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Alteração 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:
"2. Sob reserva do disposto no artigo 2.º, 
n.º 4, os Estados-Membros
determinarão, relativamente aos 
projetos incluídos no anexo II, se o 
projeto deve ser submetido a uma 
avaliação nos termos dos artigos 5.º a 
10.º. Após terem consultado o público, os
Estados-Membros procedem a essa 
determinação: 
(a) Com base numa análise caso a caso; 
ou 
(b) Com base nos limiares ou critérios 
por eles fixados;
Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar os dois procedimentos referidos 
nas alíneas a) e b)."

Or. en

Justificação

É necessária a participação do público quando os Estados-Membros decidem se um projeto 
deve ser submetido a avaliação, quer através de uma análise caso a caso, quer através da 
definição de limiares ou critérios em conformidade com o Anexo II.

Alteração 191
Sandrine Bélier

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 2, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:
"Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar os dois procedimentos referidos 
nas alíneas a) e b). Quando se aplicar a 
alínea b), os Estados-Membros devem 
assegurar que o público seja consultado 
para fins de determinação de limiares ou 
critérios."

Or. en

Alteração 192
João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.o 2, o segundo parágrafo passa a 
ter a seguinte redação:
"Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar os dois procedimentos referidos 
nas alíneas a) e b). Para a alínea b) o 
público deve ser consultado para a 
definição dos limiares ou critérios."

Or. pt

Alteração 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A.

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, na medida em que tal seja necessário e 
adequado, o promotor deve fornecer 
informações sobre as características do 
projeto, o seu potencial impacto no 
ambiente e as medidas previstas para evitar 
e diminuir os efeitos significativos. 

Or. de

Justificação

A informação que teria que ser obrigatoriamente fornecida pelo promotor no âmbito da 
verificação preliminar, em conformidade com o anexo II.A, levaria a uma extensão 
significativa da obrigação de informação nos termos da atual Diretiva AIA. No entanto, tal 
seria contrário à finalidade da verificação preliminar. O anexo II.A deve, por conseguinte, 
ser suprimido, uma vez que a quantidade de informações a fornecer pelo promotor no âmbito 
de uma verificação preliminar caso a caso não deve ser alargada.

Alteração 194
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir 
os efeitos significativos. A lista detalhada 
das informações a fornecer é especificada 
no anexo II.A.

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, os quais, de acordo com a legislação 
vigente nos Estados-Membros, requerem 
uma análise caso a caso ou satisfazem os 
limiares ou critérios definidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com
o n.º 2, o promotor deve fornecer 
informações sobre as características do 
projeto e o seu potencial impacto no 
ambiente. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
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anexo II.A.

Or. en

Justificação

O processo de seleção não deve consistir numa análise tão abrangente como a AIA. O 
promotor não deve ser obrigado a realizar uma AIA para que uma AIA possa ser realizada.

Alteração 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir 
os efeitos significativos. A lista detalhada 
das informações a fornecer é especificada 
no anexo II.A.

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto e o seu 
potencial impacto no ambiente  A lista 
detalhada das informações a fornecer é 
especificada no anexo II.A.

Or. en

Justificação

O processo de seleção deve avaliar a necessidade de execução de uma AIA e não deve ser 
demasiado oneroso. As autoridades devem avaliar, caso a caso e com base nas informações 
apresentadas pelo promotor, a possibilidade de o projeto ter um impacto significativo no 
ambiente.  Deve ser realizada uma AIA se o impacto for significativo.

Alteração 196
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A.

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações que as autoridades 
competentes podem solicitar é 
especificada no anexo II.A.

Or. fr

Justificação

Não é obrigatório uniformizar os critérios se em certas situações a autoridade competente já 
possui certas informações.

Alteração 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A.

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, os quais requerem uma análise caso a 
caso, de acordo com a legislação dos 
Estados-Membros, ou satisfazem os 
limiares ou critérios definidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o n.º 2, o promotor deve fornecer 
informações sobre as características do 
projeto, o seu potencial impacto no 
ambiente e as medidas previstas para evitar 
e diminuir os efeitos significativos A lista 
detalhada das informações a fornecer é 
especificada no anexo II.A.

Or. pl
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Alteração 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A.

3. Para os projetos enumerados no anexo II 
e subordinados a uma análise caso a caso, 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, o 
promotor deve fornecer informações sobre 
as características do projeto, o seu 
potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A.

Or. fr

Justificação

Este número pode fazer pensar que os promotores devem fornecer à autoridade competente 
informações sobre as características do projeto e o seu impacto potencial no ambiente 
relativamente a todos os projetos que decorrem do anexo II, incluindo os que "beneficiam" de 
limiares ou critérios de exclusão. Esta interpretação resultaria na generalização da análise 
caso a caso, com uma primeira fase imposta a todos os projetos que decorrem do anexo II e 
uma segunda fase reservada aos projetos que não "beneficiam" de limiares ou critérios de 
exclusão.

Alteração 199
João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 

3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, o promotor deve fornecer informações 
sobre as características do projeto, o seu 
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potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A.

potencial impacto no ambiente e as 
medidas previstas para evitar e diminuir os 
efeitos significativos. A lista detalhada das 
informações a fornecer é especificada no 
anexo II.A e as informações devem ser 
disponibilizadas ao público antes da 
determinação decorrente do parágrafo 2 e 
disponibilizadas na Internet, garantindo 
assim mais transparência e maior 
acessibilidade ao público.

Or. pt

Alteração 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

A informação que deve ser entregue à 
autoridade competente com as 
características do projeto alvo do processo 
de seleção é quantitativamente limitada e 
deve cingir-se a responder aos elementos 
essenciais com base nos quais a 
administração pode reconhecer a 
viabilidade do projeto, sugerir alterações e 
propor alternativas.

