
AM\937206PT.doc PE510.871v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2012/0297(COD)

29.5.2013

ALTERAÇÕES
316 - 455

Projeto de relatório
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)

Alteração da Diretiva 2011/92/UE do Conselho relativa à avaliação dos efeitos 
de determinados projetos públicos e privados no ambiente

Proposta de diretiva
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))



PE510.871v01-00 2/87 AM\937206PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\937206PT.doc 3/87 PE510.871v01-00

PT

Alteração 316
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que 
se refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a 
preparação do relatório ambiental.

Suprimido

Or. en

Alteração 317
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
tecnicamente competentes, esses mesmos 
peritos podem ser utilizados pelo promotor 
para a preparação do relatório ambiental.

Or. nl

Alteração 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
tecnicamente competentes, o promotor 
deve evitar recorrer aos mesmos peritos 
para a preparação do relatório ambiental.

Or. en

Justificação

Alguns peritos podem ser muito especializados e, em alguns casos, pode acontecer haver 
apenas um perito disponível. A atual redação não é suficientemente flexível para fazer face a 
esta eventualidade.

Alteração 319
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
competentes, esses mesmos peritos não 
podem ser utilizados pelo promotor para a 
preparação do relatório ambiental.

Or. de
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Alteração 320
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 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
independentes e tecnicamente 
competentes, esses mesmos peritos não 
podem ser utilizados pelo promotor para a 
preparação do relatório ambiental.

Or. es

Alteração 321
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
qualificados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Or. en

Alteração 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
tecnicamente competentes, esses mesmos 
peritos não podem ser utilizados pelo 
promotor para a preparação do relatório 
ambiental.

Or. de

Justificação

Embora o objetivo de garantir o caráter exaustivo e a qualidade dos relatórios ambientais 
deva ser apoiado, 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 323
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental.

Se na preparação da determinação a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2, a autoridade 
competente tiver sido assistida por peritos 
tecnicamente competentes, esses mesmos 
peritos não podem ser utilizados pelo 
promotor para a preparação do relatório 
ambiental.

Or. fr
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Alteração 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos
acreditados e tecnicamente competentes 
(por exemplo, as qualificações exigidas, a 
atribuição da avaliação, o licenciamento e 
a desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. de

Justificação

Embora o objetivo de garantir o caráter exaustivo e a qualidade dos relatórios ambientais 
deva ser apoiado, 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 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos 
acreditados e tecnicamente competentes 
(por exemplo, as qualificações exigidas, a 
atribuição da avaliação, o licenciamento e 
a desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Deve caber ao promotor determinar as modalidades de seleção dos peritos, em consulta com 
as autoridades e de acordo com a diretiva. Exigir que a AIA seja realizada e verificada por 
peritos acreditados não melhorará a sua qualidade, mas apenas aumentará os encargos e os 
custos administrativos.

Alteração 326
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos 
acreditados e tecnicamente competentes 
(por exemplo, as qualificações exigidas, a 
atribuição da avaliação, o licenciamento e 
a desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 327
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados 
e tecnicamente competentes (por exemplo, 
as qualificações exigidas, a atribuição da 
avaliação, o licenciamento e a 
desqualificação) são determinadas pelos 

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos 
competentes (por exemplo, as qualificações 
exigidas, a atribuição da avaliação, o 
licenciamento e a desqualificação) são 
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Estados-Membros. determinadas pelos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 328
Gilles Pargneaux

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados 
e tecnicamente competentes (por exemplo, 
as qualificações exigidas, a atribuição da 
avaliação, o licenciamento e a 
desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados 
competentes (por exemplo, as qualificações 
exigidas, a atribuição da avaliação, o 
licenciamento e a desqualificação) são 
determinadas pelos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Cabe aos promotores efetuar a avaliação de impacto ambiental, pelo que a qualidade deste 
relatório ambiental é da sua responsabilidade.

Alteração 329
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados
e tecnicamente competentes (por exemplo, 
as qualificações exigidas, a atribuição da 
avaliação, o licenciamento e a 

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos 
qualificados e tecnicamente competentes 
(por exemplo, as qualificações exigidas, a 
atribuição da avaliação, o licenciamento e a 
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desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.

desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.»

Or. en

Alteração 330
Sandrine Bélier

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados 
e tecnicamente competentes (por exemplo, 
as qualificações exigidas, a atribuição da 
avaliação, o licenciamento e a 
desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados,
tecnicamente competentes e independentes 
(por exemplo, as qualificações exigidas, a 
atribuição da avaliação, o licenciamento e a 
desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.»

Or. en

Alteração 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados 
e tecnicamente competentes (por exemplo, 
as qualificações exigidas, a atribuição da 
avaliação, o licenciamento e a 
desqualificação) são determinadas pelos 
Estados-Membros.”

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos acreditados 
e tecnicamente competentes (por exemplo, 
as qualificações exigidas, a atribuição da 
avaliação, o licenciamento, a 
desqualificação e as disposições 
remuneratórias) são determinadas pelos 
Estados-Membros.»



AM\937206PT.doc 11/87 PE510.871v01-00

PT

Or. lt

Alteração 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

Estes peritos independentes serão 
responsáveis pelas avaliações de impacto 
ambiental que realizem ou supervisionem 
ou sobre as quais tenham emitido um 
parecer positivo ou negativo.

Or. es

Alteração 333
João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a) É aditado o n.º -1, com a seguinte 
redação:
"-1. O público deve ter o direito a solicitar 
uma avaliação de impacto ambiental 
sobre um determinado projeto do seu 
interesse, através de mecanismos de 
participação ativa que envolvam, 
nomeadamente, as populações, autarquias 
ou ONG's.
Os Estados-Membros estabelecerão as 
medidas e as condições necessárias para 
assegurar a efetivação deste direito."
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Or. pt

Alteração 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação
"1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que 
as autoridades a quem o projeto possa 
interessar, em virtude da sua 
responsabilidade específica em matéria 
de ambiente ou jurisdição local, tenham 
a possibilidade de emitir o seu parecer 
sobre as informações fornecidas pelo 
dono da obra e sobre o pedido de 
aprovação. Para esse efeito, os 
Estados-Membros designam as 
autoridades a consultar, em geral ou 
caso a caso. As informações reunidas nos 
termos do artigo 5.º devem ser 
transmitidas a essas autoridades. As 
regras relativas à consulta serão fixadas 
pelos Estados-Membros."

