p. 19);

xiii) Diretiva 2007/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2007, relativa à avaliação e 
gestão dos riscos de inundações (JO L 288 
de 6.11.2007, p. 27);

xiv) Diretiva 2014/52/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de abril de 2014, que altera a Diretiva 
2011/92/UE relativa à avaliação dos 
efeitos de determinados projetos públicos 
e privados no ambiente (JO L 124 de 
25.4.2014, p. 1);

Alteração 84

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. Disposições relativas à proteção da 
natureza e da biodiversidade:

i) Diretiva 92/43/CEE do Conselho, 
de 21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens (JO L 206 de 
22.7.1992, p. 7);

ii) Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens (JO L 20 
de 26.1.2010, p. 7);

iii) Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de outubro de 2014, relativo à 
prevenção e gestão da introdução e 
propagação de espécies exóticas invasoras 
(JO L 317 de 4.11.2014, p. 35);

iv) Regulamento (CE) n.º 1936/2001 
do Conselho, de 27 de setembro de 2001, 
que estabelece certas medidas de controlo 
aplicáveis às atividades de pesca de 
determinadas unidades populacionais de 
grandes migradores (JO L 263 de 
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3.10.2001, p. 1);

v) Regulamento (CE) n.º 708/2007 do 
Conselho, de 11 de junho de 2007, 
relativo à utilização na aquicultura de 
espécies exóticas e de espécies ausentes 
localmente (JO L 168 de 28.6.2007, p. 1);

vi) Diretiva 83/129/CEE do Conselho, 
de 28 de março de 1983, relativa à 
importação nos Estados-Membros de 
peles de determinados bebés-focas e de 
produtos derivados (JO L 91 de 
09.04.1983, p. 30.);

vii) Regulamento (CE) n.º 1007/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de setembro de 2009, relativo ao 
comércio de produtos derivados da foca 
(JO L 286 de 31.10.2009, p. 36);

viii) Regulamento (CE) n.º 734/2008 do 
Conselho, de 15 de julho de 2008, relativo 
à proteção dos ecossistemas marinhos 
vulneráveis do alto mar contra os efeitos 
adversos das artes de pesca de fundo (JO 
L 201 de 30.07.2008, p. 8);

ix) Regulamento (CE) n.º 812/2004 do 
Conselho, de 26 de abril de 2004, que 
estabelece medidas relativas às capturas 
acidentais de cetáceos no exercício das 
atividades de pesca e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 88/98 (JO L 150 de 
30.4.2004, p. 12);

x) Regulamento (CE) n.º 338/97 do 
Conselho, de 9 de dezembro de 1996, 
relativo à proteção de espécies da fauna e 
da flora selvagens através do controlo do 
seu comércio (JO L 61 de 3.3.1997, p. 1);

xi) Regulamento (CE) n.º 865/2006 da 
Comissão, de 4 de maio de 2006, que 
estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 338/97 do 
Conselho relativo à proteção de espécies 
da fauna e da flora selvagens através do 
controlo do seu comércio (JO L 166 de 
19.6.2006, p. 1);

xii) Regulamento de Execução (UE) 
n.º 792/2012 da Comissão, de 23 de agosto 
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de 2012, que estabelece regras para a 
conceção das licenças, certificados e 
outros documentos previstos no 
Regulamento (CE) n.º 338/97, relativo à 
proteção de espécies da fauna e da flora 
selvagens através do controlo do seu 
comércio, e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 865/2006 da Comissão (JO L 242 
de 7.9.2012, p. 13);

xii) Regulamento (CE) n.º 1523/2007 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
11 de dezembro de 2007, que proíbe a 
colocação no mercado e a importação e 
exportação comunitárias de peles de gato 
e de cão e de produtos que as contenham 
(JO L 343 de 27.12.2007, p. 1);

xiv) Diretiva 1999/22/CE do Conselho, 
de 29 de março de 1999, relativa à 
detenção de animais da fauna selvagem 
em jardins zoológicos (JO L 94 de 
9.4.1999, p. 24);