Or. es

Justificação

O objetivo do anteprojeto é limitar a dimensão e o período da avaliação prévia que o 
"screening" requer, dando ao promotor do projeto uma primeira resposta sobre se este é ou 
não viável, economizando assim também nas despesas de desenvolvimento. O anteprojeto não 
pode pressupor uma avaliação de impacto ambiental completa.

Alteração 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente deve responder 
ao processo de seleção num prazo curto, 
em todo o caso inferior a oito meses.

Or. es

Justificação

A limitação do prazo de resposta da autoridade competente é essencial para acelerar um 
processo que não é mais do que uma avaliação prévia.

Alteração 202
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

No quadro da seleção o promotor fornece 
descrições sumárias no que respeita às 
informações a fornecer nos termos do 
anexo II.A.

Or. fr

Justificação

Numa fase preliminar os estudos e projetos ainda estão pouco avançados. Sem querer julgar 
antecipadamente os resultados da seleção, é conveniente não exigir mais do que o necessário 
ao promotor. O objetivo da seleção é identificar as necessidades, não é obrigar o promotor a 
elaborar um estudo de impacto.

Alteração 203
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 
o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção a 
utilizar é especificada no anexo III.»

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, serão 
tidos em conta os critérios de seleção
relevantes especificados no anexo III.

Or. en

Justificação

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Alteração 204
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção pertinentes
relacionados com as características e a 
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o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção a 
utilizar é especificada no anexo III.»

localização do projeto e o seu potencial 
impacto no ambiente. A lista detalhada dos 
critérios de seleção é especificada no anexo 
III.

Or. en

Justificação

A autoridade competente só deve ter em conta os critérios de seleção de pertinência para o 
projeto.

Alteração 205
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 
o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção a 
utilizar é especificada no anexo III.»

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 
o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção que 
podem ser utilizados é especificada no 
anexo III.»

Or. fr

Justificação

Não é obrigatório uniformizar os critérios se em certas situações a autoridade competente já 
possui certas informações.

Alteração 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 
o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção a 
utilizar é especificada no anexo III.»

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 
o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção a 
considerar é especificada no anexo III.

Or. en

Justificação

Por vezes nem todas as informações do anexo III são de pertinência para um projeto. Nesses 
casos não há motivo para exigir do promotor a lista completa.

Alteração 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Texto da Comissão Alteração

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta 
os critérios de seleção relacionados com as 
características e a localização do projeto e 
o seu potencial impacto no ambiente. A 
lista detalhada dos critérios de seleção a 
utilizar é especificada no anexo III.

4. Quando for efetuada uma análise 
casuística ou fixados limiares ou critérios 
para efeitos do disposto no n.º 2, a 
autoridade competente deve ter em conta, 
se necessário, os critérios de seleção 
relacionados com as características e a 
localização do projeto e o seu potencial 
impacto no ambiente. A lista detalhada dos 
critérios de seleção a utilizar é especificada 
no anexo III.
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Or. de

Justificação

Os esforços envidados no âmbito da análise e da verificação de um determinado projeto 
devem ser adequados. Os critérios de análise constantes das listas não devem ter que ser 
aplicados obrigatoriamente, mas apenas nos casos em que sejam relevantes para o projeto e 
respetivos impactos ambientais previstos.

Alteração 208
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

No quadro da seleção o promotor fornece 
descrições sumárias que não podem 
ultrapassar o exigido nos termos do anexo 
II.A.

Or. fr

Justificação

Numa fase preliminar os estudos e projetos ainda estão pouco avançados. Sem querer julgar 
antecipadamente os resultados da seleção, é conveniente não exigir mais do que o necessário 
ao promotor. O objetivo da seleção é identificar as necessidades, não é obrigar o promotor a 
elaborar um estudo de impacto.

Alteração 209
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 

5. A autoridade competente deve 
determinar em conformidade com o 
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disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor nos 
termos previstos no n.º 3 e tendo em conta, 
quando pertinente, os resultados de 
estudos, verificações preliminares ou 
avaliações dos efeitos no ambiente 
decorrentes de outra legislação da União. A 
determinação prevista no n.º 2 deve:

Or. en

Justificação

Por motivos de consonância com o n.º 2, o termo "decisão" deve ser substituído pelo termo 
"determinação". Deve ser inserida a referência ao artigo 4.º, n.º 3.

Alteração 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Alteração 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, após consulta do público 
em causa com base numa avaliação das
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

Or. en

Alteração 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos que conheça, 
verificações preliminares ou avaliações dos 
efeitos no ambiente decorrentes de outra 
legislação da União. A decisão prevista no 
n.º 2 deve:

Or. de

Justificação

A avaliação da autoridade competente deve basear-se apenas em estudos que conheça. A 
referência a resultados de estudos em geral pode suscitar problemas, uma vez que o âmbito 
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dos mesmos não está claramente definido.

Alteração 213
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 
informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A autoridade competente pode 
decidir que um projeto enumerado no 
anexo II não deve ser submetido a 
avaliação nos termos dos artigos 5.º a 
10.º, somente nos casos em que esteja 
fundamentada a ausência de possíveis 
efeitos significativos do projeto no 
ambiente. A decisão prevista no n.º 2 deve:

Or. en

Alteração 214
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 

5. A autoridade competente deve tomar a 
sua decisão em conformidade com o 
disposto no n.º 2, com base nas 
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informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União. A decisão prevista no n.º 2 deve:

informações fornecidas pelo promotor e 
tendo em conta, quando pertinente, os 
resultados de estudos, verificações 
preliminares ou avaliações dos efeitos no 
ambiente decorrentes de outra legislação da 
União, assim como as alegações 
apresentadas pelo público interessado e as 
autoridades locais pertinentes. A decisão 
prevista no n.º 2 deve:

Or. es

Justificação

Dado que este número do artigo 4.º faz referência às avaliações ao critério dos 
Estados-Membros, é especialmente importante que se tenha em conta a participação do 
público afetado. Altera-se o termo utilizado pelo relator na alteração 22 ("observações" por 
"alegações").

