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Alteração 62
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É necessário alterar a Diretiva 
2011/92/UE para melhorar a qualidade do 
processo de avaliação ambiental, 
racionalizar as suas várias etapas e 
aumentar a coerência e as sinergias com 
outra legislação e outras políticas da União, 
assim como com as estratégias e políticas 
concebidas pelos Estados-Membros nos 
domínios da competência nacional.

(3) É necessário alterar a Diretiva 
2011/92/UE para melhorar a qualidade do 
processo de avaliação ambiental, 
racionalizar as suas várias etapas, 
harmonizá-lo com os princípios da 
regulamentação inteligente e aumentar a 
coerência e as sinergias com outra 
legislação e outras políticas da União, 
assim como com as estratégias e políticas 
concebidas pelos Estados-Membros nos 
domínios da competência nacional.

Or. en

Justificação

Os princípios da regulamentação inteligente têm de ser incorporados nas revisões da 
Diretiva AIA por forma a minimizar a sobrecarga reguladora desnecessária, particularmente 
para as PME.

Alteração 63
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É necessário alterar a Diretiva 
2011/92/UE para melhorar a qualidade do 
processo de avaliação ambiental, 
racionalizar as suas várias etapas e 
aumentar a coerência e as sinergias com 
outra legislação e outras políticas da União, 
assim como com as estratégias e políticas 
concebidas pelos Estados-Membros nos 

(3) É necessário alterar a Diretiva 
2011/92/UE para melhorar a qualidade do 
processo de avaliação ambiental, 
racionalizar as suas várias etapas e 
aumentar a coerência e as sinergias com 
outra legislação e outras políticas da União, 
assim como com as estratégias e políticas 
concebidas pelos Estados-Membros nos 
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domínios da competência nacional. domínios da competência nacional. Não 
raro, os procedimentos administrativos 
revelaram-se demasiado complexos e 
morosos, redundando em atrasos e em 
riscos suplementares para a proteção do 
ambiente. Neste contexto, a simplificação 
e harmonização dos processos deve 
constituir um dos objetivos da Diretiva 
2011/92/UE. A adequabilidade de criar 
um balcão único deve ser tida em 
consideração, de modo a permitir uma 
avaliação coordenada ou procedimentos 
conjuntos nos casos em que forem 
exigidas várias AIA, por exemplo, em 
projetos transfronteiras, e de definir 
critérios mais específicos para as 
avaliações obrigatórias.

Or. en

Alteração 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) É necessário alterar a Diretiva 
2011/92/UE para melhorar a qualidade do 
processo de avaliação ambiental, 
racionalizar as suas várias etapas e 
aumentar a coerência e as sinergias com 
outra legislação e outras políticas da União, 
assim como com as estratégias e políticas 
concebidas pelos Estados-Membros nos 
domínios da competência nacional.

(3) É necessário alterar a Diretiva 
2011/92/UE para melhorar a qualidade do 
processo de avaliação ambiental, 
racionalizar as suas várias etapas e 
aumentar a coerência e as sinergias com 
outra legislação e outras políticas da União, 
assim como com as estratégias e políticas 
concebidas pelos Estados-Membros nos 
domínios da competência nacional. Não 
raro, os procedimentos administrativos 
revelaram-se demasiado complexos e 
morosos, redundando em atrasos e em 
riscos suplementares para a proteção do 
ambiente. Neste contexto, a simplificação 
dos processos deve constituir um dos 
objetivos da Diretiva 2011/92/UE. A 
adequabilidade de criar um balcão único 
deve ser tida em consideração, de modo a 
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permitir uma avaliação coordenada ou 
procedimentos conjuntos nos casos em 
que forem exigidas várias AIA, por 
exemplo, em projetos transfronteiras, e de 
definir critérios mais específicos para as 
avaliações obrigatórias.

Or. en

Alteração 65
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fim de garantir uma aplicação 
harmonizada e a mesma proteção do 
ambiente em toda a União, a Comissão 
deve, na sua qualidade de guardiã dos 
Tratados, assegurar a conformidade 
qualitativa e processual com as 
disposições da Diretiva 2011/92/UE, 
designadamente as que contemplam a 
consulta e a participação do público.

Or. en

Alteração 66
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No caso de projetos com potenciais 
efeitos ambientais transfronteiras, os 
Estados-Membros em causa devem criar, 
com base numa representação equitativa, 
um organismo de ligação conjunto, que 
seja responsável por todas as fases do 
processo. É necessária a aprovação de 
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todos os Estados-Membros em causa, a 
fim de obter a autorização final do 
projeto.

Or. de

Alteração 67
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A versão revista da Diretiva 
2011/92/UE deve, além disso, assegurar 
um nível mais elevado de proteção do 
ambiente, o aumento da eficiência na 
utilização de recursos e o apoio a um 
crescimento sustentável na Europa. Para 
tal, é necessário simplificar e harmonizar 
os procedimentos previstos.

Or. de

Alteração 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na última década, questões ambientais 
como a eficiência na utilização dos 
recursos, a biodiversidade, as alterações 
climáticas e os riscos de catástrofes 
ganharam importância na conceção das 
políticas, pelo que devem também ser 
elementos determinantes na avaliação e nos 
processos de tomada de decisões, 
especialmente quando se trate de projetos 
de infraestruturas.

(4) Na última década, questões ambientais 
como a eficiência na utilização dos 
recursos, a biodiversidade, as alterações 
climáticas e os riscos de catástrofes 
ganharam importância na conceção das 
políticas, pelo que devem também ser 
elementos determinantes na avaliação e nos 
processos de tomada de decisões, 
especialmente quando se trate de projetos 
de infraestruturas. A Comissão deve 
propor uma lista de critérios e indicações, 
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incluindo o impacto visual, com vista a 
uma melhor implementação da Diretiva 
2011/92/UE no que diz respeito à 
conservação do património histórico e 
cultural, dada a atual inexistência de 
diretrizes a esse respeito.

Or. en

Alteração 69
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na última década, questões ambientais 
como a eficiência na utilização dos 
recursos, a biodiversidade, as alterações 
climáticas e os riscos de catástrofes 
ganharam importância na conceção das 
políticas, pelo que devem também ser 
elementos determinantes na avaliação e nos 
processos de tomada de decisões, 
especialmente quando se trate de projetos 
de infraestruturas.

(4) Na última década, questões ambientais 
como a eficiência na utilização dos 
recursos, a biodiversidade, as alterações 
climáticas e os riscos de catástrofes 
ganharam importância na conceção das 
políticas, pelo que devem também ser 
elementos determinantes na avaliação e nos 
processos de tomada de decisões, 
especialmente quando se trate de projetos 
de infraestruturas. A Comissão deve 
propor uma lista de critérios e indicações, 
incluindo o impacto visual, com vista a 
uma melhor implementação da Diretiva 
2011/92/UE no que diz respeito à 
conservação do património histórico e 
cultural, dada a atual inexistência de 
diretrizes a esse respeito.

Or. en

Alteração 70
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A Estratégia Temática de Proteção do 
Solo e o Roteiro para uma Europa Eficiente 
na Utilização de Recursos sublinham a 
importância da utilização sustentável do 
solo e a necessidade de travar o aumento 
insustentável a prazo das zonas habitadas 
(ocupação do território). Além disso, o 
documento final da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro 
entre 20 e 22 de junho de 2012, reconhece 
o significado económico e social da boa 
gestão da terra, incluindo os solos, e a 
necessidade de medidas urgentes para 
inverter a degradação dos terrenos. Os 
projetos públicos e privados devem, por 
conseguinte, ter em conta e limitar o seu 
impacto no território, em particular na sua 
ocupação, e nos solos, inclusive na matéria 
orgânica, na erosão, na compactação e na 
impermeabilização, nomeadamente através 
de planos e políticas adequados de 
ordenamento do território aos níveis 
nacional, regional e local.

(6) A Estratégia Temática de Proteção do 
Solo e o Roteiro para uma Europa Eficiente 
na Utilização de Recursos sublinham a 
importância da utilização sustentável do 
solo e a necessidade de travar o aumento 
insustentável a prazo das zonas habitadas 
(ocupação do território). Além disso, o 
documento final da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro 
entre 20 e 22 de junho de 2012, reconhece 
o significado económico e social da boa 
gestão da terra, incluindo os solos, e a 
necessidade de medidas urgentes para 
inverter a degradação dos terrenos. Os 
projetos públicos e privados devem, por 
conseguinte, ter em conta e limitar o seu 
impacto no território, em particular na sua 
ocupação e na diminuição das zonas 
agrícolas disponíveis para a produção de 
géneros alimentícios, de alimentos para 
animais e de matérias-primas renováveis, 
e nos solos, inclusive na matéria orgânica, 
na erosão, na compactação e na 
impermeabilização, nomeadamente através 
de planos e políticas adequados de 
ordenamento do território aos níveis 
nacional, regional e local.