xv) Regulamento (UE) n.º 995/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de outubro de 2010, que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam 
no mercado madeira e produtos da 
madeira (JO L 295 de 12.11.2010, p. 23);

xvi) Regulamento (CE) n.º 2173/2005 
do Conselho, de 20 de dezembro de 2005, 
relativo ao estabelecimento de um regime 
de licenciamento para a importação de 
madeira para a Comunidade Europeia 
(FLEGT) (JO L 347 de 30.12.2005, p. 1);

xvii) Regulamento (UE) n.º 1307/2014 
da Comissão de 8 de dezembro de 2014 
relativo à definição dos critérios e dos 
limites geográficos para determinar os 
terrenos de pastagem ricos em 
biodiversidade para efeitos do disposto no 
artigo 7.º-B, n.º 3, alínea c), da Diretiva 
98/70/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à qualidade da gasolina 
e do combustível para motores diesel, e no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea c), da Diretiva 
2009/28/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
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fontes renováveis (JO L 351 de 9.12.2014, 
p. 3.);

Alteração 85

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-G) Disposições relativas às 
substâncias químicas, nomeadamente:

i) Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de dezembro de 2006, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição 
dos produtos químicos (REACH), que cria 
a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos, que altera a 
Diretiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) 
n.º 1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão 
(JO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

Alteração 86

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 1-H) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-H) Disposições relativas aos produtos 
biológicos, nomeadamente: 

i) Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91 
(JO L 189 de 20.7.2007, p. 1);



PE623.622v02-00 72/91 AD\1162624PT.docx

PT

Alteração 87

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto F – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Normas em matéria de segurança nuclear, 
estabelecidas por:

Normas em matéria de segurança nuclear, 
estabelecidas, nomeadamente, por:

Alteração 88

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto F – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho, de 25 de junho de 2009, que 
estabelece um quadro comunitário para a 
segurança nuclear das instalações nucleares 
(JO L 172 de 2.7.2009, p. 18);

i) Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho, de 25 de junho de 2009, que 
estabelece um quadro comunitário para a 
segurança nuclear das instalações nucleares 
(JO L 172 de 2.7.2009, p. 18), bem como 
Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014, que altera a 
Diretiva 2009/71/Euratom que estabelece 
um quadro comunitário para a segurança 
nuclear das instalações nucleares (JO L 
219 de 25.7.2014, p. 42);

Alteração 89

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto G – título

Texto da Comissão Alteração

G Artigo 1.º, alínea a), subalínea vii) 
— Segurança dos alimentos para consumo 
humano e animal, saúde animal e bem-
estar animal: 

G Artigo 1.º, alínea a), subalínea vii) 
— Segurança dos alimentos para consumo 
humano e animal

Alteração 90

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto E – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A) Outros atos legislativos pertinentes 
para a segurança dos alimentos para 
consumo humano e animal, 
designadamente:

i) Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados (JO L 268 de 
18.10.2003, p. 1);

ii) Diretiva 2009/41/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de maio de 2009, relativa à utilização 
confinada de microrganismos 
geneticamente modificados (JO L 125 de 
21.5.2009, p. 75);

iii) Regulamento (CE) n.º 1830/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de setembro de 2003, relativo à 
rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e 
à rastreabilidade dos géneros alimentícios 
e alimentos para animais produzidos a 
partir de organismos geneticamente 
modificados e que altera a Diretiva 
2001/18/CE (JO L 268 de 18.10.2003, 
p. 24);

iv) Regulamento (CE) n.º 1946/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de julho de 2003, relativo ao 
movimento transfronteiriço de 
organismos geneticamente modificados 
(JO L 287 de 5.11.2003, p. 1);

v) Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 29 
de abril de 2004 relativo à higiene dos 
géneros alimentícios (JO L 139 de 
30.4.2004, p. 1);