Alteração 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Declarar de que modo foram tidos em 
conta os critérios do anexo III;

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente disposição é desproporcionada e conducente a um aumento dos trâmites 
administrativos. Existe ainda o risco de a mesma ter como resultado um maior número de 
litígios.

Alteração 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Incluir uma descrição das medidas 
previstas para evitar, impedir e diminuir 
os eventuais efeitos significativos no 
ambiente, caso seja decidido que não é 
necessária uma avaliação de impacto 
ambiental em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

O processo de seleção deve avaliar a necessidade de execução de uma AIA e não deve ser 
demasiado oneroso. As autoridades devem avaliar, caso a caso e com base nas informações 
apresentadas pelo promotor, se se prevê que o projeto tenha um impacto considerável no 
ambiente.  Uma AIA tem de ser realizada se o impacto for significativo. 

Alteração 217
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Incluir uma descrição das medidas 
previstas para evitar, impedir e diminuir 
os eventuais efeitos significativos no 
ambiente, caso seja decidido que não é 
necessária uma avaliação de impacto 
ambiental em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º;

Suprimido

Or. de
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Alteração 218
João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Ser disponibilizada ao público. d) Ser disponibilizada ao público e dada a 
devida consideração aos comentários do 
público em causa

Or. pt

Alteração 219
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse 
caso, a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento e da data para a qual está 
prevista a sua decisão.

Suprimido

Or. nl

Alteração 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas.
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse 
caso, a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento e da data para a qual está 
prevista a sua decisão.

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação ou 
outra decisão emitida com vista a cumprir 
os requisitos da presente diretiva e na 
condição de o promotor ter entregado todas 
as informações exigidas.

Or. pl

Alteração 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse 
caso, a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento e da data para a qual está 

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de 90 
dias a contar do pedido de aprovação e na 
condição de o promotor ter entregado todas 
as informações exigidas.
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prevista a sua decisão.

Or. it

Justificação

A certeza quanto ao prazo é essencial para concluir com êxito todo o processo.

Alteração 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse 
caso, a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas.

Or. de

Justificação

Os prazos devem ser fixados de acordo com a legislação relevante.

Alteração 223
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de trinta 
dias a contar do pedido de aprovação e na 
condição de o promotor ter entregado todas 
as informações exigidas. Dependendo da 
natureza, complexidade, localização e 
dimensão do projeto proposto, a autoridade 
competente pode prolongar o prazo uma 
vez por mais trinta dias; nesse caso, a 
autoridade competente informa por escrito
o promotor das razões que justificam a 
prorrogação do prazo e da data para a qual 
está prevista a sua deliberação.

Or. en

Justificação

Um período máximo de seis meses é desproporcionalmente longo nesta fase do processo. Um 
período de trinta dias, com a possibilidade de um prolongamento por mais trinta dias, está 
mais de acordo com a prática corrente nos Estados-Membros. 

Alteração 224
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por um mês; nesse caso, 
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a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

Or. en

Alteração 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 4 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

Or. es

Alteração 226
Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 6. A autoridade competente deve tomar a 
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decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo, cabendo aos 
Estados-Membros fixar um prazo 
razoável não superior a 3 meses; nesse 
caso, a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem usufruir do poder para fixar o prazo adequado ditado pelas 
condições nacionais.

Alteração 227
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas.
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente proceda à 
determinação prevista no n.º 2 no prazo de 
três meses a contar do momento em que o 
promotor tiver entregado todas as 
informações exigidas no n.º 3.
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses Dependendo 
da natureza, complexidade, localização e 
dimensão do projeto proposto, a autoridade 
competente pode prolongar o prazo por 3 
meses; nesse caso, a autoridade competente 



PE510.870v01-00 26/74 AM\937205PT.doc

PT

informa o promotor das razões que 
justificam o prolongamento do prazo.

Or. en

Justificação

O prazo começa a decorrer no momento em que o promotor tenha apresentado todas as 
informações necessárias em conformidade com o n.º 3. Também consideramos que a seleção 
deve ser dissociada da definição do âmbito. Na fase de seleção a informação disponível é 
frequentemente insuficiente para permitir uma definição do âmbito adequada.  Além disso, 
corre-se o risco de sujeitar desnecessariamente à definição do âmbito uma proposta 
relativamente à qual o promotor decida posteriormente não avançar para a fase de 
apresentação do pedido.

Alteração 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de 90 
dias a contar do pedido de aprovação e na 
condição de o promotor ter entregado todas 
as informações exigidas. Dependendo da 
natureza, complexidade, localização e 
dimensão do projeto proposto, a autoridade 
competente pode prolongar o prazo por um 
máximo de 90 dias; nesse caso, a 
autoridade competente informa o promotor 
das razões que justificam a prorrogação do 
prazo e da data para a qual está prevista a
sua deliberação; informa ainda a 
Comissão sobre a entidade e as causas do 
atraso.

Or. en

Justificação

Calendários e prazos claros são fundamentais para uma conclusão bem-sucedida de todo o 
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processo. A decisão sobre se o projeto será submetido a avaliação deve ser tomada num 
prazo máximo de três meses, sem prolongamento do prazo com base na natureza, 
complexidade, localização e dimensão do projeto proposto; Esta discricionariedade pode dar 
azo a subjetividade no calendário da avaliação global. 