Or. de

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, o impacto de um projeto no território será, pela 
primeira vez, examinado no âmbito de uma avaliação de impacto ambiental. No entanto, o 
objetivo de proteção do território não deve abranger apenas o aspeto ambiental puramente 
qualitativo da fertilidade dos solos, devendo ser alargado à proteção de uma quantidade 
suficiente de zonas agrícolas.

Alteração 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A proteção e a promoção do 
património cultural e das paisagens, que 
são parte integrante da diversidade cultural 
que a União se comprometeu a respeitar e a 
promover, de acordo com o artigo 167.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, podem basear-se nas 
definições e princípios estabelecidos nas 
convenções pertinentes do Conselho da 
Europa, em particular a Convenção para a 
Proteção do Património Arquitetónico da 
Europa, a Convenção Europeia da 
Paisagem e a Convenção-Quadro relativa 
ao Valor do Património Cultural para a 
Sociedade.

(11) A proteção e a promoção do 
património cultural e das paisagens, que 
são parte integrante da diversidade cultural 
que a União se comprometeu a respeitar e a 
promover, de acordo com o artigo 167.º, 
n.º 4, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, podem basear-se nas 
definições e princípios estabelecidos nas 
convenções pertinentes do Conselho da 
Europa, em particular a Convenção para a 
Proteção do Património Arquitetónico da 
Europa, a Convenção Europeia da 
Paisagem e a Convenção-Quadro relativa 
ao Valor do Património Cultural para a 
Sociedade, bem como na Recomendação 
sobre a Salvaguarda dos Conjuntos 
Históricos e da sua Função na Vida 
Contemporânea adotada pela UNESCO 
em Nairobi, em 1976.

Or. en

Alteração 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O impacto visual é um critério 
fundamental da avaliação de impacto 
ambiental em termos de preservação do 
património histórico e cultural, da 
paisagem natural e das áreas urbanas; 
este é mais um fator a ser aplicado nas 
avaliações.

Or. es
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Justificação

O impacto visual já existe enquanto critério na legislação nacional de Estados-Membros 
como a França, a Itália e o Reino Unido.

Alteração 73
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para a aplicação da Diretiva 
2011/92/UE, é necessário garantir um
contexto empresarial concorrencial, em 
especial para as pequenas e médias 
empresas, a fim de gerar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com os objetivos definidos na 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo».

(12) Para a aplicação da Diretiva 
2011/92/UE, é necessário garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, em consonância com os 
objetivos definidos na Comunicação da 
Comissão intitulada «Europa 2020 –
Estratégia para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo».

Or. es

Justificação

Simplificação do parágrafo. Garantir a competitividade das empresas e das PME é sempre 
algo de positivo, mas que nunca deve prevalecer sobre as garantias ambientais que os 
projetos devem obrigatoriamente oferecer.

Alteração 74
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para a aplicação da Diretiva 
2011/92/UE, é necessário garantir um 
contexto empresarial concorrencial, em 
especial para as pequenas e médias 

(12) Para a aplicação da Diretiva 
2011/92/UE, é necessário garantir um 
contexto empresarial concorrencial, em 
especial para as pequenas e médias 
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empresas, a fim de gerar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com os objetivos definidos na 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo».

empresas, a fim de gerar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com os objetivos definidos na 
Comunicação da Comissão intitulada 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo»19 e com a recentemente 
atualizada Comunicação sobre Política 
Industrial "Reforçar a indústria europeia 
em prol do crescimento e da recuperação 
económica" (COM(2012)582).

Or. en

Justificação

A UE precisa de explorar todo o potencial dos instrumentos políticos de que dispõe em 
matéria de política ambiental e industrial, bem como de ter uma abordagem integrada, a fim 
de alcançar os objetivos da política industrial da UE. As Avaliações de Impacto Ambiental 
(AIA) são um passo fundamental no sentido de permitir que certos projetos industriais se 
realizem efetivamente e contribuam para o desenvolvimento e o crescimento económico da 
UE.

Alteração 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A aprovação dos projetos públicos 
e privados que possam ter efeitos 
significativos no ambiente só deverá ser 
concedida após ser feita uma avaliação 
dos efeitos significativos que esses 
projetos possam ter no ambiente. Essa 
avaliação deverá efetuar-se com base na 
informação pertinente fornecida pelo 
promotor e, se necessário, completada 
pelas autoridades e pelo público a quem o 
projeto possa afetar.  A avaliação deverá 
ser efetuada por peritos independentes, 
acreditados e tecnicamente competentes, 
devendo o promotor contribuir também 
para o seu pagamento.
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Or. lt

Alteração 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No intuito de reforçar o acesso do 
público e a transparência, deve ser 
disponibilizado por via eletrónica, em 
cada Estado-Membro, um portal central 
com informações ambientais oportunas 
no que respeita à execução da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No intuito de reduzir os encargos 
administrativos, facilitar o processo de 
tomada de decisão e reduzir os custos dos 
projetos, devem ser tomadas as medidas 
necessárias para a normalização dos 
critérios a cumprir em conformidade com 
o disposto no Regulamento (UE) 
1025/2012 relativo à normalização 
europeia1. O objetivo é apoiar a aplicação 
das melhores tecnologias disponíveis 
(MTD), melhorar a competitividade e 
evitar que a norma seja interpretada de 
diversas formas.
_______________



AM\936759PT.doc 13/75 PE510.827v01-00

PT

1 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

Or. es

Alteração 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Ainda no intuito de uma maior 
simplificação e facilitação do trabalho das 
administrações competentes, devem ser 
elaborados critérios de orientação que 
tenham em conta as características dos 
diversos setores de atividade económica 
ou industrial. Tal deve basear-se nas 
instruções do artigo 6.º da Diretiva 
92/43/CEE relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens1.
_______________
1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 1.

Or. es

Alteração 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) A fim de respeitar e assegurar a 
melhor preservação possível do 
património histórico e cultural, a 
Comissão e/ ou os Estados-Membros 
devem elaborar critérios de orientação.

Or. es
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Justificação

Muitas vezes as administrações não estão plenamente a par dos critérios a aplicar ou avaliar 
em relação à preservação do património histórico e cultural. Esta medida possibilitará uma 
maior certeza.

Alteração 80
Sandrine Bélier.

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva em 
certos casos.

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva, 
excecionalmente, a projetos cujo único 
objetivo seja responder a emergências 
civis, se fornecerem a informação 
adequada à Comissão e ao público em 
causa.

Or. en

Alteração 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva em 
certos casos.

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva nestes
casos excecionais, após consulta do 
público em causa.
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Or. en

Alteração 82
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva em 
certos casos.

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva em 
certos casos. Neste contexto, a diretiva 
deve ter em conta as disposições da 
Convenção de Espoo que, em projetos 
transfronteiras, obrigam os Estados 
participantes a uma notificação e consulta 
mútuas. Nos referidos projetos, a 
Comissão deve, se e quando for possível e 
pertinente, desempenhar um papel de 
maior proatividade e mediação.

Or. en

Alteração 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A proporcionalidade deve ser tida 
em conta na avaliação do impacto 
ambiental dos projetos. Os requisitos 
mínimos impostos nas avaliações de 
impacto ambiental de um projeto devem 
ser proporcionais à sua dimensão e fase.

Or. en



PE510.827v01-00 16/75 AM\936759PT.doc

PT

Alteração 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O artigo 1.º, n.º 4, da Diretiva 
2011/92/UE, que estabelece que a diretiva 
não se aplica aos projetos cujos 
pormenores sejam adotados por um ato 
legislativo nacional específico, prevê uma 
ampla derrogação com garantias 
processuais limitadas e pode contornar 
substancialmente a aplicação da diretiva.

Or. en

Alteração 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de evitar esforços e despesas 
desnecessárias, os projetos do Anexo II 
devem apresentar uma declaração de 
intenções, com 30 páginas no máximo, 
com as características do projeto e 
informações sobre a localização do 
projeto a ser submetido a seleção, que 
consiste numa primeira avaliação da 
viabilidade do mesmo. A seleção deve ser 
pública e refletir os fatores indicados no 
artigo 3.º.  Deve mostrar os efeitos 
significativos diretos e indiretos do 
projeto.

Or. es
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Alteração 86
João Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Deve ser exigido às autoridades 
competentes que determinem o âmbito e o 
nível de detalhe das informações 
ambientais a fornecer sob a forma de 
relatório ambiental (definição do âmbito). 
Para melhorar a qualidade da avaliação e 
racionalizar o processo de tomada de 
decisão, é importante especificar a nível da 
União os tipos de informações para os 
quais as autoridades competentes devem 
proceder a essa determinação.