Or. it

Justificação

Vale a pena notar que as autoridades afetadas por um projeto subordinado a uma AIA que 
têm de ser consultadas também incluem as autoridades em cujo território está situado o 
projeto, no caso de estas últimas e a autoridade ou autoridades competentes não serem as 
mesmas.

Alteração 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:
«2. O público deve ser informado, 
através de um portal central eletrónico 
acessível ao público, de acordo com o 
artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2003/4/CE,
através de avisos públicos ou por outros 
meios adequados, como meios 
eletrónicos sempre que disponíveis, dos 
elementos a seguir referidos, no início 
dos processos de tomada de decisão no 
domínio do ambiente a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 2, e, o mais tardar, logo 
que seja razoavelmente possível 
disponibilizar a informação:
(a) Pedido de aprovação;
(b) O facto de o projeto estar sujeito a 
um processo de avaliação de impacto 
ambiental e, se for o caso, o facto de ser 
aplicável o artigo 7.º;
(c) Indicação pormenorizada das 
autoridades competentes responsáveis 
pela tomada de decisões, das que podem 
fornecer informações relevantes e 
daquelas às quais podem ser 
apresentadas observações ou questões, 
bem como pormenores do calendário 
para o envio de observações ou questões;
(d) A natureza de eventuais decisões ou 
do projeto de decisão, caso exista;
(e) Indicação da disponibilidade da 
informação recolhida nos termos do 
artigo 5.º;
(f) Indicação da data e dos locais em que 
a informação relevante será 
disponibilizada, bem como os respetivos 
meios de disponibilização;
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(g) Informações pormenorizadas sobre 
as regras de participação do público 
decorrentes do n.º 5 do presente artigo;
(g-A) O facto de o artigo 8.º, n.º 2, ser 
aplicável e os dados da revisão ou da 
alteração do relatório ambiental, bem 
como as medidas adicionais de mitigação 
ou de compensação consideradas;
(g-B) Os resultados da monitorização 
realizada ao abrigo do artigo 8.º, n.º 2.»

Or. en

Justificação

Com vista a reforçar o acesso e a transparência, cada Estado-Membro deve criar um portal 
central que disponibilize atempadamente informações ambientais por meios eletrónicos. Além 
disso, as novas alíneas g-A) e g-B) permitem o acesso a informações relativas à revisão ou à 
modificação do relatório ambiental, bem como a medidas adicionais de mitigação ou 
compensação que são definidas na nova redação do artigo 8.º, n.º 2.

Alteração 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) O nº 3 passa a ter a seguinte 
redação:
«3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que seja disponibilizado ao 
público, pelo menos através de um portal 
central eletrónico, em prazos razoáveis, o 
acesso:
(a) A toda a informação recolhida nos 
termos do artigo 5.º;
(b) De acordo com a legislação nacional, 
aos principais relatórios e pareceres 
apresentados à autoridade ou 
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autoridades competentes no momento 
em que o público em causa deve ser 
informado nos termos do n.º 2 do 
presente artigo;
(c) De acordo com o disposto na Diretiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2003, 
relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente, a outra 
informação não referida no n.º 2 do 
presente artigo que seja relevante para a 
decisão nos termos do artigo 8.º desta 
diretiva e que só esteja disponível depois 
de o público em causa ser informado nos 
termos do n.º 2 do presente artigo.»

Or. en

Justificação

Com vista a reforçar o acesso e a transparência, cada Estado-Membro deve criar um portal 
central que disponibilize atempadamente informações ambientais por meios eletrónicos.

Alteração 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea -a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) Ao n.º 3 é aditado o seguinte 
parágrafo:
“Os pedidos de acesso às informações 
referidas neste número serão tratados em 
conformidade com os artigos 3.º, 4.º e 5.º 
da Diretiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.”

Or. it
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Alteração 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea -a-B) (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
"4. Ao público em causa deve ser dada a 
oportunidade efetiva de participar 
suficientemente cedo nos processos de 
tomada de decisão no domínio do 
ambiente a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 2, através da sua relação com a 
autoridade ou autoridades competentes.
Durante o processo de tomada de decisão 
estas últimas têm de notificar as 
observações e opiniões que o público tem 
o direito de apresentar quando estão 
ainda abertas todas as opções, antes de 
ser tomada a decisão sobre o pedido de 
aprovação."

Or. it

Alteração 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-B) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) O n.º 4 passa a ter a seguinte 
redação:
«4. Ao público em causa deve ser dada a 
oportunidade efetiva de participar 
suficientemente cedo nos processos de 
tomada de decisão no domínio do 
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ambiente a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 2, o artigo 4.º, n.º 1, e o n.º 5, e o artigo 
5.º, n.º 2, devendo ter, para esse efeito, o 
direito de apresentar as suas 
observações e opiniões, quando estão 
ainda abertas todas as opções, à 
autoridade ou autoridades competentes 
antes de ser tomada a decisão [...].»

Or. en

Justificação

O público deve também participar nas etapas de seleção e de avaliação, ambas essenciais ao 
processo de tomada de decisão no domínio do ambiente.

Alteração 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-C) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

(-a-C) O n.º 5 passa a ter a seguinte 
redação:
«5. Compete aos Estados-Membros 
estabelecer as regras de informação do 
público (por exemplo, através da 
afixação de cartazes numa determinada 
área ou da publicação em jornais locais) 
e de consulta do público em causa (por 
exemplo, por escrito ou por inquérito 
público). Os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar que as informações relevantes 
são disponibilizadas através de um portal 
central acessível ao público, de acordo 
com o artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 
2003/4/CE.»

Or. en
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Justificação

Com vista a reforçar o acesso e a transparência, cada Estado-Membro deve criar um portal 
central que disponibilize atempadamente informações ambientais por meios eletrónicos.

Alteração 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Devem ser fixados prazos razoáveis para 
as diferentes fases, de modo a prever 
tempo suficiente:

Os Estados-Membros devem estabelecer 
prazos vinculativos para as diferentes 
fases:

Or. en

Justificação

Convém especificar melhor na diretiva os prazos vinculativos das diferentes fases, para além 
da fase de consulta pública. A proposta de definir prazos específicos para estas fases do 
processo deve ser tida em consideração.

Alteração 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Devem ser fixados prazos razoáveis para 
as diferentes fases, de modo a prever 
tempo suficiente:

Os Estados-Membros fixam prazos 
vinculativos para as diferentes fases:

Or. it
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Justificação

A certeza relativamente ao prazo é essencial para concluir com êxito todo o procedimento.