Alteração 229
Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas.
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

6. A autoridade competente deve tomar a 
decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de execução de 
um projeto e/ou de aditamentos à
aprovação do projeto, e na condição de o 
promotor ter entregado todas as 
informações exigidas. Dependendo da 
natureza, complexidade, localização e 
dimensão do projeto proposto, a autoridade 
competente pode prolongar o prazo por 3 
meses; nesse caso, a autoridade competente 
informa o promotor das razões que 
justificam o prolongamento do prazo e da 
data para a qual está prevista a sua 
deliberação.

Or. en

Alteração 230
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade competente deve tomar a 6. A autoridade competente deve tomar a 
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decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

decisão prevista no n.º 2 no prazo de três 
meses a contar do pedido de aprovação e 
na condição de o promotor ter entregado 
todas as informações exigidas. 
Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo até 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento do prazo e da data para a 
qual está prevista a sua deliberação.

Or. de

Alteração 231
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
apresentação pelo promotor de todas as 
informações necessárias são 
determinadas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 232
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso se decida que o projeto deve ser 
objeto de uma avaliação de impacto 

Suprimido
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ambiental conforme com os artigos 5.º a 
10.º, a decisão tomada em aplicação do 
n.º 2 do presente artigo deve incluir as 
informações previstas no artigo 5.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 233
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 4 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso se decida que o projeto deve ser 
objeto de uma avaliação de impacto 
ambiental conforme com os artigos 5.º a 
10.º, a decisão tomada em aplicação do 
n.º 2 do presente artigo deve incluir as 
informações previstas no artigo 5.º, n.º 2.»

Suprimido

Or. en

Alteração 234
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 

1. Sempre que deva ser efetuada uma 
avaliação de impacto ambiental em 
conformidade com os artigos 5.º a 10.º, o 
promotor deve apresentar um relatório 
ambiental. O relatório ambiental deve 
incluir as informações e avaliações 
especificadas no anexo IV. Ao preparar o 
relatório ambiental, o promotor deve 
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tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características 
do potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de 
certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base 
noutros requisitos de avaliação. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no 
anexo IV.

incluir as informações que possam com 
razoabilidade ser exigidas para a tomada de 
decisões informadas sobre os impactos 
ambientais do projeto proposto e deve ter
em conta:

(a) O parecer emitido pela autoridade 
competente nos termos do n.º 2 sobre o 
âmbito e o nível de pormenor das 
informações a apresentar pelo promotor;
(b) Conhecimentos e métodos de 
avaliação atuais.

Or. en

Justificação

O artigo 5.º, n.º 1, tal como proposto pela Comissão, deve ser simplificado. A diretiva deve, 
de facto, tal como no artigo 5.º, n.º 3 da Diretiva 2001/42/CE, reconhecer explicitamente que 
a obrigação de apresentar um relatório ambiental pode ser cumprida mediante a 
apresentação de informações que tenham sido obtidas a outros níveis de tomada de decisão 
ou através de avaliações decorrentes de outra legislação da UE. A Comissão propõe 
adicionar a localização dos projetos (d) e a capacidade técnica (a) ao artigo 5.º, n.º 1. Para 
proceder à simplificação do artigo 5.º, n.º 1 proposto, a localização do projeto e a 
capacidade técnica podem ser adicionadas ao anexo IV.

Alteração 235
Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de 
certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base 
noutros requisitos de avaliação. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no anexo 
IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, bem como as 
características do potencial impacto e as 
alternativas razoáveis consideradas. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no anexo 
IV.

No relatório ambiental, o promotor deve 
incluir um resumo sobre:
(a) O impacto ambiental significativo do 
projeto;
(b) As medidas necessárias para mitigar o 
impacto ambiental significativo;
(c) Se a mitigação adequada é obtida 
através de: conceção, requisitos e/ou 
condições, ou obrigações legais;
(d) Se os impactos significativos ou 
potenciais serão controlados através de 
outros processos que ultrapassam o 
âmbito da AIA.

Or. en

Justificação

Tanto os promotores como as autoridades nacionais beneficiarão se os promotores forem
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obrigados a fornecer um resumo das ações de mitigação previstas, pois tal tornará o 
relatório de análise ambiental mais claro.

Alteração 236
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características 
do potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de 
certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base 
noutros requisitos de avaliação. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no 
anexo IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto.

Or. fr

Justificação

Esta alteração permite clarificar melhor os papéis do promotor e da autoridade pública.
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Alteração 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de 
certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base 
noutros requisitos de avaliação. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no anexo 
IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto e as alternativas ao 
projeto proposto. A lista detalhada das 
informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. en

Alteração 238
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de 
certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base 
noutros requisitos de avaliação. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no anexo 
IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto e as alternativas ao 
projeto proposto. A lista detalhada das 
informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. en

Alteração 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve incluir as 
informações que possam com 
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artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

razoabilidade ser exigidas para a tomada de 
decisões informadas sobre os impactos 
ambientais do projeto proposto, tendo em 
conta os conhecimentos e os métodos de 
avaliação atuais, as características, a 
capacidade técnica e a localização do 
projeto, as características do potencial 
impacto, uma descrição das alternativas 
razoáveis adaptadas ao projeto proposto e 
às suas características específicas e a 
possibilidade de certos aspetos (incluindo a 
avaliação de alternativas) serem mais 
adequadamente avaliados a diferentes 
níveis, incluindo o nível de planeamento, 
ou com base noutros requisitos de 
avaliação. A lista detalhada das 
informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. it

Alteração 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve incluir as 
informações que possam com 
razoabilidade ser exigidas para a tomada de 
decisões informadas sobre os impactos 
ambientais do projeto proposto, tendo em 
conta os conhecimentos e os métodos de 
avaliação atuais, as características, a 
capacidade técnica e a localização do 
projeto, as características do potencial 
impacto, um resumo das alternativas
razoáveis, específicas e de pertinência 
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projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

para o projeto proposto e a possibilidade 
de certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. en

Alteração 241
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de 
certos aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base 
noutros requisitos de avaliação. A lista 
detalhada das informações a fornecer no 
relatório ambiental é especificada no anexo 
IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto e as alternativas ao 
projeto proposto consideradas pelo 
promotor. A lista detalhada das 
informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.