(17) Deve ser exigido às autoridades 
competentes que determinem o âmbito e o 
nível de detalhe das informações 
ambientais a abordar sob a forma de
estudo de impacto ambiental (definição do 
âmbito). Para melhorar a qualidade da 
avaliação e racionalizar o processo de 
tomada de decisão, é importante 
especificar a nível da União os tipos de 
informações para os quais as autoridades 
competentes devem proceder a essa 
determinação.

Or. pt

Alteração 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Deve ser exigido às autoridades 
competentes que determinem o âmbito e o 
nível de detalhe das informações 
ambientais a fornecer sob a forma de 
relatório ambiental (definição do âmbito).
Para melhorar a qualidade da avaliação e 
racionalizar o processo de tomada de 
decisão, é importante especificar a nível da 
União os tipos de informações para os 
quais as autoridades competentes devem 
proceder a essa determinação.

(17) Deve ser exigido às autoridades 
competentes que determinem o âmbito e o 
nível de detalhe das informações 
ambientais a fornecer sob a forma de 
relatório ambiental (definição do âmbito).
Para melhorar a qualidade da avaliação, 
simplificar os procedimentos e 
racionalizar o processo de tomada de 
decisão, é importante especificar a nível da 
União os tipos de informações para os 
quais as autoridades competentes devem 
proceder a essa determinação.

Or. en
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Alteração 88
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O relatório ambiental que o promotor 
de um projeto deve fornecer deverá incluir 
uma avaliação das alternativas razoáveis 
para o projeto proposto, nomeadamente a 
provável evolução do estado atual do 
ambiente no caso de o projeto não ser 
executado (cenário de base), como meio 
de melhorar a qualidade do processo de 
avaliação e de integrar as preocupações 
ambientais numa fase precoce da 
conceção do projeto.

(18) O relatório ambiental que o promotor 
de um projeto deve fornecer deverá incluir 
uma avaliação das alternativas razoáveis 
para o projeto proposto.

Or. fr

Alteração 89
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O relatório ambiental que o promotor 
de um projeto deve fornecer deverá incluir 
uma avaliação das alternativas razoáveis 
para o projeto proposto, nomeadamente a 
provável evolução do estado atual do 
ambiente no caso de o projeto não ser 
executado (cenário de base), como meio de 
melhorar a qualidade do processo de 
avaliação e de integrar as preocupações 
ambientais numa fase precoce da conceção 
do projeto.

(18) O relatório ambiental que o promotor 
de um projeto deve fornecer deverá incluir 
uma avaliação das alternativas razoáveis 
para o projeto proposto, como meio de 
melhorar a qualidade do processo de 
avaliação e de integrar as preocupações 
ambientais numa fase precoce da conceção 
do projeto.

Or. en
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Alteração 90
João Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O relatório ambiental que o promotor 
de um projeto deve fornecer deverá incluir 
uma avaliação das alternativas razoáveis 
para o projeto proposto, nomeadamente a 
provável evolução do estado atual do 
ambiente no caso de o projeto não ser 
executado (cenário de base), como meio de 
melhorar a qualidade do processo de 
avaliação e de integrar as preocupações 
ambientais numa fase precoce da conceção 
do projeto.

(18) O estudo de impacto ambiental que o 
promotor de um projeto deve fornecer 
deverá incluir uma avaliação das 
alternativas razoáveis para o projeto 
proposto, nomeadamente a provável 
evolução do estado atual do ambiente no 
caso de o projeto não ser executado 
(cenário de base), como meio de melhorar 
a qualidade do processo de avaliação e de 
integrar as preocupações ambientais numa 
fase precoce da conceção do projeto.
(Esta alteração aplica-se em todo o 
documento.)

Or. pt

Justificação

Manter a denominação de "estudo de impacto ambiental" em vez de "relatório ambiental" 
permite conferir um caráter consolidado à avaliação de impacto ambiental, seus objetivos e 
metodologia. Uma mudança da terminologia pode não só gerar confusão como alterar o 
âmbito e objetivo do documento final.

Alteração 91
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Devem ser previstos prazos para as 
várias etapas da avaliação ambiental dos 
projetos, para estimular uma tomada de 
decisões mais eficiente e aumentar a 
segurança jurídica, tomando igualmente em 

(22) Devem ser introduzidos prazos
razoáveis e previsíveis para as várias 
etapas da avaliação ambiental dos projetos, 
para estimular uma tomada de decisões 
mais eficiente e aumentar a segurança 
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conta a natureza, a complexidade, a 
localização e a dimensão do projeto 
proposto. Esses prazos não deverão em 
circunstância alguma comprometer as 
rigorosas normas de proteção do ambiente, 
em particular as que resultem de outra 
legislação ambiental da União, nem a 
participação efetiva do público e o acesso à 
justiça.

jurídica, tomando igualmente em conta a 
natureza, a complexidade, a localização e a 
dimensão do projeto proposto. Esses 
prazos não deverão em circunstância 
alguma comprometer as rigorosas normas 
de proteção do ambiente, em particular as 
que resultem de outra legislação ambiental 
da União, nem a participação efetiva do 
público e o acesso à justiça.

Or. en

Alteração 92
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Um dos objetivos da Convenção de 
Århus, que a UE ratificou e transpôs para 
a legislação da UE, é garantir ao público 
o direito de participar no processo de 
tomada de decisões no domínio do 
ambiente. Portanto, essa participação, 
nomeadamente de associações, 
organizações e grupos, em especial 
organizações não-governamentais que 
promovam a proteção do ambiente, deve 
continuar a ser incentivada. Além disso, o 
artigo 9.º, n.ºs 2 e 4, da Convenção de 
Århus, prevê o acesso a processos 
judiciais ou outros para impugnar a 
legalidade substantiva ou processual de 
decisões, atos ou omissões sujeitos à 
participação do público.

Or. es

Justificação

Reafirma, de forma resumida, o conteúdo dos considerandos 17, 19, 20 e 21 da antiga 
diretiva. Os preceitos da Convenção de Århus devem continuar a ser integrados nos 
considerandos da nova diretiva.
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Alteração 93
João Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A participação pública na tomada 
de decisões é fundamental para garantir 
que são levadas em conta as opiniões e 
preocupações que podem ser relevantes 
para essas decisões, aumentando assim a 
responsabilidade e a transparência do 
processo de tomada de decisões, 
melhorando a qualidade substantiva das 
decisões e contribuindo para a 
sensibilização do público para as questões 
ambientais.

Or. pt

Alteração 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Nos termos da Diretiva 
2011/92/UE, a exploração e extração de 
hidrocarbonetos convencionais e não 
convencionais está incluída no anexo II, 
independentemente da quantidade 
explorada ou extraída. Esses projetos 
requerem um controlo caso a caso em 
conformidade com os critérios definidos 
no anexo III, com vista a determinar a 
importância do seu impacto no ambiente. 
Em conformidade com a nota de 
orientação sobre a aplicação da Diretiva 
85/337/CEE a projetos relacionados com 
a prospeção e exploração de 
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hidrocarbonetos não convencionais1 e tal 
como solicitado na resolução do 
Parlamento Europeu sobre os impactos 
ambientais das atividades de extração de 
gás de xisto e de óleo de xisto, é 
imperativo que os projetos envolvendo 
hidrocarbonetos não convencionais 
fiquem subordinados à presente diretiva, 
tal como já acontece com as atividades 
convencionais. Portanto, o anexo I da 
Diretiva 2011/92/UE deve ser alterado de 
forma a que os projetos relacionados com 
a prospeção e exploração de 
hidrocarbonetos não convencionais que 
possam ter um impacto significativo no 
ambiente fiquem subordinados à 
realização obrigatória duma avaliação de 
impacto ambiental.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Alteração 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os limiares de proteção previstos 
para o petróleo e o gás natural indicados 
no anexo I da Diretiva 2011/92/UE não 
têm em conta a especificidade dos níveis 
de produção quotidiana de combustíveis 
fósseis não convencionais, por vezes 
muito variáveis e inferiores, obtidos 
através de métodos de extração 
particularmente agressivos para o 
ambiente, como é o caso da fraturação 
hidráulica. Consequentemente, e não 
obstante o seu impacto ambiental, os 
projetos relacionados com esses 
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combustíveis fósseis devem ser sujeitos a 
uma avaliação de impacto obrigatória nos 
termos do anexo I da presente diretiva, 
independentemente das quantidades 
extraídas.