vi) Regulamento (CE) n.º 2003/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de outubro de 2003, relativo aos 
adubos (JO L 304 de 21.11.2003, p. 1);
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vii) Regulamento (CE) nº 1069/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que define regras 
sanitárias relativas a subprodutos animais 
e produtos derivados não destinados ao 
consumo humano (JO L 300 de 
14.11.2009, p. 1); 

viii) Regulamento (CE) n.º 1107/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, relativo à 
colocação dos produtos fitofarmacêuticos 
no mercado e que revoga as Diretivas 
91/414/CEE e 79/117/CEE do Conselho 
(JO L 309 de 24.11.2009, p. 1);

ix) Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas 
(JO L 309 de 24.11.2009, p. 71);

x) Regulamento (CE) n.º 396/2005 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de fevereiro de 2005, relativo aos limites 
máximos de resíduos de pesticidas no 
interior e à superfície dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal (JO 
L 70 de 16.3.2005, p. 1);

xi) Regulamento (Euratom) 2016/52 
do Conselho, de 15 de janeiro de 2016, 
que fixa os níveis máximos admissíveis de 
contaminação radioativa dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
na sequência de um acidente nuclear ou 
de qualquer outro caso de emergência 
radiológica e que revoga o Regulamento 
(Euratom) n.º 3954/87 e os Regulamentos 
(Euratom) n.° 944/89 e n.° 770/90 da 
Comissão (JO L 13 de 20.1.2016, p. 2); 

xii) Regulamento (Euratom) 2016/52 
do Conselho, de 15 de janeiro de 2016, 
que fixa os níveis máximos admissíveis de 
contaminação radioativa dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
na sequência de um acidente nuclear ou 
de qualquer outro caso de emergência 
radiológica e que revoga o Regulamento 
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(Euratom) n.º 3954/87 e os Regulamentos 
(Euratom) n.° 944/89 e n.° 770/90 da 
Comissão (JO L 13 de 20.1.2016, p. 2);

xiii) Regulamento (Euratom) 2016/52 
do Conselho, de 15 de janeiro de 2016, 
que fixa os níveis máximos admissíveis de 
contaminação radioativa dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais 
na sequência de um acidente nuclear ou 
de qualquer outro caso de emergência 
radiológica e que revoga o Regulamento 
(Euratom) n.º 3954/87 e os Regulamentos 
(Euratom) n.º 944/89 e n.° 770/90 da 
Comissão (JO L 13 de 20.1.2016, p. 2);

xiv) Decisão 2002/628/CE do 
Conselho, de 25 de junho de 2002, 
relativa à celebração, em nome da 
Comunidade Europeia, do Protocolo de 
Cartagena sobre segurança biológica (JO 
L 201 de 31.7.2002, p. 48);

xv) Regulamento (UE) n.º 528/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de maio de 2012, relativo à 
disponibilização no mercado e a utilização 
de produtos biocidas (JO L 167 de 
27.6.2012, p. 1);

xvi) Regulamento (CE) n.º 470/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de maio de 2009, que prevê procedimentos 
comunitários para o estabelecimento de 
limites máximos de resíduos de 
substâncias farmacologicamente ativas 
nos alimentos de origem animal, que 
revoga o Regulamento (CEE) n.° 2377/90 
do Conselho e que altera a Diretiva 
2001/82/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.° 
726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 152 de 16.6.2009, p. 11);

xvii) Diretiva 96/23/CE do Conselho, de 
29 de Abril de 1996, relativa às medidas 
de controlo a aplicar a certas substâncias 
e aos seus resíduos nos animais vivos e 
respetivos produtos e que revoga as 
Diretivas 85/358/CEE e 86/469/CEE e as 
Decisões 89/187/CEE e 91/664/CEE (JO 
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L 125 de 23.5.1996, p. 10);

xviii) Diretiva 96/22/CE do Conselho, de 
29 de abril de 1996, relativa à proibição 
de utilização de certas substâncias com 
efeitos hormonais ou tireostáticos e de 
substâncias beta-agonistas em produção 
animal e que revoga as Diretivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE 
(JO L 125 de 23.5.1996, p. 3);

xix) 32004 R 0853: Regulamento (CE) 
n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, que 
estabelece regras específicas de higiene 
aplicáveis aos géneros alimentícios de 
origem animal (JO L 139 de 30.4.2004, 
p. 55);

xx) Regulamento (CE) n.º 854/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, que estabelece regras 
específicas de organização dos controlos 
oficiais de produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano (JO L 
139 de 30.4.2004, p. 206).