AM\937205PT.doc 37/74 PE510.870v01-00

PT

Or. de

Alteração 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas razoáveis
ao projeto proposto consideradas pelo 
promotor e que, tendo em conta as 
características específicas do projeto, 
permitam alcançar os seus objetivos 
principais na mesma medida, e a 
possibilidade de certos aspetos (incluindo a 
avaliação de alternativas) serem mais 
adequadamente avaliados a diferentes 
níveis, incluindo o nível de planeamento, 
ou com base noutros requisitos de 
avaliação. A lista detalhada das 
informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. de
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Justificação

É importante ter igualmente em conta as alternativas «razoáveis» no âmbito da AIA, porém 
será conveniente especificar que alternativas se consideram «razoáveis». Uma vez que os 
objetivos e subobjetivos do projeto são formulados pelo promotor e não pela autoridade 
responsável pela autorização, esta último não pode igualmente determinar que alternativas 
são «razoáveis». A ponderação entre diferentes projetos/locais é feita apenas ao nível do 
planeamento regional em cada Estado-Membro, e não na AIA.

Alteração 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
incluindo, quando necessário, uma 
avaliação de impacto visual, tendo em 
conta os conhecimentos e os métodos de 
avaliação atuais, as características, a 
capacidade técnica e a localização do 
projeto, as características do potencial 
impacto, as alternativas ao projeto proposto 
relacionadas com os impactos 
significativos e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.
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Or. en

Alteração 244
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, uma lista das possíveis
alternativas relacionadas com os impactos 
significativos do projeto proposto e a 
possibilidade de certos aspetos (incluindo a 
avaliação de alternativas) serem mais 
adequadamente avaliados a diferentes 
níveis, incluindo o nível de planeamento, 
ou com base noutros requisitos de 
avaliação. A lista detalhada das 
informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. en

Justificação

Não é realista solicitar aos promotores a prestação de informações específicas sobre as 
alternativas relativamente às quais não possuem competência, controlo ou conhecimento. 
Além disso, o promotor só deve ter de apresentar alternativas pertinentes para os impactos 
significativos do projeto.
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Alteração 245
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, incluindo a carga 
de emissões inicial, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. en

Justificação

A ligação entre os processos de AIA e os processos de aprovação de direito especial 
(regulamentos setoriais) impede a identificação, descrição e avaliação abrangentes dos 
impactos ambientais. A carga de emissão inicial no local do projeto decorrente do 
funcionamento das instalações existentes e dos setores dos transportes não e considerada. O 
impacto do projeto só pode ser adequadamente avaliado se a carga de emissão inicial for 
incluída.
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Alteração 246
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, as características do 
potencial impacto, as alternativas ao 
projeto proposto e a possibilidade de certos 
aspetos (incluindo a avaliação de 
alternativas) serem mais adequadamente 
avaliados a diferentes níveis, incluindo o 
nível de planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

1. Caso deva ser efetuada uma avaliação de 
impacto ambiental em conformidade com 
os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve 
elaborar um relatório ambiental. O 
relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto, 
tendo em conta os conhecimentos e os 
métodos de avaliação atuais, as 
características, a capacidade técnica e a 
localização do projeto, incluindo o nível de 
emissões, as características do potencial 
impacto, as alternativas ao projeto proposto 
e a possibilidade de certos aspetos 
(incluindo a avaliação de alternativas) 
serem mais adequadamente avaliados a 
diferentes níveis, incluindo o nível de 
planeamento, ou com base noutros 
requisitos de avaliação. A lista detalhada 
das informações a fornecer no relatório 
ambiental é especificada no anexo IV.

Or. de

Alteração 247
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As informações pertinentes disponíveis 
sobre os efeitos ambientais dos projetos 
obtidas a outros níveis de tomada de
decisões ou por via de outros atos 
legislativos da União, podem ser 
utilizadas a fim de fornecer as 
informações e avaliações a que se refere o 
anexo I.

Or. en

Justificação

O artigo 5.º, n.º 1, tal como proposto pela Comissão, deve ser simplificado. A diretiva deve, 
de facto, tal como no artigo 5.º, n.º 3 da Diretiva 2001/42/CE, reconhecer explicitamente que 
a obrigação de apresentar um relatório ambiental pode ser cumprida mediante a 
apresentação de informações que tenham sido obtidas a outros níveis de tomada de decisão 
ou através de avaliações decorrentes de outra legislação da UE. A Comissão propõe 
adicionar a localização dos projetos (d) e a capacidade técnica (a) ao artigo 5.º, n.º 1. Para 
proceder à simplificação do artigo 5.º, n.º 1.º proposto, a localização do projeto e a 
capacidade técnica podem ser adicionadas ao anexo IV.

Alteração 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no 
artigo 6.º, n.º 1, e o promotor, determina o 
âmbito e o nível de pormenor das 
informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade 
com o n.º 1 do presente artigo. A dita 
autoridade deve determinar, 
nomeadamente:

Suprimido

(a) A decisões e pareceres a obter;
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(b) As autoridades e o público a quem o 
projeto pode interessar;
(c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;
(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;
(e) As características ambientais a que se 
refere o artigo 3.º suscetíveis de serem 
significativamente afetadas;
(f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 
determinado projeto ou tipo de projeto;
(g) As informações e conhecimentos 
disponíveis e obtidos a outros níveis 
decisórios ou através de outra legislação 
da União, e os métodos de avaliação a 
utilizar.