Alteração 343
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para as autoridades a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 1, e o público em causa 
prepararem e participarem efetivamente no
processo de tomada de decisão ambiental,
sob reserva do disposto no presente artigo.

(b) Para as autoridades a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 1, e o público em causa 
prepararem e participarem efetivamente na 
avaliação de impacto ambiental. Em 
particular, os prazos para a consulta do 
público em causa sobre o relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, 
n.º 1, não podem ser inferiores a 30 dias.

Or. en

Justificação

A expressão «tomada de decisão ambiental» deve ser substituída por «avaliação de impacto 
ambiental». Aceitamos prazos mínimos para a consulta do público, mas não prazos máximos.

Alteração 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os prazos para a consulta do público 
em causa sobre o relatório ambiental a 
que se refere o artigo 5.º, n.º 1, não podem 
ser inferiores a 30 dias nem superiores a 
60 dias. Em casos excecionais, em que a 

Suprimido
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natureza, a complexidade, a localização 
ou a dimensão do projeto proposto o exija, 
a autoridade competente pode prolongar 
esse prazo por 30 dias; nesse caso, a 
autoridade competente deve informar o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento.

Or. de

Justificação

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

Alteração 345
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os prazos para a consulta do público 
em causa sobre o relatório ambiental a 
que se refere o artigo 5.º, n.º 1, não podem 
ser inferiores a 30 dias nem superiores a 
60 dias. Em casos excecionais, em que a 
natureza, a complexidade, a localização 
ou a dimensão do projeto proposto o exija, 
a autoridade competente pode prolongar 
esse prazo por 30 dias; nesse caso, a 
autoridade competente deve informar o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Podemos aceitar prazos mínimos para a consulta do público, mas não prazos máximos.
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Alteração 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os prazos para a consulta do público em 
causa sobre o relatório ambiental a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 1, não podem ser 
inferiores a 30 dias nem superiores a 60 
dias. Em casos excecionais, em que a 
natureza, a complexidade, a localização 
ou a dimensão do projeto proposto o exija, 
a autoridade competente pode prolongar 
esse prazo por 30 dias; nesse caso, a 
autoridade competente deve informar o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento.»

7. Os prazos para a consulta do público em 
causa sobre o relatório ambiental a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 1, não podem ser 
inferiores a 30 dias nem superiores a 60 
dias.

Or. it

Justificação

A certeza relativamente ao prazo é essencial para concluir com êxito todo o procedimento.

Alteração 347
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os prazos para a consulta do público em 
causa sobre o relatório ambiental a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 1, não podem ser 
inferiores a 30 dias nem superiores a 60 
dias. Em casos excecionais, em que a 
natureza, a complexidade, a localização ou 
a dimensão do projeto proposto o exija, a 

7. Os prazos para a consulta do público em 
causa sobre o relatório ambiental a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 1, não podem ser 
inferiores a 30 dias nem superiores a 60 
dias. Em casos excecionais, em que a 
natureza, a complexidade, a localização ou 
a dimensão do projeto proposto o exija, a 
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autoridade competente pode prolongar esse 
prazo por 30 dias; nesse caso, a autoridade 
competente deve informar o promotor das 
razões que justificam o prolongamento.

autoridade competente pode prolongar esse 
prazo por um período máximo de 30 dias;
nesse caso, a autoridade competente deve 
informar o promotor das razões que 
justificam o prolongamento.

Or. de

Alteração 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.° 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) É aditado o seguinte n.º 7-A:
«7-A. No âmbito da apresentação de 
alternativas aos projetos propostos, nos 
casos em que se considerem relevantes 
por lei, deverá ser feito o possível para 
que os proprietários do solo, no caso de 
espaços privados, e os utilizadores 
habituais, no caso de espaços públicos, 
sejam envolvidos nas soluções.»

Or. es

Justificação

O objetivo é incentivar a participação dos proprietários ou dos utilizadores de um espaço, 
caso a lei que transpõe a diretiva para o direito nacional assim o preveja.

Alteração 349
Andrea Zanoni

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para que os 
projetos sejam construídos e explorados 
em conformidade com os seguintes 
princípios:
(a) Sejam tomadas todas as medidas de 
prevenção adequadas contra a poluição e 
não seja causada qualquer poluição 
importante;
(b) As melhores técnicas disponíveis 
sejam aplicadas e os recursos naturais e 
energéticos sejam utilizados de forma 
eficaz;
(c) A produção de resíduos seja evitada e, 
quando produzidos, por ordem de 
prioridade, e em conformidade com o 
disposto na Diretiva 2008/98/CE, sejam 
preparados para a reutilização, 
reciclados, valorizados ou, se tal for 
técnica e economicamente impossível, 
eliminados, evitando ou reduzindo o seu 
impacto no ambiente;
(d) Sejam tomadas as medidas necessárias 
para prevenir os acidentes e limitar os 
seus efeitos;
(e) Sejam tomadas as medidas necessárias 
aquando da sua desativação definitiva 
para evitar qualquer risco de poluição e 
para voltar a pôr o local da exploração 
num estado satisfatório.
Se uma norma de qualidade ambiental 
necessitar de condições mais rigorosas do 
que as que podem ser alcançadas com o 
recurso às melhores técnicas disponíveis, 
a autorização deve incluir a aplicação de 
condições suplementares, sem prejuízo de 
outras medidas que possam ser tomadas 
para respeitar as normas de qualidade 
ambiental.

Or. en
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Justificação

A diretiva relativa às emissões industriais 2010/75/UE (e a Diretiva IPPC) anterior já 
introduziu a nível da UE um conjunto básico de critérios de decisão para certas instalações 
industriais. Estes critérios devem também ser utilizados no quadro da Diretiva AIA. Uma vez 
que esta diretiva requer uma avaliação aprofundada dos impactos ambientais, é normal que, 
para além dos numerosos documentos exigidos ao promotor, esta contenha critérios 
concretos que norteiam a avaliação dos projetos.