xxi) Diretiva 2002/99/CE do Conselho, 
de 16 de dezembro de 2002, que estabelece 
as regras de polícia sanitária aplicáveis à 
produção, transformação, distribuição e 
introdução de produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano (JO L 18 
de 23.1.2003, p. 11);

xxii) Regulamento (CE) n.º 2073/2005 
da Comissão, de 15 de novembro de 2005, 
relativo a critérios microbiológicos 
aplicáveis aos géneros alimentícios (JO L 
338 de 22.12.2005, p. 1);

xxiii) Regulamento (CE) n.º 2160/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de novembro de 2003, relativo ao 
controlo de salmonelas e outros agentes 
zoonóticos específicos de origem 
alimentar (JO L 325 de 12.12.2003, p. 1);

xxiv) Diretiva 2003/99/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de novembro de 2003, relativa à vigilância 
das zoonoses e dos agentes zoonóticos que 
altera a Decisão 90/424/CEE do Conselho 
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e revoga a Diretiva 92/117/CEE do 
Conselho (JO L 325 de 12.12.2003, p. 31);

xxv) Regulamento (CE) n.º 1331/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de dezembro de 2008, que estabelece 
um procedimento de autorização comum 
aplicável a aditivos alimentares, enzimas 
alimentares e aromas alimentares (JO 
L 354 de 31.12.2008, p. 1);

xxvi) Regulamento (CE) n.º 1332/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Dezembro de 2008, relativo às 
enzimas alimentares e que altera a 
Diretiva 83/417/CEE do Conselho, o 
Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do 
Conselho, a Diretiva 2000/13/CE, a 
Diretiva 2001/112/CE do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.º 258/97 (JO L 354 
de 31.12.2008, p. 7); 

xxvii) Regulamento (CE) n.º 1333/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Dezembro de 2008, relativo aos 
aditivos alimentares (JO L 354 de 
31.12.2008, p. 16);

xxviii) Regulamento (CE) n.º 1334/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Dezembro de 2008, relativo aos 
aromas e a determinados ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes utilizados nos e sobre os 
géneros alimentícios e que altera o 
Regulamento (CEE) n.º 1601/91 do 
Conselho, os Regulamentos (CE) n.º 
2232/96 e (CE) n.º 110/2008 e a Diretiva 
2000/13/CE (JO L 354 de 31.12.2008, p. 
34);

xxix) Regulamento (CE) n.º 2065/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
10 de Novembro de 2003, relativo aos 
aromatizantes de fumo utilizados ou 
destinados a serem utilizados nos ou sobre 
os géneros alimentícios (JO L 309 de 
26.11.2003, p. 1);

xxx) Diretiva 2009/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à aproximação 
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das legislações dos Estados-Membros 
sobre os solventes de extração utilizados 
no fabrico de géneros alimentícios e dos 
respetivos ingredientes (JO L 141 de 
6.6.2009, p. 3);

xxxi) Regulamento (CEE) n.º 315/93 do 
Conselho, de 8 de fevereiro de 1993, que 
estabelece procedimentos comunitários 
para os contaminantes presentes nos 
géneros alimentícios (JO L 37 de 
13.2.1993, p. 1);

xxxii) Regulamento (CE) n.º 1881/2006 
da Comissão, de 19 de Dezembro de 2006, 
que fixa os teores máximos de certos 
contaminantes presentes nos géneros 
alimentícios (JO L 364 de 20.12.2006, p. 
5);

xxxiii) Diretiva 1999/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de 
Fevereiro de 1999, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos alimentos e ingredientes 
alimentares tratados por radiação 
ionizante (JO L 66 de 13.3.1999, p. 16);