Or. en

Justificação

A atual diretiva determina que é da responsabilidade do promotor elaborar a AIA no que diz 
respeito à regulamentação existente, em consulta com peritos e autoridades. A proposta 
desviaria a responsabilidade do promotor para as autoridades. Aumentaria os encargos 
administrativos para o autor do pedido, bem como para as autoridades, e geraria uma 
decisão adicional com possibilidade de recurso.

Alteração 249
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros adotarão as 
medidas necessárias para garantir que, se 
o promotor o solicitar antes de apresentar 
um pedido de aprovação, a autoridade 
competente dê um parecer sobre as 
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informações a fornecer pelo promotor de 
acordo com o disposto no n.º 1.

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo.

Se o promotor solicitar um parecer sobre 
a definição do âmbito, só podem ser 
enviados pedidos subsequentes de 
informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias ou 
diretamente pertinentes para a tomada de 
uma decisão informada sobre quaisquer 
impactos ambientais adversos 
significativos, e se devidamente explicados 
pela autoridade competente.
Os Estados-Membros poderão igualmente 
requerer o parecer das autoridades 
competentes, independentemente do facto 
de o promotor o ter ou não solicitado.

(a) A decisões e pareceres a obter;
(b) As autoridades e o público a quem o 
projeto pode interessar;
(c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;
(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;
(e) As características ambientais a que se 
refere o artigo 3.º suscetíveis de serem 
significativamente afetadas;
(f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 
determinado projeto ou tipo de projeto;
(g) As informações e conhecimentos 
disponíveis e obtidos a outros níveis 
decisórios ou através de outra legislação 
da União, e os métodos de avaliação a 
utilizar.



AM\937205PT.doc 45/74 PE510.870v01-00

PT

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Só 
podem ser enviados pedidos subsequentes 
de informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

É desnecessária a definição obrigatória do âmbito. Tal limitaria a flexibilidade de que 
dispõem os promotores mais experientes para, antes da apresentação dos pedidos, utilizarem 
os debates não estatutários entre o promotor, a autoridade competente e as principais 
agências como uma oportunidade menos formal para debater o alcance e o conteúdo da 
Declaração Ambiental.

Alteração 250
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. Se o promotor o solicitar antes de 
apresentar um pedido de aprovação, a 
autoridade competente, depois de consultar 
as autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, 
determina o âmbito e o nível de pormenor 
das informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. O promotor deve 
agregar a este pedido uma sugestão de 
abordagem do relatório ambiental.

Or. de
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Alteração 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o 
âmbito e o nível de pormenor das
informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. A dita autoridade
deve determinar, nomeadamente:

2. Se o promotor o solicitar antes de 
apresentar um pedido de aprovação, a 
autoridade competente, depois de consultar 
as autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, 
deve apresentar orientações sobre as
informações incluídas pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. A autoridade
competente deve considerar, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o 
âmbito e o nível de pormenor das
informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. A dita autoridade 
deve determinar, nomeadamente:

2. Se o promotor o solicitar, antes de 
apresentar um pedido de aprovação a 
autoridade competente, depois de consultar 
as autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, 
oferece orientações sobre as informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A autoridade 
competente deve ter em consideração, 
nomeadamente:

Or. it
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Justificação

Reformulação com base no texto existente.

Alteração 253
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o
âmbito e o nível de pormenor das 
informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. A dita 
autoridade deve determinar, 
nomeadamente:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, se o promotor assim o solicitar, a 
autoridade competente, depois de consultar
o promotor e as autoridades referidas no 
artigo 6.º, n.º 1, emita um parecer sobre o 
âmbito e o nível de pormenor das 
informações a serem fornecidas pelo 
promotor no relatório ambiental, em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo. O parecer solicitado deve
abranger, nomeadamente:

Or. en

Justificação

Não podemos concordar com a proposta de tornar a definição do âmbito obrigatória em 
todos os casos. Deve caber ao promotor decidir se necessita de apoio em matéria de 
definição do âmbito. O parecer sobre a definição do âmbito deve cingir-se a elementos 
relacionados com o projeto como tal e não abordar o processo de aprovação.

Alteração 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo, caso o operador assim 
o solicite. A dita autoridade deve incluir, 
nomeadamente:

Or. de

Justificação

A determinação do âmbito numa base voluntária não deve ser obrigatória. O processo de 
delimitação da incidência do projeto tem como finalidade prestar assistência aos promotores 
e permitir que façam uma estimativa dos requisitos de análise.

Alteração 255
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo, caso o operador assim 
o solicite. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

Or. de
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Alteração 256
Chris Davies

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina os 
aspetos a serem abordados pelo promotor 
no relatório ambiental, em conformidade 
com o n.º 1 do presente artigo. A dita 
autoridade deve determinar, 
nomeadamente:

Or. en

Justificação

Deve existir um certo grau de flexibilidade para não limitar os diversos aspetos a serem 
abordados entre a autoridade competente e o promotor durante o debate sobre os requisitos 
do relatório ambiental.