Alteração 350
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para que os projetos 
sejam concebidos e aplicados de acordo 
com os seguintes princípios:
a) Devem ser tomadas todas as medidas 
preventivas adequadas contra a poluição e 
não devem ser causados quaisquer níveis 
de poluição ambiental significativos;
b) Devem ser aplicadas as melhores 
técnicas disponíveis e os recursos naturais 
e a energia devem ser utilizados de forma 
eficaz;
c) A produção de resíduos deve ser evitada 
e sempre que sejam produzidos resíduos, 
estes devem ser, por ordem de prioridade e 
em conformidade com o disposto na 
Diretiva 2008/98/CE, preparados para 
reutilização, reciclados, valorizados ou, se 
tal for técnica e economicamente 
impossível, eliminados, evitando ou 
reduzindo o seu impacto no ambiente;
d) Devem ser tomadas as medidas 
necessárias para prevenir acidentes e 
limitar os seus efeitos;
e) Aquando da cessação definitiva das 
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atividades, devem ser tomadas as medidas 
necessárias para evitar qualquer risco de 
poluição e para repor o local da 
exploração em estado satisfatório.
Se uma norma de qualidade ambiental 
necessitar de condições mais estritas do 
que as que podem ser obtidas com a 
utilização das melhores técnicas 
disponíveis, devem ser incluídas nas 
licenças condições suplementares, sem 
prejuízo de outras medidas que possam 
ser tomadas para respeitar as normas de 
qualidade ambiental.

Or. de

Alteração 351
João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os resultados das consultas e as 
informações obtidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º devem ser tomados em 
consideração no âmbito do processo de 
aprovação. Para esse efeito, a decisão que 
concede a aprovação deve conter as 
seguintes informações:

1. Os resultados das consultas e as 
informações obtidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º devem ser devidamente 
tidas em conta no âmbito do processo de 
aprovação. Devem ser disponibilizados 
eletronicamente os contributos completos 
das entidades consultadas e os contributos 
voluntários de pessoas e organizações, 
com índice e de forma a facilitar a 
procura e a consulta. Para esse efeito, a 
decisão que concede a aprovação deve 
conter as seguintes informações:

Or. pt

Alteração 352
Sandrine Bélier
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os resultados das consultas e as 
informações obtidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º devem ser tomados em
consideração no âmbito do processo de 
aprovação. Para esse efeito, a decisão que 
concede a aprovação deve conter as 
seguintes informações:

1. Os resultados das consultas e as 
informações obtidas nos termos dos artigos 
5.º, 6.º e 7.º serão tomados em devida 
conta e avaliados em detalhe no âmbito do 
processo de aprovação. Para esse efeito, a 
decisão que concede a aprovação deve 
conter as seguintes informações:

Or. en

Alteração 353
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os resultados das consultas e as 
informações obtidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º devem ser tomados em 
consideração no âmbito do processo de 
aprovação. Para esse efeito, a decisão que 
concede a aprovação deve conter as 
seguintes informações:

1. Os resultados das consultas e as 
informações obtidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º devem ser tomados em 
consideração no âmbito do processo de 
aprovação. A decisão que concede a 
aprovação deve incluir as seguintes 
informações:

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão pode ser simplificada.

Alteração 354
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação ambiental da autoridade 
competente a que se refere o artigo 3.º e 
as condições ambientais apensas à 
decisão, incluindo uma descrição das 
principais medidas que visem evitar, 
reduzir e, se possível, contrabalançar os 
efeitos adversos significativos;

(a) Uma descrição das principais medidas 
destinadas a evitar, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os efeitos adversos 
significativos;

Or. en

Justificação

A avaliação por parte da autoridade competente deve, de facto, corresponder à verificação 
do relatório ambiental. Além disso, esta verificação não deve ser incluída na concessão da 
aprovação.

Alteração 355
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação ambiental da autoridade
competente a que se refere o artigo 3.º e as 
condições ambientais apensas à decisão, 
incluindo uma descrição das principais 
medidas que visem evitar, reduzir e, se 
possível, contrabalançar os efeitos adversos 
significativos;

(a) Os resultados da avaliação ambiental, 
incluindo um resumo das observações 
recebidas nos termos do artigo 6.º e 7.º e 
as condições ambientais apensas à decisão, 
incluindo uma descrição das principais 
medidas que visem evitar, reduzir e, se 
possível, contrabalançar os efeitos adversos 
significativos;

Or. en
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Alteração 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A avaliação ambiental da autoridade 
competente a que se refere o artigo 3.º e as 
condições ambientais apensas à decisão, 
incluindo uma descrição das principais
medidas que visem evitar, reduzir e, se 
possível, contrabalançar os efeitos adversos 
significativos;

a) Os resultados da avaliação ambiental 
juntamente com um resumo dos 
comentários recebidos em aplicação dos 
artigos 6.º e 7.º e as condições ambientais 
apensas à decisão, incluindo uma descrição 
das principais medidas que visem evitar, 
reduzir e, se possível, contrabalançar os 
efeitos adversos significativos;

Or. pl

Alteração 357
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A avaliação ambiental da autoridade 
competente a que se refere o artigo 3.º e as 
condições ambientais apensas à decisão, 
incluindo uma descrição das principais 
medidas que visem evitar, reduzir e, se 
possível, contrabalançar os efeitos adversos 
significativos;

a) Os resultados da avaliação ambiental da 
autoridade competente a que se refere o 
artigo 3.º e as condições ambientais 
apensas à decisão, incluindo uma descrição 
das principais medidas que visem evitar, 
reduzir e, se possível, contrabalançar os 
efeitos adversos significativos;

Or. de

Alteração 358
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face às outras 
alternativas consideradas, incluindo a 
provável evolução do estado atual do 
ambiente em caso de não execução do 
projeto (cenário de base);

(b) As principais razões que fundamentem 
a aprovação do projeto;

Or. en

Justificação

O projeto proposto pelo promotor é sujeito ao pedido de aprovação. A autoridade competente 
deve justificar as razões pelas quais o projeto é ou não autorizado. Esta justificação não 
inclui necessariamente argumentos no que diz respeito a outras possíveis soluções.

Alteração 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As principais razões para a escolha do
projeto adotado, face às outras alternativas 
consideradas, incluindo a provável 
evolução do estado atual do ambiente em 
caso de não execução do projeto (cenário 
de base);

b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face às outras alternativas 
consideradas;

Or. de

Justificação

A Diretiva AIA não deve conter disposições que confiram às autoridades qualquer 
possibilidade de escolha neste domínio, uma vez que tal seria contrário a outras disposições 
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europeias em matéria de aprovação da realização de instalações. O estabelecimento de um 
cenário de base constitui uma extensão inadmissível da legislação aplicável, não sendo claro 
de que modo é que esse cenário pode ser estabelecido.

Alteração 360
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face às outras alternativas 
consideradas, incluindo a provável 
evolução do estado atual do ambiente em 
caso de não execução do projeto (cenário 
de base);

(b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face às outras alternativas 
consideradas.