xxxiv) Regulamento (CE) n.º 1935/2004 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de outubro de 2004, relativo aos 
materiais e objetos destinados a entrar em 
contacto com os alimentos e que revoga as 
Diretivas 80/590/CEE e 89/109/CEE (JO 
L 338 de 13.11.2004, p. 4);

xxxv) Diretiva 82/711/CEE do Conselho, 
de 18 de Outubro de 1982, que estabelece 
as regras de base necessárias à 
verificação de migração dos constituintes 
dos materiais e objetos em matéria 
plástica destinados a entrar em contacto 
com os géneros alimentícios (JO nº L 297 
de 23.10.1982, p. 26);

xxxvi) Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2011, relativo à 
prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios, que altera os Regulamentos 
(CE) n.º 1924/2006 e (CE) n.º 1925/2006 
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do Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga as Diretivas 87/250/CEE da 
Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 
1999/10/CE da Comissão, 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o 
Regulamento (CE) n.º 608/2004 da 
Comissão (JO L 304 de 22.11.2011, 
p. 18);

xxxvii) Regulamento (UE) n.º 609/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de junho de 2013, relativo aos 
alimentos para lactentes e crianças 
pequenas, aos alimentos destinados a fins 
medicinais específicos e aos substitutos 
integrais da dieta para controlo do peso e 
que revoga a Diretiva 92/52/CEE do 
Conselho, as Diretivas 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE 
da Comissão, a Diretiva 2009/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e os 
Regulamentos (CE) n.º 41/2009 e (CE) 
n.º 953/2009 da Comissão (JO L 181 de 
29.6.2013, p. 35);

xxxiii) Regulamento (UE) 2018/848 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2018, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 834/2007 do Conselho (JO L 150, 
14.6.2018, p. 1);

xxxix) Regulamento (UE) n.º 1305/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, relativo ao apoio 
ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 
Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 
487);

xxxx) Regulamento (UE) n.º 1307/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, que estabelece 
regras para os pagamentos diretos aos 
agricultores ao abrigo de regimes de 
apoio no âmbito da política agrícola 
comum e que revoga o Regulamento (CE) 
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n.° 637/2008 do Conselho e o 
Regulamento (CE) n.° 73/2009 do 
Conselho (JO L 354 de 28.12.2013, p. 22);

xxxxi) Regulamento (UE) n.º 1308/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de dezembro de 2013, que estabelece 
uma organização comum dos mercados 
dos produtos agrícolas e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001, (CE) 
n.º 1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 671) do Conselho;

xxxxii) Regulamento (CE) n.º 1831/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de setembro de 2003, relativo aos 
aditivos destinados à alimentação animal 
(JO L 55, 268 de 18.10.2003, p. 29);

xxxxiii) Diretiva 90/167/CEE do 
Conselho, de 26 de março de 1990, que 
estabelece as condições de preparação, 
colocação no mercado e utilização dos 
alimentos medicamentosos para animais 
na Comunidade (JO L 92 de 7.4.1990, 
p. 42);

xxxxiv) Diretiva 2001/82/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos veterinários (JO L 311 de 
28.11.2001, p. 1);

xxxxv) Diretiva 2002/32/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de maio de 2002, relativa às substâncias 
indesejáveis nos alimentos para animais 
(JO L 140 de 30.5.2002, p. 10);

xxxxvi) Regulamento (CE) n.º 767/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de julho de 2009, relativo à colocação 
no mercado e à utilização de alimentos 
para animais, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1831/2003 e revoga as Diretivas 
79/373/CEE do Conselho, 80/511/CEE da 
Comissão, 82/471/CEE do Conselho, 
83/228/CEE do Conselho, 93/74/CEE do 
Conselho, 93/113/CE do Conselho e 
96/25/CE do Conselho e a Decisão 
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2004/217/CE da Comissão (JO L 229 de 
1.9.2009, p. 1);

xxxxii) Diretiva 2008/38/CE da Comissão, 
de 5 de março de 2008, que estabelece 
uma lista das utilizações previstas para os 
alimentos com objetivos nutricionais 
específicos destinados a animais (JO L 62 
de 6.3.2008, p. 9);

xxxxiii) Regulamento (CE) n.º 183/2005 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de janeiro de 2005, que estabelece 
requisitos de higiene dos alimentos para 
animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1).