Alteração 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, o público em causa e o promotor, 
determina o âmbito e o nível de pormenor 
das informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. A dita autoridade 
deve determinar, nomeadamente:
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Or. en

Alteração 258
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, o promotor e o público em causa, 
determina o âmbito e o nível de pormenor 
das informações a incluir pelo promotor no 
relatório ambiental, em conformidade com 
o n.º 1 do presente artigo. A dita autoridade 
deve determinar, nomeadamente:

Or. en

Alteração 259
João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, e o promotor, determina o âmbito 
e o nível de pormenor das informações a 
incluir pelo promotor no relatório 
ambiental, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo. A dita autoridade deve 
determinar, nomeadamente:

2. A autoridade competente, depois de 
consultar as autoridades referidas no artigo 
6.º, n.º 1, o promotor e o público 
interessado, determina o âmbito e o nível 
de pormenor das informações a incluir pelo 
promotor no relatório ambiental, em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo. A dita autoridade deve determinar, 
nomeadamente:

Or. pt
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Alteração 260
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A decisões e pareceres a obter; Suprimido

Or. de

Alteração 261
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A decisões e pareceres a obter; Suprimido

Or. en

Alteração 262
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As autoridades e o público a quem o 
projeto pode interessar;

Suprimido

Or. de
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Alteração 263
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;

Suprimido

Or. de

Alteração 264
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;

Suprimido

Or. de

Alteração 265
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;

Suprimido

Or. en
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Alteração 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;

(c) As diferentes fases do processo e 
prazos vinculativos para a sua duração;

Or. en

Alteração 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As diferentes fases do processo e a sua 
duração;

(c) As diferentes fases do processo e os 
prazos vinculativos referentes à sua 
duração;

Or. it

Justificação

A certeza quanto ao prazo é essencial para concluir com êxito todo o processo.

Alteração 268
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

Suprimido

Or. de

Alteração 269
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

Suprimido

Or. fr

Justificação

A autoridade competente não possui todas as informações para decidir acerca das soluções 
de substituição razoáveis, nomeadamente em termos de exequibilidade técnica e de aspetos 
económicos.

Alteração 270
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

Suprimido
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Or. fr

Alteração 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

Suprimido

Or. it

Alteração 273
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

d) As alternativas necessárias ao projeto 
proposto consideradas pelo promotor e as 
suas características específicas;

Or. de

Alteração 274
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

(d) As alternativas, incluindo a alternativa 
de não implementação ou cenário de base, 
pertinentes para o projeto proposto e as 
suas características específicas, tendo em 
conta os efeitos ambientais;

Or. en

Alteração 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto referidas no n.º 1 e as suas 
características específicas;

Or. de
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Justificação

Ver alteração do artigo 5.º, n.º 1.

Alteração 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas, que não comporta a 
realização de um novo projeto ou de um 
projeto paralelo ao principal; trata-se de 
propor alternativas aos elementos 
problemáticos do projeto apresentado ou 
uma possível avaliação de impacto 
ambiental negativa;

Or. es

Alteração 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas;

(d) As alternativas razoáveis ao projeto 
proposto e as suas características 
específicas, tendo em conta os efeitos 
ambientais;

Or. en
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Alteração 278
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As características ambientais a que se 
refere o artigo 3.º suscetíveis de serem 
significativamente afetadas;

Suprimido

Or. de

Alteração 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As características ambientais a que se 
refere o artigo 3.º suscetíveis de serem 
significativamente afetadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 280
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 

Suprimido
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determinado projeto ou tipo de projeto;

Or. de

Alteração 281
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 
determinado projeto ou tipo de projeto;

Suprimido

Or. de

Alteração 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 
determinado projeto ou tipo de projeto;

Suprimido

Or. en

Alteração 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 
determinado projeto ou tipo de projeto;

Suprimido

Or. it

Alteração 284
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) As informações a fornecer sobre as 
características específicas de um 
determinado projeto ou tipo de projeto;

Suprimido

Or. en

Alteração 285
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As informações e conhecimentos 
disponíveis e obtidos a outros níveis 
decisórios ou através de outra legislação 
da União, e os métodos de avaliação a 
utilizar.

Suprimido

Or. de



AM\937205PT.doc 61/74 PE510.870v01-00

PT

Alteração 286
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As informações e conhecimentos 
disponíveis e obtidos a outros níveis 
decisórios ou através de outra legislação 
da União, e os métodos de avaliação a 
utilizar.

(g) Os métodos de avaliação a utilizar.

Or. en

Alteração 287
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Só 
podem ser enviados pedidos subsequentes 
de informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

A autoridade competente pode solicitar 
informações adicionais ao promotor se tal 
se justificar face a novas circunstâncias ou 
considerações técnicas e for explicado
pela autoridade competente.

Or. de

Alteração 288
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode igualmente
solicitar a assistência de peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Só 
podem ser enviados pedidos subsequentes 
de informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

Se o promotor solicitar um parecer, a 
autoridade competente pode solicitar ao 
promotor a apresentação das informações 
adicionais que considera úteis para a 
emissão do parecer.  Só podem ser 
enviados pedidos subsequentes de 
informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

Não podemos concordar com a proposta de tornar a definição do âmbito obrigatória em 
todos os casos. Deve caber ao promotor decidir se necessita de apoio nesse sentido. O 
parecer sobre a definição do âmbito deve cingir-se a elementos relacionados com o projeto 
como tal e não abordar o processo de aprovação.

Alteração 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Só 
podem ser enviados pedidos subsequentes 
de informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
independentes e tecnicamente 
competentes, referidos no n.º 3 do presente 
artigo. Só podem ser enviados pedidos 
subsequentes de informações adicionais ao 
promotor se justificados por novas 
circunstâncias e devidamente explicados 
pela autoridade competente.
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Or. es

Alteração 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos
acreditados e tecnicamente competentes, 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Só 
podem ser enviados pedidos subsequentes 
de informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
tecnicamente competentes, referidos no 
n.º 3 do presente artigo. Só podem ser 
enviados pedidos subsequentes de 
informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 291
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
referidos no n.º 3 do presente artigo. Só 
podem ser enviados pedidos subsequentes 
de informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
tecnicamente competentes, referidos no 
n.º 3 do presente artigo. Só podem ser 
enviados pedidos subsequentes de 
informações adicionais ao promotor se 
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.