Or. en

Alteração 361
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face às outras alternativas 
consideradas, incluindo a provável 
evolução do estado atual do ambiente em 
caso de não execução do projeto (cenário 
de base);

b) Um resumo das outras alternativas 
consideradas pelo promotor, incluindo a 
provável evolução do estado atual do 
ambiente em caso de não execução do 
projeto (cenário de base);

Or. de
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Alteração 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face às outras alternativas
consideradas, incluindo a provável 
evolução do estado atual do ambiente em 
caso de não execução do projeto (cenário 
de base);

(b) As principais razões para a escolha do 
projeto adotado, face à avaliação de outras 
alternativas razoáveis, incluindo a provável 
evolução do estado atual do ambiente em 
caso de não execução do projeto (cenário 
de base);

Or. en

Alteração 363
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um resumo dos comentários recebidos 
em aplicação dos artigos 6.º e 7.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição não é retirada da diretiva, mas sim incluída na alínea a), a fim de melhorar a 
coerência do documento.

Alteração 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um resumo dos comentários recebidos 
em aplicação dos artigos 6.º e 7.º;

Suprimido

Or. pl

Alteração 365
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um resumo dos comentários recebidos 
em aplicação dos artigos 6.º e 7.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea c) já está incluída na alínea d).

Alteração 366
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma declaração que sintetize de que 
modo as considerações ambientais foram 
integradas na aprovação e de que modo os 
resultados das consultas e as informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 

(d) Uma declaração que sintetize de que 
modo as considerações ambientais foram 
integradas na aprovação e de que modo o 
relatório ambiental e os resultados das 
consultas e as informações reunidas em 
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7.º foram incorporados ou de outro modo 
tidos em conta.

aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 7.º foram 
incorporados ou de outro modo tidos em 
conta.

Or. en

Alteração 367
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos que possam ter efeitos 
adversos significativos a nível 
transfronteiriço, a autoridade competente 
deve justificar o facto de não ter tido em 
conta os comentários recebidos pelo 
Estado-Membro afetado durante as 
consultas efetuadas em aplicação do 
artigo 7.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A última frase pode ser suprimida, uma vez que já está abrangida pelas alíneas a) a d).

Alteração 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) As condições supramencionadas 
serão consideradas como cumpridas se os 
Estados-Membros - em conformidade com 
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o artigo 2.º, n.º 2 - instituírem, para 
efeitos da presente diretiva, um 
procedimento separado com vista a 
cumprirem os requisitos previstos na 
mesma e a decisão emitida na sequência 
da avaliação ambiental contiver as 
informações referidas nas alíneas a) a d) 
e forem definidas normas adequadas com 
vista a cumprir a condição referida no n.º 
4.

Or. pl

Alteração 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º 
e 7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de rever o relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, e de modificar o projeto, para evitar ou 
reduzir esses efeitos adversos, assim como 
a necessidade de medidas adicionais de 
mitigação ou compensação.

Suprimido

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que 
a mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das 
medidas de mitigação e compensação e 
identificar eventuais efeitos adversos 
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imprevisíveis.
O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 
proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como 
à importância dos seus efeitos no 
ambiente.
Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização já existentes, 
resultantes de outra legislação da União.

Or. en

Justificação

As obrigações de monitorização posterior no caso de projetos com efeitos ambientais 
significativos são já previstas por outros instrumentos regulamentares. A existência de 
obrigações de monitorização posterior no âmbito da AIA criaria uma duplicação legislativa 
desnecessária. A obrigação de identificar situações imprevisíveis é, por si só, problemática.

Alteração 370
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de rever o relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, e de modificar o projeto, para evitar ou 
reduzir esses efeitos adversos, assim como 
a necessidade de medidas adicionais de 
mitigação ou compensação.

2. Se, à luz das consultas e das 
informações reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, a autoridade 
competente concluir que o projeto terá 
efeitos adversos significativos no ambiente 
e decidir conceder a aprovação, deve 
ponderar se a aprovação deve incluir 
medidas apropriadas para avaliar a 
eficácia de quaisquer medidas de 
mitigação e de compensação.
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Or. en

Alteração 371
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de rever o relatório ambiental 
a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, e de
modificar o projeto, para evitar ou reduzir 
esses efeitos adversos, assim como a 
necessidade de medidas adicionais de
mitigação ou compensação.

1. Com base nas consultas em aplicação 
dos artigos 5.º, 6.º e 7.º e em estreita 
cooperação com as autoridades referidas no 
artigo 6.º, n.º 1, e com o promotor, a 
autoridade ou autoridades competentes 
devem ponderar a conveniência de rever o 
relatório ambiental a que se refere o artigo 
5.º, n.º 1, e o pedido de aprovação, para 
evitar ou reduzir esses efeitos adversos, 
assim como a necessidade de medidas 
adicionais de mitigação ou compensação.

Or. en

Justificação

O número proposto pela Comissão parece referir-se a duas questões diferentes: por um lado, 
a modificação do projeto proposto e o pedido de aprovação, à luz do relatório ambiental e do 
resultado das consultas, e por outro, a necessidade de reformular o relatório ambiental à luz 
dos resultados das referidas consultas.

Alteração 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de rever o relatório ambiental 
a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, e de 
modificar o projeto, para evitar ou reduzir 
esses efeitos adversos, assim como a 
necessidade de medidas adicionais de 
mitigação ou compensação.

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente deve, tão cedo 
quanto possível, analisar com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, a conveniência de rever o 
relatório ambiental a que se refere o artigo 
5.º, n.º 1, e de modificar o projeto, para 
evitar ou reduzir esses efeitos adversos, 
assim como a necessidade de medidas 
adicionais de mitigação ou compensação 
nos termos da legislação relevante.

Or. de

Justificação

Os poderes de regulamentação previstos alterariam de forma substancial o quadro da 
avaliação de impacto ambiental ou a base da mesma, na medida em que servem de 
instrumento processual dos atos preparatórios de uma decisão relativa à aprovação (ou não) 
de um projeto, não incluindo, porém, quaisquer requisitos técnicos quanto ao conteúdo.  Os 
requisitos técnicos são estabelecidos pela legislação específica relevante, por exemplo, a 
Diretiva relativa às emissões industriais, a Diretiva «Habitats», entre outras.  Este 
procedimento deve ser mantido.