Or. es

Justificação

Esta alteração baseia-se na alteração 8 do relator, mas simplifica e completa a formulação 
pois alega que a necessidade de realizar uma avaliação dos combustíveis fósseis não 
convencionais decorre menos das quantidades extraídas do que das técnicas utilizadas para a 
sua extração, técnicas essas agressivas para o ambiente. 

Alteração 96
Tadeusz Cymański

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O anexo II inclui nomeadamente 
projetos relativos à exploração dos 
hidrocarbonetos não convencionais, 
independentemente da quantidade 
extraída nesta fase;

Or. pl

Alteração 97
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As novas disposições deverão 
igualmente aplicar-se aos projetos cujo 
pedido de aprovação tenha sido 
introduzido antes do termo do prazo para a 
transposição, mas cuja avaliação de 

(24) As novas disposições deverão apenas
aplicar-se aos projetos que tenham 
iniciado o processo AIA depois do termo 
do prazo para a transposição, mas cuja 
avaliação de impacto ambiental não tenha 
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impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data.

sido concluída antes dessa data

Or. en

Justificação

Exigir que os promotores de projetos, que tenham iniciado um processo de avaliação de 
impacto antes da transposição da diretiva AIA alterada, cumpram as novas exigências 
adicionais da diretiva, contradiz alguns dos princípios básicos do direito, tais como a não 
retroatividade e a segurança jurídica, a menos que o processo esteja concluído no momento 
da transposição.

Alteração 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As novas disposições deverão 
igualmente aplicar-se aos projetos cujo 
pedido de aprovação tenha sido 
introduzido antes do termo do prazo para 
a transposição, mas cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data.

(24) As novas disposições deverão apenas
aplicar-se aos projetos cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido iniciada 
à data da transposição da Diretiva 
2011/92/UE.

Or. en

Justificação

A aplicação retroativa proposta no texto da Comissão cria considerável incerteza jurídica 
para os promotores de projetos. Na verdade, a retroatividade pode conduzir à reabertura de 
termos e prazos do processo obrigando, assim, os promotores a repetirem as etapas 
processuais já seguidas. Isso pode resultar em atrasos consideráveis e aumento dos custos 
tanto para os promotores como para as autoridades competentes.

Alteração 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

(24) As novas disposições deverão 
igualmente aplicar-se aos projetos cujo 
pedido de aprovação tenha sido 
introduzido antes do termo do prazo para a 
transposição, mas cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data.

(24) As novas disposições deverão 
aplicar-se apenas aos projetos cuja 
avaliação de impacto ambiental ainda não 
tenha sido iniciada antes do termo do 
prazo para a transposição da presente 
diretiva.

Or. it

Alteração 100
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 2, alínea a), o primeiro 
travessão passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«— a realização de obras de construção 
ou demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

Or. de

Justificação

Reposição da formulação da atual Diretiva AIA. Consequentemente, as obras de demolição 
deixarão de ser regularmente objeto de avaliações de impacto ambiental. Regra geral, a 
demolição de edifícios, instalações, estradas e outras construções não implica qualquer 
intervenção no meio natural ou na paisagem, melhorando antes a qualidade dos solos, da 
água, do meio natural e da paisagem. Por conseguinte, as obras destinadas a reduzir a 
ocupação do território não devem ser objeto de avaliações de impacto ambiental, uma vez 
que são benéficas para a proteção do ambiente.

Alteração 101
Richard Seeber
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 2, alínea a), o primeiro 
travessão passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«— a realização de obras de construção 
ou demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

Or. de

Alteração 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 2, alínea a), o primeiro 
travessão passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«— a realização de obras de construção 
ou demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

Or. en

Justificação

A inclusão de obras de demolição seria desproporcionada.

Alteração 103
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 2, alínea a), o primeiro 
travessão passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

«— a realização de obras de construção 
ou demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

Or. en

Justificação

As obras de demolição podem ser consideradas uma intervenção no meio natural (processo 
C-50/09). A atual definição já abrange as obras de demolição, pelo que não é necessário 
alterá-la. A diretiva só deve ser aplicada à demolição no âmbito de projetos abrangidos pelos 
Anexos I e II. Devido à natureza das obras de demolição, faz sentido a classificação como 
projeto nos termos do Anexo II. Por essa razão, o Anexo II.13, deve ser alterado de forma a 
abranger as obras de demolição no âmbito dos projetos abrangidos pelos Anexos I e II.

Alteração 104
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

«— a realização de obras de construção ou 
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

«— a realização de obras de construção e
de outras instalações ou obras; a presente 
diretiva aplica-se também à demolição se 
esta não estiver subordinada a normas 
específicas ao setor,»

Or. fr

Justificação

Alguns tipos de trabalhos de demolição não têm um impacto significativo no ambiente. 
Portanto, devem ficar isentos de requisitos adicionais se já forem abrangidos pelas normas 
aplicáveis à demolição.



PE510.827v01-00 28/75 AM\936759PT.doc

PT

Alteração 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 2, alínea a), o primeiro travessão 
passa a ter a seguinte redação:

(a) No n.º 2, alínea a), após o primeiro 
travessão é inserido o seguinte:

«— a realização de obras de construção ou
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

«— a realização de obras de demolição que 
não se enquadram no âmbito das 
Diretivas 2004/35/CE e 2010/75/UE,»

Or. it

Justificação

Para evitar a duplicação da legislação e dos procedimentos.

Alteração 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1 

Texto da Comissão Alteração

— a realização de obras de construção ou 
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,

- a realização de obras de construção ou de 
outras instalações ou obras, incluindo
demolição, diretamente relacionadas com 
a construção,

Or. de

Justificação

Deve ser mantida a formulação da atual Diretiva AIA.  Só devem estar abrangidas as obras 
de demolição diretamente relacionadas com a construção de uma instalação. A inclusão de 
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outras obras de demolição não se justifica, pois têm como objetivo único a remoção de uma 
instalação e, por conseguinte, não têm efeitos adversos para a proteção do ambiente.

Alteração 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

«— a realização de obras de construção ou
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

«— a realização de obras de construção e 
de obras conexas de demolição, ou de 
outras instalações ou obras,»

Or. en

Alteração 108
Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

«— a realização de obras de construção ou
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

«— a realização de obras de construção 
incluindo obras de demolição, ou de outras 
instalações ou obras,»

Or. en

Justificação

A proposta refere especificamente as obras de demolição como um dos objetivos para os 
quais a AIA é necessária. Os Estados-Membros devem proceder a esta adaptação na sua 
legislação nacional.

Alteração 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

«— a realização de obras de construção ou
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

«— a realização de obras de construção e, 
se necessário, de obras de demolição, ou 
de outras instalações ou obras, ou o seu 
funcionamento,»

Or. en

Justificação

Deve ser realizada uma avaliação do impacto ambiental total do ciclo de vida abrangendo as 
fases de operação e de desativação.

Alteração 110
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

«— a realização de obras de construção ou 
demolição, ou de outras instalações ou 
obras,»

«— a realização de obras de construção ou 
demolição, o estabelecimento e a 
expansão de obras de construção ou de 
outras instalações, a mudança do 
funcionamento ou do desempenho da 
instalação com os efeitos previstos em 
conformidade com o n.º 1,»

Or. en

Justificação

No que respeita à expansão estrutural e operacional (por exemplo, aumento da capacidade) 
de instalações - mesmo que se prevejam efeitos consideráveis para o ambiente - só são 
realizadas AIA se aprovadas no âmbito de um procedimento administrativo formal. A 
presente alteração remedeia essa lacuna.



AM\936759PT.doc 31/75 PE510.827v01-00

PT

Alteração 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 2, alínea a), o segundo 
travessão passa a ter a seguinte redação:
“- outras intervenções no meio natural 
ou na paisagem, incluindo as 
intervenções destinadas à investigação e
exploração dos recursos do solo;”

Or. en

Justificação

A exploração dos recursos do solo já é objeto dos projetos. A investigação dos recursos do 
solo é adicionada a fim de abranger ações exploratórias.

Alteração 112
Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 2, alínea a), o segundo 
travessão passa a ter a seguinte redação:
“- outras intervenções no meio natural 
ou na paisagem, incluindo as 
intervenções destinadas à investigação e
exploração de hidrocarbonetos;”

Or. en
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Justificação

A exploração de hidrocarbonetos deve ser objeto dos projetos. A investigação de 
hidrocarbonetos é adicionada a fim de abranger ações exploratórias.

Alteração 113
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) – subalínea 1-A) (nova)  

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ao n.º 2, alínea a), é aditado o 
seguinte parágrafo:
«Não devem ser classificadas como 
projetos as obras e atividades específicas 
autorizadas ou permitidas com base num 
ato legislativo nacional.»