Alteração 91

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Proteção do bem-estar animal, 
objeto de: 

G-A. Artigo 1.º, alínea a), subalínea vii) 
(a) Proteção dos animais e da saúde e 
bem-estar dos animais.

Disposições e normas relativas à proteção, 
à saúde e ao bem-estar dos animais 
regulamentadas, nomeadamente, por:

Alteração 92

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto G-A– subalíneas iv) - xxv) (novas)

Texto da Comissão Alteração

iv) Diretiva 2010/63/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2010, relativa à proteção 
dos animais utilizados para fins 
científicos (JO L 276 de 20.10.2010, p. 
33).

v) Diretiva 90/425/CEE do Conselho, 
de 26 de junho de 1990, relativa aos 
controlos veterinários e zootécnicos 
aplicáveis ao comércio intracomunitário 
de certos animais vivos e produtos, na 
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perspetiva da realização do mercado 
interno (JO L 224 de 18.8.1990, p. 29);

vi) Diretiva 91/496/CEE do Conselho, 
de 15 de julho de 1991, que fixa os 
princípios relativos à organização dos 
controlos veterinários dos animais 
provenientes de países terceiros 
introduzidos na Comunidade e que altera 
as Diretivas 89/662/CEE, 90/425/CEE e 
90/675/CEE (JO L 268 de 24.9.1991, p. 
56).

vii) Diretiva 89/662/CEE do Conselho, 
de 11 de Dezembro de 1989, relativa aos 
controlos veterinários aplicáveis ao 
comércio intracomunitário, na perspetiva 
da realização do mercado interno 
(JO L 395 de 30.12.1989, p. 13);

viii) Regulamento (CE) n.º 1223/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos (JO L 342 de 
22.12.2009, p. 59);

ix) Regulamento (UE) 2016/1012 do 
Parlamento e do Conselho, de 8 de junho 
de 2016, sobre as condições zootécnicas e 
genealógicas aplicáveis à produção, ao 
comércio e à entrada na União de animais 
reprodutores de raça pura, de suínos 
reprodutores híbridos e dos respetivos 
produtos germinais), que altera o 
Regulamento (UE) n.º 625/2014 e as 
Diretivas 89/608/CEE e 90/425/CEE do 
Conselho e revoga determinados atos no 
domínio da produção animal 
(«Regulamento sobre a produção 
animal») ( JO L 171 de 29.6.2016. p. 66);

x) Diretiva 2008/73/CE do Conselho, 
de 15 de julho de 2008, que simplifica 
procedimentos de elaboração de listas e de
publicação de informações nos domínios 
veterinário e zootécnico e que altera as 
Diretivas 64/432/CEE, 77/504/CEE, 
88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE,
92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 
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94/28/CE, 2000/75/CE, a Decisão 
2000/258/CE e as Diretivas 2001/89/CE, 
2002/60/CE e 2005/94/CE (JO L 219 de 
14.8.2008, p. 40);

xi) Regulamento (CE) n.° 1255/97 do 
Conselho, de 25 de Junho de 1997, 
relativo aos critérios comunitários 
exigidos nos pontos de paragem e que 
adapta a guia de marcha prevista no 
anexo da Diretiva 91/628/CEE (JO L 174 
de 2.7.1997, p. 1);

xii) Diretiva 96/93/CE do Conselho, de 
17 de dezembro de 1996, relativa à 
certificação dos animais e dos produtos 
animais (JO L 13 de 16.1.1997, p. 28);

xiii) Regulamento (CE) n.º 21/2004 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2003, que 
estabelece um sistema de identificação e 
registo de ovinos e caprinos e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 e as 
Diretivas 92/102/CEE e 64/432/CEE (JO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8);