Alteração 373
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
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autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de rever o relatório ambiental 
a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, e de 
modificar o projeto, para evitar ou reduzir 
esses efeitos adversos, assim como a 
necessidade de medidas adicionais de 
mitigação ou compensação.

autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, pode ponderar a 
conveniência de rever o relatório ambiental 
a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, e de 
modificar o projeto, para evitar ou reduzir 
esses efeitos adversos, assim como a 
necessidade de medidas adicionais de 
mitigação ou compensação.

Or. nl

Alteração 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de rever o relatório ambiental 
a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, e de 
modificar o projeto, para evitar ou reduzir 
esses efeitos adversos, assim como a 
necessidade de medidas adicionais de 
mitigação ou compensação.

1. Se, das consultas e das informações 
reunidas em aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, se concluir que o projeto terá efeitos 
adversos significativos no ambiente, a 
autoridade competente, tão cedo quanto 
possível e em estreita cooperação com as 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1, e 
com o promotor, deve ponderar a 
conveniência de não conceder a 
aprovação do projeto ou de rever o 
relatório ambiental a que se refere o artigo 
5.º, n.º 1, e de modificar o projeto, para 
evitar ou reduzir esses efeitos adversos, 
assim como a necessidade de medidas 
adicionais de mitigação ou compensação.

Or. en

Alteração 375
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As modalidades desta revisão devem ser 
definidas pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 376
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que 
a mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das 
medidas de mitigação e compensação e 
identificar eventuais efeitos adversos 
imprevisíveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a Caso decida conceder a aprovação, a 
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autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das 
medidas de mitigação e compensação e 
identificar eventuais efeitos adversos 
imprevisíveis.

autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, em conformidade com o 
disposto na legislação relevante.

Or. de

Justificação

Os poderes de regulamentação previstos alterariam de forma substancial o quadro da 
avaliação de impacto ambiental ou a base da mesma, na medida em que servem de 
instrumento processual dos atos preparatórios de uma decisão relativa à aprovação (ou não) 
de um projeto, não incluindo, porém, quaisquer requisitos técnicos quanto ao conteúdo.  Os 
requisitos técnicos são estabelecidos pela legislação específica relevante, por exemplo, a 
Diretiva relativa às emissões industriais, a Diretiva «Habitats», entre outras.  Este 
procedimento deve ser mantido.

Alteração 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve ponderar se as
medidas de monitorização dos efeitos 
adversos significativos no ambiente devem 
ser incluídas na aprovação, para que se 
possa avaliar a aplicação e a eficácia 
prevista das medidas de mitigação e 
compensação e identificar eventuais efeitos 
adversos imprevisíveis durante as fases de 
construção, gestão, demolição e após o 
encerramento do projeto.

Or. en
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Alteração 379
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve ponderar se a 
mesma deve incluir medidas de 
monitorização dos efeitos adversos 
significativos no ambiente, para que se 
possa avaliar a aplicação e a eficácia 
prevista das medidas de mitigação e 
compensação e identificar eventuais efeitos 
adversos imprevistos.

Or. en

Justificação

A necessidade de monitorização deve ser decidida caso a caso. As disposições de 
monitorização decorrentes da legislação nacional devem também ser aplicadas, assim como 
as que não decorrem da legislação em geral.

Alteração 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve ponderar se a 
mesma deve incluir medidas de 
monitorização dos efeitos adversos 
significativos no ambiente, para que se 
possa avaliar a aplicação e a eficácia 
prevista das medidas de mitigação e 
compensação e identificar eventuais efeitos 
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adversos imprevisíveis.

Or. it

Alteração 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

Se a monitorização concluir que as 
medidas de mitigação e de compensação 
não são suficientes ou se observar efeitos 
adversos no ambiente imprevistos, a 
autoridade competente deve estabelecer 
medidas de mitigação ou de compensação.

Or. en

Alteração 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso decida conceder a aprovação, a 
autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 

Caso decida conceder a aprovação ou 
emitir outra decisão destinada a cumprir 
os requisitos da presente diretiva, a 
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dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

autoridade competente deve garantir que a 
mesma inclua medidas de monitorização 
dos efeitos adversos significativos no 
ambiente, para que se possa avaliar a 
aplicação e a eficácia prevista das medidas 
de mitigação e compensação e identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis.

Or. pl

Alteração 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 
proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como 
à importância dos seus efeitos no 
ambiente.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os poderes de regulamentação previstos alterariam de forma substancial o quadro da 
avaliação de impacto ambiental ou a base da mesma, na medida em que servem de 
instrumento processual dos atos preparatórios de uma decisão relativa à aprovação (ou não) 
de um projeto, não incluindo, porém, quaisquer requisitos técnicos quanto ao conteúdo.  Os 
requisitos técnicos são estabelecidos pela legislação específica relevante, por exemplo, a 
Diretiva relativa às emissões industriais, a Diretiva «Habitats», entre outras.  Este 
procedimento deve ser mantido.

Alteração 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
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Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser
proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem respeitar 
as prescrições decorrentes de outras 
disposições legislativas da União e devem 
ser proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.

Or. en

Alteração 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 
proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 
coerentes com os requisitos decorrentes de 
outra legislação da União e proporcionais 
à natureza, localização e dimensão do 
projeto proposto, bem como à importância 
dos seus efeitos no ambiente.

Or. it

Alteração 386
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 
proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 
proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.
Os resultados desta monitorização são 
comunicados à autoridade competente e 
disponibilizados ao público num formato 
aberto facilmente acessível.

Or. en

Alteração 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização já existentes, 
resultantes de outra legislação da União.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os poderes de regulamentação previstos alterariam de forma substancial o quadro da 
avaliação de impacto ambiental ou a base da mesma, na medida em que servem de 
instrumento processual dos atos preparatórios de uma decisão relativa à aprovação (ou não) 
de um projeto, não incluindo, porém, quaisquer requisitos técnicos quanto ao conteúdo.  Os 
requisitos técnicos são estabelecidos pela legislação específica relevante, por exemplo, a 
Diretiva relativa às emissões industriais, a Diretiva «Habitats», entre outras.  Este 
procedimento deve ser mantido.

Alteração 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização já existentes,
resultantes de outra legislação da União.

Devem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização resultantes 
de outra legislação da União.

Or. en

Justificação

A atividade de monitorização por parte das autoridades competentes deve ter em conta as 
prescrições e recomendações de outras legislações da UE pertinentes, como a Diretiva 
2010/75/UE relativa às emissões industriais, a Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos, 
etc.

Alteração 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização já existentes,
resultantes de outra legislação da União.

Serão utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização resultantes 
de outra legislação da União.