Or. de

Justificação

O facto de a definição de projeto incorporar, para além da construção de edifícios ou de 
outras instalações, «outras intervenções no meio natural ou na paisagem» confere aos 
Estados-Membros a possibilidade de, em casos individuais, solicitar uma AIA, sempre que 
uma atividade seja suscetível de ter um impacto significativo no ambiente. Contudo, esta 
possibilidade não se aplica nos casos em que o Estado-Membro tenha adotado legislação 
específica coerente com a legislação da UE, que autorize determinadas atividades, ou que 
habilite as autoridades a emitir uma licença nesse sentido.

Alteração 114
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE 
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) A alínea c) do n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
"(c) “Aprovação”: a decisão da 
autoridade ou das autoridades 
competentes que confere ao dono da 
obra o direito de iniciar o projeto.”

Or. en

Alteração 115
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A alínea f) do nº 2 passa a ter a 
seguinte redação:
"(f) “Autoridade ou autoridades 
competentes”: a entidade ou entidades 
que os Estados-Membros designarem 
como responsáveis pelo desempenho das 
tarefas resultantes da presente diretiva. 
Os Estados-Membros não são obrigados a 
conferir à entidade ou entidades, a quem 
é conferida competência para conceder ou 
recusar a aprovação, todas as outras 
competências decorrentes da presente 
diretiva."

Or. en

Justificação

Diversas competências decorrem da diretiva (por exemplo, a seleção de um projeto, o 
âmbito, ...) que afirma que os Estados-Membros devem designar uma "autoridade 
competente" para cada uma dessas competências.  Esta definição deve indicar claramente 
que os Estados-Membros não são obrigados a conferir todas essas competências às 
autoridades a quem conferem competência para conceder ou recusar a aprovação. Os 
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Estados-Membros devem estar autorizados a, por exemplo, conferir a uma autoridade 
competência para avaliar ou definir o âmbito do projeto e a outra autoridade competência 
para conceder ou recusar a aprovação.

Alteração 116
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas 
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental, a verificação pela autoridade 
competente, a tomada em conta do
relatório ambiental e os resultados das 
consultas (nomeadamente ao público em 
causa e às autoridades) no processo de 
aprovação, assim como o fornecimento de 
informações sobre a decisão final, em 
conformidade com os artigos 5.º a 10.º.

Or. en

Justificação

A introdução de uma definição clara de "avaliação de impacto ambiental" não deve ser 
exagerada de forma a alargar o âmbito da diretiva / introduzir requisitos adicionais. A 
Comissão impõe a consulta ao público em duas alturas; (1) aquando da elaboração do 
relatório ambiental, e (2) aquando da consulta geral no âmbito do processo de tomada de 
decisão. No entanto, essa dupla consulta pública (1) carece de mais-valia, (2) força os 
Estados-Membros a adaptarem legislação bem sucedida (3), prolonga desnecessariamente o 
procedimento global. Na alteração, a AIA é plenamente considerada na concessão de 
licenças.

Alteração 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação pelo promotor de 
um relatório ambiental que inclua a 
consideração de alternativas razoáveis, a
realização de consultas (nomeadamente ao 
público em causa e às autoridades 
ambientais), a avaliação pela autoridade 
competente, tendo em conta o relatório 
ambiental e os resultados das consultas no 
processo de aprovação, estipulando 
medidas para monitorizar os efeitos 
ambientais adversos significativos e 
medidas de mitigação e compensação,
assim como o fornecimento de informações 
sobre a decisão final, em conformidade 
com os artigos 5.º a 10.º.

Or. en

Alteração 118
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas 
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.”

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação, pelo promotor, de 
um relatório ambiental e de realização das
consultas (nomeadamente ao público em 
causa e às autoridades ambientais) a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, a avaliação pela 
autoridade competente e/ou as autoridades 
a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, tendo em 
conta o relatório ambiental e os resultados 
das consultas no processo de aprovação, 
assim como o fornecimento de informações 
sobre a decisão final, em conformidade 
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com os artigos 5.º a 10.º.”

Or. fr

Justificação

A definição fornecida pela Comissão pode ser entendida como desviando a responsabilidade 
do promotor para a autoridade competente. Esta alteração destina-se a resolver esta questão 
clarificando certas disposições.

Alteração 119
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas 
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas 
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental incluindo a carga de 
emissões inicial e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.

Or. en

Justificação

A ligação entre os procedimentos de AIA e os processos de aprovação regidos por direitos 
específicos (regulamentos setoriais) impede uma identificação, descrição e avaliação 
holística dos impactos ambientais. A carga de emissões inicial no local do projeto 
proveniente do funcionamento das instalações existentes e dos setores dos transportes não é 
considerada. O impacto do projeto só pode ser adequadamente avaliado se a carga de 
emissões inicial for incluída.
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Alteração 120
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas 
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental e de realização de consultas 
(nomeadamente ao público em causa e às 
autoridades ambientais), a avaliação pela 
autoridade competente, tendo em conta o 
relatório ambiental quando considerado o 
nível de emissões e os resultados das 
consultas no processo de aprovação, assim 
como o fornecimento de informações sobre 
a decisão final, em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º.

Or. de

Alteração 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição: 
“g-A) "Norma", uma especificação 
técnica, aprovada por um organismo de 
normalização reconhecido, para 
aplicação repetida ou continuada, cuja 
observância não é obrigatória, que 
assume uma das seguintes formas:
(a) "Norma internacional", uma norma 
aprovada por um organismo 
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internacional de normalização;
(b) "Norma europeia", uma norma 
aprovada por uma organização europeia 
de normalização;
(c) "Norma harmonizada", uma norma 
europeia aprovada com base num pedido 
apresentado pela Comissão tendo em vista 
a aplicação de legislação da União em 
matéria de harmonização;
(d) "Norma nacional", uma norma 
aprovada por um organismo nacional de 
normalização;”

Or. en

Justificação

Definição tal como no Regulamento (UE) n.º 1025/2012 relativo à normalização europeia.

Alteração 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição: 
"g-A) "Sítios históricos urbanos" fazem 
parte de uma totalidade mais ampla, 
englobando o ambiente natural e 
edificado, bem como a vivência 
quotidiana dos respetivos habitantes. 
Neste espaço mais amplo, enriquecido 
com valores de origem remota ou recente 
e submetidos permanentemente a um 
processo dinâmico de transformações 
sucessivas, os novos espaços urbanos 
podem ser considerados provas 
ambientais nas suas fases de formação".
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Or. en

Alteração 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
“g-B) «Avaliação de impacto visual»: o 
impacto visual define-se como uma 
alteração no aspeto ou nos cenários de 
uma paisagem artificial ou natural e de 
zonas urbanas, em resultado de um 
desenvolvimento que pode ser positivo 
(melhoria) ou negativo (desvalorização). 
A avaliação de impacto visual abrange 
igualmente a demolição de obras de 
construção protegidas ou com uma 
função estratégica na imagem tradicional 
de um local ou paisagem. Deve abranger 
a alteração manifesta de uma topografia 
geológica e de qualquer outro obstáculo, 
por exemplo, edifícios ou paredes que 
estorvam o alcance ótico da natureza bem 
como a harmonia paisagística. O impacto 
visual avalia-se fundamentalmente 
mediante análises qualitativas, 
respeitantes à apreciação e interação 
humanas com a paisagem e o valor que 
esta confere a um local (genius loci).”

Or. en

Justificação

O impacto visual é essencial quando nos referimos às zonas costeiras, aos parques eólicos e 
aos edifícios históricos, entre outros.



PE510.827v01-00 40/75 AM\936759PT.doc

PT

Alteração 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-C) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
"(g-C) "Procedimento conjunto": no 
âmbito do procedimento conjunto, a 
autoridade competente deve emitir uma 
avaliação de impacto ambiental que 
integre as avaliações de uma ou mais 
autoridades, sem prejuízo de outras 
disposições constantes da restante 
legislação pertinente da UE.”

Or. en

Alteração 125
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
"(g-A) "Procedimento conjunto": no 
âmbito do procedimento conjunto, a 
autoridade competente deve emitir uma 
avaliação de impacto ambiental que 
integre as avaliações de uma ou mais 
autoridades, sem prejuízo de outras 
disposições constantes da restante 
legislação pertinente da UE.”

Or. en
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Alteração 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d-D) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-D) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
“(g-D) «Simplificação», a redução de 
formas e procedimentos administrativos, a 
criação de procedimentos conjuntos ou de  
instrumentos de coordenação no sentido 
de integrar as avaliações realizadas por 
diversas autoridades. Significa definir 
critérios partilhados, reduzir os prazos 
para apresentação dos relatórios e 
reforçar o caráter objetivo e científico das 
avaliações."