xiv) Decisão 2006/968/CE da 
Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, 
que dá execução ao Regulamento (CE) n.º 
21/2004 do Conselho no que diz respeito 
às orientações e aos procedimentos 
relativos à identificação eletrónica dos 
ovinos e caprinos (JO L 401 de 
30.12.2006, p. 41);

xv) Decisão 1999/879/CE do 
Conselho, de 17 de dezembro de 1999, 
relativa à colocação no mercado e à 
administração de somatotrofina bovina 
(BST) e que revoga a Decisão 
90/218/CEE (JO L 331, 23.12.1999, p. 
71);

xvi) Diretiva 1999/74/CE do Conselho, 
de 19 de julho de 1999, que estabelece as 
normas mínimas relativas à proteção das 
galinhas poedeiras (JO L 203 de 3.8.1999, 
p. 53);

xvii) Diretiva 2007/43/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 2007, relativa ao 
estabelecimento de regras mínimas para a 
proteção dos frangos de carne (JO L 182 
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de 12.7.2007, p. 19);

xiii) Diretiva 2008/119/CE do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativa às normas mínimas de proteção 
dos vitelos (JO L 10 de 15.1.2009, p. 7);

xix) Diretiva 2008/120/CE do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativa às normas mínimas de proteção 
de suínos (JO L 47 de 18.2.2009, p. 5);

xx) Regulamento (CEE) nº 3254/91 do 
Conselho, de 4 de Novembro de 1991, que 
proíbe a utilização de armadilhas de 
mandíbulas na Comunidade, bem como a 
introdução na Comunidade de peles e 
produtos manufaturados de certas 
espécies de animais selvagens originárias 
de países que utilizam para a sua captura 
armadilhas de mandíbulas ou métodos 
não conformes com as normas 
internacionais de armadilhagem sem 
crueldade (JO L 308 de 9.11.1991, p. 1);

xxi) Diretiva 2013/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de junho de 2013, que altera a Diretiva 
92/65/CEE do Conselho no que respeita 
aos requisitos de saúde animal que regem 
o comércio e as importações na União de 
cães, gatos e furões (JO L 178, 28.6.2013, 
p. 107);

xxii) Regulamento (UE) n.º 576/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de junho de 2013, relativo à circulação 
sem caráter comercial de animais de 
companhia e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 998/2003 (JO L 178 de 
28.6.2013, p. 1);

xxiii) Diretiva 2009/156/CE do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, 
relativa às condições de polícia sanitária 
que regem a circulação de equídeos e as 
importações de equídeos provenientes de 
países terceiros (JO L 192 de 23.7.2010, p. 
1);

xxiv) Diretiva 92/35/CEE do Conselho, 
de 29 de abril de 1992, que define as 
regras de controlo e as medidas de luta 
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contra a peste equina (JO L 157 
de 10.6.1992, p. 19).

Alteração 93

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto H – título

Texto da Comissão Alteração

H. Artigo 1.º, alínea a), subalínea viii) 
— Saúde pública:

H. Artigo 1.º, alínea a), subalínea viii) 
— Saúde pública e segurança na saúde:

Alteração 94

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto H – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Medidas que estabelecem normas 
elevadas de qualidade e segurança para os 
órgãos e substâncias de origem humana, 
constantes de:

1. Medidas que estabelecem normas 
elevadas de qualidade e segurança para os 
órgãos e substâncias de origem humana, 
constantes, nomeadamente, de:

Alteração 95

Proposta de diretiva
Anexo I – parte I – ponto H – ponto 1 – subponto i-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Diretiva (UE) 2016/1214 da 
Comissão, de 25 de julho de 2016, que 
altera a Diretiva 2005/62/CE no que se 
refere a normas e especificações do 
sistema de qualidade dos serviços de 
sangue (JO L 199 de 26.7.2016, p. 14);