PE510.870v01-00 64/74 AM\937205PT.doc

PT

Or. nl

Alteração 292
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos acreditados
e tecnicamente competentes, referidos no 
n.º 3 do presente artigo. Só podem ser 
enviados pedidos subsequentes de 
informações adicionais ao promotor se
justificados por novas circunstâncias e 
devidamente explicados pela autoridade 
competente.

A autoridade competente pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos 
acreditados, tecnicamente competentes e 
independentes, referidos no n.º 3 do 
presente artigo. Podem ser enviados 
pedidos subsequentes de informações 
adicionais ao promotor sempre que
justificados por novas circunstâncias.

Or. en

Alteração 293
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão igualmente 
requerer o parecer das autoridades 
competentes, independentemente do facto 
de o promotor o ter ou não solicitado.

Or. en
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Alteração 294
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para garantir que os relatórios ambientais 
a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, cubram
todos os aspetos exigidos e tenham
qualidade suficiente:

Para garantir que o relatório ambiental 
cobre todos os aspetos exigidos e tem
qualidade suficiente, o dito relatório deve 
ser verificado por peritos tecnicamente 
competentes, comités de peritos ou por 
uma autoridade competente.

Or. en

Justificação

O objetivo é que a decisão sobre o pedido de aprovação seja tomada com base num relatório 
ambiental de qualidade suficiente. O referido objetivo pode ser atingido através de uma 
verificação da exaustividade e da qualidade do relatório antes da tomada de decisão sobre a 
aprovação. Não podemos apoiar a introdução obrigatória de um sistema de acreditação e o 
recurso a peritos acreditados.

Alteração 295
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos acreditados e tecnicamente 
competentes ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes 
ou

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por pessoas
tecnicamente competentes, que tenham o 
nível de competência e/ou experiência 
necessário (peritos),

Or. de

Justificação

O objetivo de garantir ou melhorar o caráter exaustivo e a qualidade dos relatórios 
ambientais deve ser apoiado, contudo a acreditação/certificação dos peritos não é necessária 
neste domínio. Se as autoridades e/ou os promotores possuírem as competências necessárias, 
tal deve ser igualmente tido em conta.

Alteração 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes 
ou

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
independentes e tecnicamente 
competentes,

Or. es
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Alteração 298
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes 
ou

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
competentes e

Or. de

Alteração 299
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos acreditados e tecnicamente 
competentes ou

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos qualificados e tecnicamente 
competentes ou

Or. en

Alteração 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos acreditados e tecnicamente 
competentes ou

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos tecnicamente competentes ou

Or. en

Justificação

Deve caber ao promotor determinar a seleção de peritos, em consulta com as autoridades e 
de acordo com a diretiva. Exigir que a AIA seja elaborada e verificada por peritos 
acreditados não melhorará a qualidade da AIA. Apenas aumentará os encargos e os custos 
administrativos.

Alteração 301
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes ou

a) O promotor deve garantir que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos 
tecnicamente competentes ou

Or. nl

Alteração 302
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O promotor deve garantir que o relatório a) O promotor deve garantir que o relatório 
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ambiental seja preparado por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes ou

ambiental seja preparado por peritos 
tecnicamente competentes ou

Or. fr

Alteração 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos acreditados e tecnicamente 
competentes ou

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos tecnicamente competentes ou

Or. en

Alteração 304
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos acreditados e tecnicamente 
competentes ou

(a) O promotor deve garantir que o 
relatório ambiental seja preparado por 
peritos acreditados, tecnicamente 
competentes e independentes ou

Or. en

Alteração 305
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos
nacionais.

b) Se tal se considerar necessário devido a 
deficiências técnicas claras do relatório 
ambiental, a autoridade competente deve 
garantir que o relatório ambiental seja 
verificado por pessoas competentes e/ou 
por comités de peritos.

Or. de

Justificação

O objetivo de garantir ou melhorar o caráter exaustivo e a qualidade dos relatórios 
ambientais deve ser apoiado, contudo a acreditação/certificação dos peritos não é necessária 
neste domínio. Se as autoridades e/ou os promotores possuírem as competências necessárias, 
tal deve ser igualmente tido em conta.

Alteração 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos independentes e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais cujos nomes devem ser 
conhecidos.

Or. es

Alteração 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos tecnicamente competentes.

Or. en

Alteração 309
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A autoridade competente deve garantir b) A autoridade competente deve garantir 
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que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos competentes e/ou por comités 
de peritos nacionais.

Or. de

Alteração 310
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos qualificados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

Or. en

Alteração 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos tecnicamente competentes e/ou 
por comités de peritos nacionais.

Or. en

Justificação

Deve caber ao promotor determinar a seleção de peritos, em consulta com as autoridades e 
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de acordo com a diretiva. Exigir que a AIA seja elaborada e verificada por peritos 
acreditados não melhorará a qualidade da AIA. Apenas aumentará os encargos e os custos 
administrativos.

Alteração 312
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos tecnicamente competentes e/ou 
por comités de peritos nacionais.

Or. nl

Alteração 313
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos tecnicamente competentes e/ou 
por comités de peritos nacionais.

Or. fr

Alteração 314
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados e tecnicamente 
competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

(b) A autoridade competente deve garantir 
que o relatório ambiental seja verificado 
por peritos acreditados, tecnicamente 
competentes e independentes e/ou por 
comités de peritos nacionais.

Or. en

Alteração 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A autoridade competente deve 
garantir que o relatório sobre o impacto 
ambiental do projeto seja verificado pela 
autoridade de proteção do ambiente;

Or. pl