Or. en

Alteração 127
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova) 
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
“g-B) «Simplificação», a redução de 
formas, a criação de procedimentos 
conjuntos e instrumentos de coordenação 
no sentido de integrar as avaliações 
realizadas pelas autoridades envolvidas. 
Simplificação significa também definir 
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critérios partilhados, reduzir os prazos 
para apresentação dos relatórios e 
reforçar o caráter objetivo e científico das 
avaliações."

Or. en

Alteração 128
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
“(g-A) “Independente”: capaz de 
demonstrar objetividade técnica ou 
científica, isenta de instruções ou de 
influência do promotor, da autoridade 
competente ou do governo nacional, 
regional ou local.»

Or. en

Alteração 129
Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, não aplicar a 
presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional ou a 
resposta a emergências civis, caso 

3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso, não aplicar a 
presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional ou a 
resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação pode ter 
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considerem que essa aplicação pode ter 
efeitos adversos nesses objetivos.

efeitos adversos nesses objetivos.

Or. en

Alteração 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, não aplicar a 
presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional ou a 
resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação pode ter 
efeitos adversos nesses objetivos.

3. Os Estados-Membros podem decidir,
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, não aplicar a 
presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional, 
caso considerem que essa aplicação pode 
ter efeitos adversos nesses objetivos.

Or. en

Justificação

A derrogação relativa a projetos cujo único objetivo seja responder a emergências civis é 
inserida no artigo 2.º, n.º4.

Alteração 131
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, não aplicar a 

3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, não aplicar a 



PE510.827v01-00 44/75 AM\936759PT.doc

PT

presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional ou a 
resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação pode ter 
efeitos adversos nesses objetivos.

presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional ou a 
resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação pode ter 
efeitos adversos nesses objetivos e desde 
que não exista qualquer risco grave para 
a saúde humana.

Or. es

Alteração 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não se aplica aos 
projetos cujos pormenores sejam adotados 
por um ato legislativo nacional específico, 
desde que os objetivos da presente 
diretiva, nomeadamente o de 
fornecimento de informações, sejam 
realizados através do processo legislativo. 
De dois em dois anos a contar da data 
especificada no artigo 2.º, n.º 1, da 
Diretiva XXX [OPOCE please introduce 
the n.º of this Directive], os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão de todos os casos em que 
tenham aplicado a presente disposição.

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de uma ampla derrogação com garantias processuais limitadas. Embora a maioria 
dos Estados-Membros não recorram a esta derrogação, ela pode contornar substancialmente 
a aplicação da diretiva.
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Alteração 133
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não se aplica aos 
projetos cujos pormenores sejam adotados 
por um ato legislativo nacional específico, 
desde que os objetivos da presente 
diretiva, nomeadamente o de 
fornecimento de informações, sejam 
realizados através do processo legislativo. 
De dois em dois anos a contar da data 
especificada no artigo 2.º, n.º 1, da 
Diretiva XXX [OPOCE please introduce 
the n.º of this Directive], os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão de todos os casos em que 
tenham aplicado a presente disposição.

Suprimido

Or. en

Alteração 134
Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não se aplica aos 
projetos cujos pormenores sejam adotados
por um ato legislativo nacional específico, 
desde que os objetivos da presente diretiva, 
nomeadamente o de fornecimento de 
informações, sejam realizados através do 
processo legislativo. De dois em dois anos 
a contar da data especificada no artigo 2.º, 
n.º 1, da Diretiva XXX [OPOCE please 

4. A presente diretiva não se aplica aos 
projetos cujos pormenores sejam 
aprovados por um ato legislativo nacional 
específico, desde que os objetivos da 
presente diretiva, nomeadamente o de 
fornecimento de informações, sejam 
realizados através do processo legislativo. 
De dois em dois anos a contar da data 
especificada no artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 
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introduce the n.º of this Directive], os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão de todos os casos em que tenham 
aplicado a presente disposição.

XXX [OPOCE please introduce the n.º of 
this Directive], os Estados-Membros 
devem informar a Comissão de todos os 
casos em que tenham aplicado a presente 
disposição.

Or. en

Alteração 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
"4-A. A presente diretiva não é aplicável a 
obras relacionadas com uma licença 
emitida em conformidade com a Diretiva 
2010/75/UE ou necessária para a 
aplicação de medidas destinadas a 
impedir ou reparar danos ambientais em 
conformidade com a Diretiva 
2004/35/CE."

Or. it

Justificação

Para evitar a duplicação da legislação e dos procedimentos.

Alteração 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 2.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
"1. «Os Estados-Membros tomarão as 
disposições necessárias para garantir 
que, antes d[a] concessão da aprovação, 
os projetos que possam ter um impacto 
significativo no ambiente, 
nomeadamente pela sua natureza, 
dimensões ou localização, sejam 
submetidos à avaliação dos seus efeitos 
após consulta do público. Quando é 
concedida a aprovação, a autoridade 
competente deve, se necessário, definir 
medidas para monitorizar os efeitos 
ambientais adversos significativos, bem 
como medidas de mitigação e 
compensação.  Esses projetos são 
definidos no artigo 4.º.”

Or. en

Justificação

No artigo 2.º, o n.º 1 é harmonizado com o novo texto do artigo 8.º, n.º 2, relativo às medidas 
para monitorizar os efeitos ambientais adversos significativos, bem como as medidas de 
mitigação e compensação. Além disso, é reforçada a participação do público.

Alteração 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 

3. No caso de projetos para os quais a 
obrigação de efetuar uma avaliação dos 
efeitos no ambiente decorra 
simultaneamente da presente diretiva e de 
outra legislação da União, os 
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coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

Estados-Membros devem procurar
processos coordenados ou conjuntos que 
cumpram os requisitos da legislação 
pertinente da União, na medida em que tal 
se afigure razoável.

Or. de

Justificação

A coordenação de processos, como proposto pela Comissão, é, sem dúvida, de louvar; no 
entanto, os Estados-Membros devem ter liberdade para escolher a base jurídica da UE que 
considerarem mais adequada nesse domínio. Não se trata de uma coordenação «a qualquer 
preço».

Alteração 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União podem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União, se considerado adequado pelas 
autoridades do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O processo conjunto tem o potencial de racionalizar o processo, mas a formulação atual 
exclui outras soluções flexíveis. A coordenação obrigatória não simplificaria ou aceleraria 
per se o processo, mas deve ser praticada sempre que apropriado. Em alguns 
Estados-Membros, os tribunais são envolvidos no processo de avaliação e não têm de 
obedecer às outras autoridades.
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Alteração 139
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União podem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

Or. en

Alteração 140
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União podem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

Or. en

Alteração 141
Chris Davies
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União podem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de certa flexibilidade relativamente a como desejam 
cumprir as exigências das diferentes diretivas da UE, sem prejuízo dos objetivos globais da 
referida legislação.

Alteração 142
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União podem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

Or. en
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Alteração 143
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da legislação pertinente da 
União.

3. Os projetos para os quais a obrigação de 
efetuar uma avaliação dos efeitos no 
ambiente decorra simultaneamente da 
presente diretiva e de outra legislação da 
União devem ser objeto de processos 
coordenados ou conjuntos que cumpram os 
requisitos da seguinte legislação da UE:

- a Diretiva 2009/147/CE relativa à 
conservação das aves selvagens,
- a Diretiva 2000/60/CE que estabelece 
um quadro de ação comunitária no 
domínio da política da água,
- a Diretiva 2010/75/CE relativa às 
emissões industriais,
- a Diretiva 92/43/CEE do Conselho 
relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens.

Or. de

Alteração 144
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo coordenado, a Suprimido
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autoridade competente coordena as várias 
avaliações individuais requeridas pela 
legislação da União sobre a matéria, 
emitidas pelas várias autoridades, sem 
prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

Or. en

Justificação

Embora apreciemos o objetivo da Comissão de acelerar e racionalizar o processo de tomada 
de decisão, não podemos apoiar a criação obrigatória de um processo de avaliação conjunto 
ou coordenado. A diretiva alterada deve permitir que os Estados-Membros pratiquem um 
processo de tomada de decisão adaptado às necessidades de cada projeto. Tal significa que 
os Estados-Membros devem poder decidir livremente se processos paralelos ou não 
paralelos, processos conjuntos ou não conjuntos, satisfazem as necessidades do projeto em 
questão.

Alteração 145
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo coordenado, a 
autoridade competente coordena as várias 
avaliações individuais requeridas pela 
legislação da União sobre a matéria, 
emitidas pelas várias autoridades, sem 
prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

Sempre que um projeto seja submetido ao
processo coordenado, a autoridade 
competente coordena as várias avaliações 
individuais requeridas pela legislação da 
União sobre a matéria, emitidas pelas 
várias autoridades, sem prejuízo de 
eventuais disposições em contrário 
contidas noutra legislação pertinente da 
União.