Alteração 96

Proposta de diretiva
Anexo I – parte I – ponto H – ponto 1 – subponto i-B (novo)



PE623.622v02-00 86/91 AD\1162624PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

i-B) Diretiva 2005/61/CE da Comissão, 
de 30 de setembro de 2005, que aplica a 
Diretiva 2002/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que se refere 
aos requisitos de rastreabilidade e à 
notificação de reações e incidentes 
adversos graves (JO L 256 de 1.10.2005, 
p. 32);

Alteração 97

Proposta de diretiva
Anexo I – parte I – ponto H – ponto 1 – subponto i-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

i-C) Diretiva 2004/33/CE da Comissão, 
de 22 de março de 2004, que dá execução 
à Diretiva 2002/98/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que respeita a 
determinadas exigências técnicas relativas 
ao sangue e aos componentes sanguíneos 
(JO L 91 de 30.3.2004, p. 25);

Alteração 98

Proposta de diretiva
Anexo I – parte I – ponto H – ponto 1 – subponto i-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

i-D) Diretiva 2005/62/CE da Comissão, 
de 30 de setembro de 2005, que dá 
execução à Diretiva 2002/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no 
que respeita às normas e especificações 
comunitárias relativas ao sistema de 
qualidade dos serviços de sangue (JO 
L 256 de 1.10.2005, p. 41);
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Alteração 99

Proposta de diretiva
Anexo I – parte I – ponto H – ponto 1 – subponto iii-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

iii-A. Diretiva 2010/53/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de julho de 2010, relativa a normas de 
qualidade e segurança dos órgãos 
humanos destinados a transplantação (JO 
L 207 de 6.8.2010, p. 14).

Alteração 100

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto H – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Medidas que estabelecem normas 
elevadas de qualidade e segurança para os 
medicamentos e dispositivos para uso 
médico, constantes de:

2. Medidas que estabelecem normas 
elevadas de qualidade e segurança para os 
medicamentos e dispositivos para uso 
médico, constantes, nomeadamente, de:

Alteração 101

Proposta de diretiva
Anexo – parte I – ponto H – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. O fabrico, a apresentação e a venda 
de produtos do tabaco e produtos afins, 
regulados pela Diretiva 2014/40/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
3 de abril de 2014, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
fabrico, apresentação e venda de produtos 
do tabaco e produtos afins e que revoga a 
Diretiva 2001/37/CE (JO L 127 de 
29.4.2014, p. 1).

5. O fabrico, a apresentação e a venda 
de produtos do tabaco e produtos afins, 
regulados pela Diretiva 2014/40/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3
de abril de 2014, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
fabrico, apresentação e venda de produtos 
do tabaco e produtos afins e que revoga a 
Diretiva 2001/37/CE (JO L 127 de 
29.4.2014, p. 1) e a publicidade e o 
patrocínio aos produtos do tabaco 
regulamentados pela Diretiva 2003/33/CE 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
26 de maio de 2003, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
publicidade e de patrocínio dos produtos 
do tabaco (JO L 152 de 20.6.2003, p. 16).

Alteração 102

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto H – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Luta contra os efeitos nocivos do 
álcool e prioridades estabelecidas pela 
estratégia europeia para ajudar os países 
da União a reduzir os danos relacionados 
com o álcool.

Alteração 103

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto H – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Outros atos legislativos 
relacionados com a saúde pública, 
designadamente:

i) Regulamento (UE) 2017/746 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de abril de 2017, relativo aos dispositivos 
médicos para diagnóstico in vitro e que 
revoga a Diretiva 98/79/CE e a Decisão 
2010/227/UE da Comissão (JO L 117 de 
5.5.2017, p. 176);

ii) Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro de 2009, relativo aos 
produtos cosméticos (JO L 342 de 
22.12.2009, p. 59).
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Alteração 104

Proposta de diretiva
Anexo – Parte I – ponto I – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Direitos dos consumidores e proteção dos 
consumidores, regulados por:

Direitos dos consumidores e proteção dos 
consumidores, regulados, nomeadamente,
por:
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