Or. it

Alteração 390
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização já existentes, 
resultantes de outra legislação da União.

Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
disposições de monitorização já existentes, 
nomeadamente as resultantes de outra 
legislação da União ou da legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 391
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem 
os artigos 6.º e 7.º, a autoridade 
competente deve concluir a sua avaliação 
de impacto ambiental no prazo de três 
meses.

Suprimido

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.

Or. en
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Alteração 392
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem 
os artigos 6.º e 7.º, a autoridade 
competente deve concluir a sua avaliação 
de impacto ambiental no prazo de três 
meses.

Suprimido

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.

Or. en

Justificação

A diretiva não deve definir prazos para a tomada de decisão relativa ao pedido de 
aprovação. Os Estados-Membros devem decidir esta questão.

Alteração 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem 
os artigos 6.º e 7.º, a autoridade 
competente deve concluir a sua avaliação 
de impacto ambiental no prazo de três 
meses.

Suprimido

Or. de

Alteração 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem os 
artigos 6.º e 7.º, a autoridade competente 
deve concluir a sua avaliação de impacto 
ambiental no prazo de três meses.

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º e concluídas as 
consultas a que se referem os artigos 6.º e 
7.º, a autoridade competente deve concluir 
a sua avaliação de impacto ambiental no 
prazo de dois meses.

Or. pl

Alteração 395
Esther de Lange
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem os 
artigos 6.º e 7.º, a autoridade competente 
deve concluir a sua avaliação de impacto 
ambiental no prazo de três meses.

3. Assim que tiverem sido fornecidas à 
autoridade competente todas as 
informações necessárias reunidas em 
aplicação dos artigos 5.º, 6.º e 7.º, 
incluindo, se pertinente, as avaliações 
específicas exigidas por outra legislação da 
União, e concluídas as consultas a que se 
referem os artigos 6.º e 7.º, a autoridade 
competente deve concluir a sua avaliação 
de impacto ambiental o mais depressa 
possível e nos prazos definidos na 
legislação nacional.

Or. nl

Alteração 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem os 
artigos 6.º e 7.º, a autoridade competente 
deve concluir a sua avaliação de impacto 
ambiental no prazo de três meses.

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem os 
artigos 6.º e 7.º, a autoridade competente 
deve concluir a sua avaliação de impacto 
ambiental no prazo de 90 dias.

Or. en
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Alteração 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem os 
artigos 6.º e 7.º, a autoridade competente 
deve concluir a sua avaliação de impacto 
ambiental no prazo de três meses.

3. Uma vez fornecidas à autoridade 
competente todas as informações 
necessárias reunidas em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º, incluindo, se 
pertinente, as avaliações específicas 
exigidas por outra legislação da União, e 
concluídas as consultas a que se referem os 
artigos 6.º e 7.º, a autoridade competente 
deve concluir a sua avaliação de impacto 
ambiental no prazo de 90 dias.

Or. it

Alteração 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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. de
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Justificação

Os prazos devem ser especificados na legislação relevante.

Alteração 399
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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. it
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Justificação

A certeza relativamente ao prazo é essencial para concluir com êxito todo o procedimento.

Alteração 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por um mês; 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.

Or. pl

Alteração 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 90 dias e informar a 
Comissão sobre o prolongamento e as 
suas causas; 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.
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Or. en

Alteração 403
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por um período máximo 
de 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 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, estão atualizadas, em particular as 
relativas às medidas previstas para 
impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 

Suprimido
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adversos significativos.

Or. de

Justificação

O termo «atualizadas» é demasiado vago, sendo suscetível de criar incerteza jurídica. Tendo 
em conta o tempo necessário para completar os processos de aprovação (identificação / 
recolha de informações ambientais, a elaboração de uma avaliação de impacto ambiental, 
bem como as próprias formalidades do processo de aprovação), é impossível dispor de 
informações ambientais totalmente atualizadas.

Alteração 405
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, estão atualizadas, em particular as 
relativas às medidas previstas para 
impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos.

Suprimido

Or. de

Alteração 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, estão atualizadas, em particular as 
relativas às medidas previstas para 
impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A AIA deve ser realizada em consulta com as autoridades. Requerer que as autoridades 
verifiquem a AIA apenas no final do processo seria desproporcionado para os promotores.

Alteração 407
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, estão atualizadas, em particular as 
relativas às medidas previstas para 
impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este número proposto não é aceitável. Impõe potencialmente uma obrigação muito vasta às 
autoridades competentes, que requer um nível de segurança que não é realista sem recursos 
suplementares. O não respeito deste requisito criaria também novos motivos para uma 
contestação jurídica.

Alteração 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar a decisão de conceder ou 
recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
estão atualizadas, em particular as relativas 
às medidas previstas para impedir, reduzir 
e, se possível, contrabalançar os eventuais 
efeitos adversos significativos.

4. Antes de tomar a decisão de conceder ou 
recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
estão atualizadas, em particular as relativas 
às medidas previstas para impedir, reduzir 
e, se possível, contrabalançar os eventuais 
efeitos adversos significativos. A 
aprovação é concedida, desde que o 
promotor possa implementar as medidas 
de mitigação ou de compensação 
corretivas previstas no n.º 2.

Or. en

Alteração 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de tomar a decisão de conceder ou 4. Antes de tomar a decisão de conceder ou 
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recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
estão atualizadas, em particular as relativas 
às medidas previstas para impedir, reduzir 
e, se possível, contrabalançar os eventuais 
efeitos adversos significativos.”

recusar a aprovação, a autoridade 
competente deve verificar se as 
informações incluídas no relatório 
ambiental a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
estão atualizadas, em particular as relativas 
às medidas previstas para impedir, reduzir 
e, se possível, contrabalançar os eventuais 
efeitos adversos significativos.

Se as informações incluídas no relatório 
estiverem desatualizadas a autoridade 
competente deve instar o promotor a 
complementar o relatório.

Or. pl

Alteração 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao tomar a decisão referida neste 
artigo, a autoridade competente pode 
recorrer também a peritos independentes 
acreditados e tecnicamente competentes.
As disposições remuneratórias em favor 
desses peritos serão determinadas pelos 
Estados-Membros e devem garantir que o 
promotor também contribui para o 
pagamento dos serviços desses peritos.
A autoridade competente pode não 
recorrer aos mesmos peritos acreditados e 
tecnicamente competentes que ajudaram 
o promotor a elaborar o relatório de 
impacto ambiental.