Or. en

Alteração 146
Sandrine Bélier
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo coordenado, a 
autoridade competente coordena as várias 
avaliações individuais requeridas pela 
legislação da União sobre a matéria, 
emitidas pelas várias autoridades, sem 
prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

No âmbito do processo coordenado, a 
autoridade competente coordena as várias 
avaliações individuais requeridas pela 
legislação da União sobre a matéria, 
emitidas pelas várias autoridades, sem 
prejuízo de outra legislação pertinente da 
União.

Or. en

Alteração 147
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo coordenado, a 
autoridade competente coordena as várias 
avaliações individuais requeridas pela 
legislação da União sobre a matéria, 
emitidas pelas várias autoridades, sem 
prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

No âmbito do processo coordenado, a(s)
autoridade(s) competente(s) coordena(m)
as várias avaliações individuais requeridas 
pela legislação da União sobre a matéria, 
emitidas pelas várias autoridades, sem 
prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

Or. de

Alteração 148
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo conjunto, a 
autoridade competente deve emitir uma 
avaliação de impacto ambiental que 
integre as avaliações de uma ou mais 
autoridades, sem prejuízo de eventuais 
disposições em contrário contidas noutra 
legislação pertinente da União.

Suprimido

Or. en

Justificação

Embora consideremos, em princípio, que a duplicação de avaliações e todas as outras 
questões que dificultam ou atrasam o bom funcionamento do processo de tomada de decisão 
devam ser resolvidas, é necessário que a diretiva alterada permita o desenvolvimento dos 
projetos em etapas e que reconheça a possibilidade de exigência de aprovações de diversas 
autoridades relativamente a qualquer projeto específico em diversos momentos e etapas.

Alteração 149
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo conjunto, a 
autoridade competente deve emitir uma 
avaliação de impacto ambiental que integre 
as avaliações de uma ou mais autoridades, 
sem prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

Sempre que um projeto seja submetido ao 
processo conjunto, a autoridade 
competente deve emitir uma avaliação de 
impacto ambiental que integre as 
avaliações de uma ou mais autoridades, 
sem prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

Or. en
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Alteração 150
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do processo conjunto, a 
autoridade competente deve emitir uma 
avaliação de impacto ambiental que integre 
as avaliações de uma ou mais autoridades, 
sem prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da União.

No âmbito do processo conjunto, a(s)
autoridade(s) competente(s) deve(m) emitir 
uma avaliação de impacto ambiental que 
integre as avaliações de uma ou mais 
autoridades, sem prejuízo de eventuais 
disposições em contrário contidas noutra 
legislação pertinente da União.

Or. de

Alteração 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.»

Suprimido

Or. de

Justificação

A coordenação de processos, como proposto pela Comissão, é, sem dúvida, de louvar; no 
entanto, os Estados-Membros devem ter liberdade para escolher a base jurídica da UE que 
considerarem mais adequada nesse domínio. Não se trata de uma coordenação «a qualquer 
preço».
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Alteração 152
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.»

Suprimido

Or. de

Alteração 153
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

De igual forma, a designação de uma autoridade deve estar ao critério dos Estados-Membros 
para que as autoridades competentes possam ser estruturadas e organizadas de forma que 
faça sentido para cada sistema nacional, quadro legislativo e projeto específico. Basta que a 
diretiva alterada não se oponha a um processo conjunto ou coordenado caso os 
Estados-Membros reconheçam que tal cumpriria as necessidades do projeto específico.
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Alteração 154
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.»

Os Estados-Membros podem designar uma 
autoridade para facilitar o processo de 
aprovação de cada projeto.»

Or. nl

Alteração 155
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.

Os Estados-Membros podem designar uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.

Or. en

Alteração 156
Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 

Os Estados-Membros podem designar uma 
autoridade, que será a responsável por 
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facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.

facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de certa flexibilidade relativamente a como desejam 
cumprir as exigências das diferentes diretivas da UE, sem prejuízo dos objetivos globais da 
referida legislação.

Alteração 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo de aprovação de cada 
projeto.»

Os Estados-Membros designam uma 
autoridade, que será a responsável por 
facilitar o processo da avaliação de 
impacto ambiental de cada projeto.»

Or. pl

Alteração 158
Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 3 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em todas as avaliações de impacto 
ambiental, o promotor deve demonstrar 
no relatório ambiental que foi 
considerada toda a restante legislação da 
União de pertinência para o projeto 
proposto e para o qual é necessária a 



AM\936759PT.doc 59/75 PE510.827v01-00

PT

realização de avaliações de impacto 
ambiental individuais.

Or. en

Justificação

É importante destacar que o âmbito do relatório ambiental deve estar em consonância com 
os objetivos globais da legislação da UE aplicáveis à avaliação de impacto ambiental.

Alteração 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:
“4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
7.º, os Estados-Membros podem, em 
casos excecionais, isentar um projeto 
específico, na totalidade ou em parte, 
das disposições previstas na presente 
diretiva.
Para tal fim, os Estados-Membros podem 
definir limiares de isenção para projetos 
sem um impacto significativo no 
ambiente, a fim de reduzir o 
congestionamento dos serviços 
responsáveis pela execução e 
proporcionar certeza a quem os executa, 
permitindo que eles sejam aplicados 
dentro de prazos razoáveis e controlados.”

Or. fr

Alteração 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:
"4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
7.º, os Estados-Membros podem, em 
casos excecionais e se a legislação 
nacional assim o previr, isentar um 
projeto específico cujo único objetivo seja 
responder a emergências civis, na 
totalidade ou em parte, das disposições 
previstas na presente diretiva, caso a 
aplicação possa afetar esses objetivos de 
forma adversa.
Neste caso, os Estados-Membros:
(-a) Informarão e consultarão o público 
em causa;
(a) Examinarão a conveniência de outras 
formas de avaliação;
(b) Colocarão à disposição do público 
interessado a informação recolhida 
através das outras formas de avaliação 
nos termos da alínea a), a informação 
relativa à isenção e os motivos para a 
concessão da mesma;
(c) Informarão a Comissão, antes de 
concederem a aprovação, dos motivos 
que justificam a isenção concedida e 
fornecer-lhe-ão as informações que 
porão, 1 sempre que aplicável, à 
disposição dos seus nacionais.
A Comissão transmite imediatamente 
aos outros Estados-Membros os 
documentos recebidos.
A Comissão informará anualmente o 
Parlamento Europeu e o Conselho da 
aplicação do presente número.»

Or. en
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Justificação

A derrogação do artigo 1.º, n.º 3, relativa a projetos cujo único objetivo seja responder a 
emergências civis é inserida no artigo 2.º, n.º4. Além disso, é reforçada a participação do 
público.

Alteração 161
Franco Bonanini

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O n.º 4 do artigo 2.º passa a ter a 
seguinte redação:
"4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
7.º, os Estados-Membros podem, em 
casos excecionais, isentar um projeto 
específico, na totalidade ou em parte, 
das disposições previstas na presente 
diretiva. Nesse caso, os 
Estados-Membros:
(-a) Consultam o público em causa, 
assegurando uma representação 
adequada das categorias sociais e 
económicas presentes no ambiente 
afetado pelo sistema;
(a) Examinarão a conveniência de outras 
formas de avaliação;
(b) Colocam à disposição do público 
interessado a informação recolhida 
através das outras formas de avaliação 
nos termos da alínea a), a informação 
relativa à decisão que concede a isenção 
e os motivos para a concessão da mesma;
(c) Informarão a Comissão, antes de 
concederem a aprovação, dos motivos 
que justificam a isenção concedida e 
fornecer-lhe-ão as informações que 
porão, sempre que aplicável, à 
disposição dos seus nacionais.
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A Comissão transmite imediatamente 
aos outros Estados-Membros os 
documentos recebidos. A Comissão 
informará anualmente o Parlamento 
Europeu e o Conselho da aplicação do 
presente número.»

Or. it

Alteração 162
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, o primeiro parágrafo 
do n.º 4 passa a ter a seguinte redação:
"4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
7.°, os Estados-Membros podem, em 
casos excecionais e unicamente após 
consulta do público, isentar um projeto 
específico, na totalidade ou em parte, 
das disposições previstas na presente 
diretiva.”

Or. en

Alteração 163
João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No n.º 4 do artigo 2.º, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
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"4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
6.o, nº 1 (novo) e no artigo 7.o, os 
Estados-Membros podem, em casos 
excecionais, isentar um projeto 
específico, na totalidade ou em parte, 
das disposições previstas na presente 
diretiva."

Or. pt

Justificação

Pretende-se apenas inserir a expressão "artigo 6.º, nº 1 (novo)", de forma a garantir a 
coerência com a alteração que propõe o direito do público de solicitar uma avaliação de 
impacto ambiental sobre um determinado projeto do seu interesse através de mecanismos de 
participação ativa que envolvam, nomeadamente as populações, autarquias ou associações.

Alteração 164
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A avaliação de impacto ambiental deve
identificar, descrever e avaliar de modo 
adequado, em função de cada caso
particular e em conformidade com os 
artigos 4.º a 11.º, os efeitos significativos
diretos e indiretos de um projeto sobre os 
seguintes fatores:

A avaliação de impacto ambiental deve, à 
luz de cada caso particular, em 
conformidade com os artigos 5.º a 10.º e da 
de forma adequada, identificar e 
descrever os efeitos diretos e indiretos 
pertinentes de um projeto sobre os 
seguintes fatores, bem como avaliação de 
esses efeitos são significativos:

Or. en

Justificação

A introdução do termo "significativos" é bem-vinda, uma vez que deixa claro que a AIA deve 
focar os aspetos ambientais suscetíveis de serem significativamente afetados. O termo 
"pertinentes" torna claro que apenas os efeitos pertinentes devem ser abrangidos pela AIA. A 
referência aos artigos pertinentes da diretiva deve ser uma referência aos artigos 5.º a 10.º, 
em vez de 4.º a 11.º, dado que a seleção (artigo 4.º), tal como o acesso à justiça (artigo 11.º) 
não é um elemento da AIA.
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Alteração 165
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A avaliação de impacto ambiental deve 
identificar, descrever e avaliar de modo 
adequado, em função de cada caso 
particular e em conformidade com os 
artigos 4.º a 11.º, os efeitos significativos 
diretos e indiretos de um projeto sobre os 
seguintes fatores:

A avaliação de impacto ambiental deve 
identificar, descrever e avaliar de modo 
adequado, em função de cada caso 
particular e das condições ambientais de 
base, e em conformidade com os artigos 4.º 
a 11.º, os efeitos significativos diretos e 
indiretos de um projeto sobre os seguintes 
fatores:

Or. en

Alteração 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela 
Diretiva 92/43/CEE(*) do Conselho e pela 
Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho(**);

a) O homem, a fauna e a flora;

Or. de

Justificação

Deve ser mantida a formulação da atual Diretiva AIA. Os novos conceitos propostos são 
demasiado vagos e não estão de modo nenhum relacionados com projetos concretos.
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Alteração 167
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE(*) do Conselho e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**);

a) População, saúde humana; fauna, flora
e biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE e a Diretiva 2009/147/CE;

Or. en

Alteração 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE(*) do Conselho e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**);

(a) População, saúde humana e fauna e 
flora, com particular ênfase nas espécies e 
habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE(*) do Conselho e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**);

Or. it

Justificação

Reformulação com base no texto existente.
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Alteração 169
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE(*) do Conselho e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**);

a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase, 
quando adequado, nas espécies e habitats 
protegidos pela Diretiva 92/43/CEE(*) do 
Conselho e pela Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho(**);

Or. en

Alteração 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE(*) do Conselho e pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**);

(a) População, saúde humana e 
biodiversidade, com particular ênfase nas 
espécies e habitats protegidos pela Diretiva 
92/43/CEE(*) do Conselho, pela Diretiva 
2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**) e pela Diretiva 2000/60/CE1;

_______________
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Justificação

Adicionada a Diretiva-Quadro Água.
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Alteração 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

b) Solo, água, ar, clima e paisagem;

Or. de

Justificação

A formulação atual da diretiva não deve ser alterada. Os novos conceitos propostos são 
demasiado vagos e podem suscitar insegurança jurídica aquando da implementação da 
diretiva; o âmbito de aplicação da avaliação de impacto ambiental seria, em última 
instância, incerto. Os conceitos utilizados atualmente devem ser mantidos. O impacto nas 
alterações climáticas é já abrangido pelas alíneas d) e e).

Alteração 172
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

b) Solo, água, ar e clima;

Or. en

Justificação

Deve excluir-se "terra" porque a sua utilização é da competência dos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 192.º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Os promotores de um projeto local não têm a possibilidade de avaliar os efeitos 
sobre as alterações climáticas globais. 
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Alteração 173
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

b) Solo, água, ar e alterações climáticas;

Or. de

Alteração 174
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

b) Terra, solo, água, ar e clima;

Or. de

Alteração 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

(b) Terra, solo, água, ar e clima;
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Or. pl

Alteração 176
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE 
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

b) Terra, solo, subsolo, água, ar, clima e 
alterações climáticas e recursos naturais;

Or. en

Alteração 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

(b) Terra, subsolo, solo, água, ar e 
alterações climáticas;

Or. lt

Alteração 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas;

(b) Terra, solo, água, ar e alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa);
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Or. it

Alteração 179
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Terrenos com culturas;

Or. de

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, o impacto de um projeto no território será, pela 
primeira vez, examinado no âmbito de uma avaliação de impacto ambiental. No entanto, o 
objetivo de proteção do território não deve abranger apenas o aspeto ambiental puramente 
qualitativo da fertilidade dos solos, devendo ser alargado à proteção de uma quantidade 
suficiente de zonas agrícolas.

Alteração 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem;

c) Bens materiais e património cultural;

Or. de

Justificação

A formulação atual da diretiva não deve ser alterada. Os novos conceitos propostos são 
demasiado vagos e podem suscitar insegurança jurídica aquando da implementação da 
diretiva; o âmbito de aplicação da avaliação de impacto ambiental seria, em última 
instância, incerto.
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Alteração 181
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem;

c) Bens materiais (incluindo o impacto em 
valores de propriedade), património 
cultural e paisagem;

Or. en

Alteração 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem;

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem, em conformidade com o artigo 
3.º do TUE e os artigos 36.º e 167.º do 
TFUE;

Or. en

Alteração 183
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem;

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem, em conformidade com o artigo 
3.º do TUE;

Or. en

Alteração 184
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exposição, vulnerabilidade e resiliência 
dos fatores referidos nas alíneas a), b) e c) 
aos riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem.

Suprimido

Or. de

Alteração 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exposição, vulnerabilidade e resiliência 
dos fatores referidos nas alíneas a), b) e c) 
aos riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem.

Suprimido

Or. de
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Justificação

O impacto nas catástrofes naturais é muito difícil de prever e não pode ser suficientemente 
determinado.

Alteração 186
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exposição, vulnerabilidade e resiliência 
dos fatores referidos nas alíneas a), b) e c) 
aos riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem.»

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta introduz a exposição, vulnerabilidade e resiliência dos fatores referidos nas 
alíneas a), b) e c), aos riscos de catástrofes naturais e de catástrofes provocadas pelo homem. 
Tal amplia o âmbito da diretiva a um domínio para além das questões ambientais, pode 
resultar em relatórios ambientais mais complexos, onerosos e morosos e duplicar os 
requisitos da restante legislação europeia, nomeadamente a Diretiva Seveso III (relativa ao 
controlo dos perigos associados a acidentes graves), por exemplo, no que respeita à 
avaliação das instalações suscetíveis aos riscos de catástrofes.

Alteração 187
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exposição, vulnerabilidade e resiliência 
dos fatores referidos nas alíneas a), b) e c) 

e) Exposição, vulnerabilidade e resiliência 
dos fatores referidos nas alíneas a), b) e c) 
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aos riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem.»

aos eventuais riscos de catástrofes naturais 
e de catástrofes provocadas pelo homem, 
desde que a legislação da UE ou as 
convenções internacionais existentes 
exijam essa avaliação.»

Or. en

Justificação

Não faz sentido aplicar este requisito a todos os projetos abrangidos pela diretiva, pois tal 
seria demasiado oneroso para muitos deles. Os projetos expostos ou vulneráveis a
catástrofes, ou são abrangidos por outra legislação da UE ou por convenções internacionais.

Alteração 188
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Devem ser tidos em consideração os 
efeitos ambientais significativos para os 
fatores referidos nas novas alíneas a), b) e 
c), resultantes do risco de catástrofes 
naturais e de catástrofes provocadas pelo 
homem relacionado com o projeto. 
Trata-se de situações que podem ser 
razoavelmente descritas como 
características do tipo de projeto previsto. 

Or. de

Alteração 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que exista uma normalização dos 
procedimentos disponíveis sobre um 
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determinado projeto ou instalação, de 
acordo com os critérios MTD, a 
autoridade competente deve ter em conta 
essa normalização e centrar a avaliação 
de impacto ambiental na localização das 
instalações ou do projeto.

Or. es