Or. lt
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Alteração 411
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Depois de tomada a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade ou 
autoridades competentes devem informar 
do facto o público e as autoridades a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, de acordo com os 
procedimentos adequados, e pôr à 
disposição do público as seguintes
informações:

1. Depois de tomada a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade ou 
autoridades competentes devem informar 
do facto o público e as autoridades a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, de acordo com os 
procedimentos nacionais, e pôr a decisão 
à disposição do público e das autoridades 
competentes referidas no artigo 6.º, n.º 1, 
de acordo com a Diretiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de janeiro de 2003, relativa ao acesso à 
informação pública ambiental.

Or. en

Justificação

Como resultado das alterações ao artigo 8.º, n.º 1, a decisão relativa à aprovação inclui 
todas as informações mencionadas no presente artigo 9.º, n.º 1. Assim sendo, o artigo 9.º, 
n.º 1 pode ser simplificado. A decisão relativa ao pedido de aprovação deve ser 
disponibilizada ao público de acordo com os requisitos da Diretiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso à 
informação pública ambiental.

Alteração 412
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Depois de tomada a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade ou 

1. Depois de tomada a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade ou 
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autoridades competentes devem informar 
do facto o público e as autoridades a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, de acordo com os 
procedimentos adequados, e pôr à 
disposição do público as seguintes 
informações:

autoridades competentes devem, assim que 
possível, informar do facto o público e as 
autoridades a que se refere o artigo 6.º, 
n.º 1, o mais cedo possível, de acordo com 
os procedimentos adequados, e o mais 
tardar no prazo de 10 dias úteis. Cabe à 
autoridade ou às autoridades competentes
pôr à disposição do público as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Depois de tomada a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação, a autoridade ou 
autoridades competentes devem informar 
do facto o público e as autoridades a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, de acordo com os 
procedimentos adequados, e pôr à 
disposição do público as seguintes 
informações:

1. Depois de tomada a decisão de conceder 
ou recusar a aprovação ou outra decisão 
destinada a cumprir os requisitos da 
presente diretiva, a autoridade ou 
autoridades competentes devem informar 
do facto o público e as autoridades a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1, de acordo com os 
procedimentos adequados, e pôr à 
disposição do público as seguintes 
informações:

Or. pl

Alteração 414
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O teor da decisão e as condições que 
eventualmente a acompanhem;

Suprimido

Or. en

Alteração 415
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo examinado o relatório 
ambiental e as preocupações e opiniões 
expressas pelo público em causa, os 
motivos e considerações principais em que 
se baseia a decisão, incluindo 
informações sobre o processo de 
participação do público;

Suprimido

Or. en

Alteração 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo examinado o relatório ambiental 
e as preocupações e opiniões expressas 
pelo público em causa, os motivos e 
considerações principais em que se baseia 
a decisão, incluindo informações sobre o 
processo de participação do público;

(b) Tendo examinado o relatório ambiental 
e as observações e opiniões expressas pelo 
público em causa, bem como o resultado 
das consultas a esse público e às 
autoridades referidas no artigo 6.º, n.º 1,
os motivos e considerações principais em 
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que se baseia a decisão;

Or. it

Justificação

Alinhamento do texto com o artigo 6.º: o público participará no processo de tomada de 
decisão apresentando “observações e opiniões” (ver n.º 4); também se faz referência aos 
processos de consulta nos termos dos n.ºs 1, 5 e 7.

Alteração 417
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo examinado o relatório ambiental 
e as preocupações e opiniões expressas 
pelo público em causa, os motivos e 
considerações principais em que se baseia 
a decisão, incluindo informações sobre o
processo de participação do público;

(b) Tendo examinado o relatório ambiental 
e as preocupações e opiniões expressas 
pelo público em causa, os motivos e 
considerações principais em que se baseia 
a decisão, incluindo informações sobre a 
forma como as observações recolhidas 
através do processo de participação do 
público foram tidas em conta, 
nomeadamente nos casos em que um 
projeto possa ter incidências nos valores 
imobiliários.

Or. en

Alteração 418
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.°1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Uma descrição das principais medidas 
destinadas a evitar, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os efeitos adversos 
significativos;

Suprimido

Or. en

Alteração 419
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma descrição, se adequado, das 
medidas de monitorização a que se refere 
o artigo 8.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 420
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea a)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O direito de o público em causa 
interpor um recurso junto dos tribunais, 
nos termos do artigo 11.º.

Or. en
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Alteração 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 3, com a seguinte 
redação:

Suprimido

"3. Os Estados-Membros podem 
igualmente decidir disponibilizar ao 
público as informações a que se refere o 
n.º 1, depois de a autoridade competente 
concluir a sua avaliação do impacto 
ambiental do projeto.”

Or. pl

Alteração 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 3, com a seguinte 
redação:

Suprimido

"3. Os Estados-Membros podem 
igualmente decidir disponibilizar ao 
público as informações a que se refere o 
n.º 1, depois de a autoridade competente 
concluir a sua avaliação do impacto 
ambiental do projeto.»

Or. it

Justificação

Propõe-se a supressão por se tratar de uma alínea redundante. O n.º 1 já determina que a 
autoridade competente tem de disponibilizar publicamente todas as informações sobre a 
decisão tomada.
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Alteração 423
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 3, com a seguinte 
redação:

Suprimido

3. Os Estados-Membros podem 
igualmente decidir disponibilizar ao 
público as informações a que se refere o 
n.º 1, depois de a autoridade competente 
concluir a sua avaliação do impacto 
ambiental do projeto.

Or. en

Justificação

Este número proposto não pode ser aceite.  É redundante com o artigo 9.º, n.º 1, uma vez que 
a avaliação de impacto ambiental é realizada de acordo coma decisão de aprovação.

Alteração 424
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 11 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No artigo 11.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. Os Estados-Membros devem 
determinar a fase na qual as decisões, 
atos ou omissões podem ser impugnados, 
prevendo a possibilidade de impugnar a 
legalidade substantiva e processual de 
qualquer decisão, ato ou omissão nos 
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termos do n.º 1, incluindo o recurso a 
medidas provisórias para garantir que o 
projeto não comece antes da conclusão do 
processo de avaliação.»

Or. en

Alteração 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 11 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O artigo 11.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:
"3. Os Estados-Membros devem 
determinar o que constitui um interesse 
suficiente e a violação de um direito, de 
acordo com o objetivo que consiste em 
proporcionar ao público um acesso 
amplo à justiça. Para tal, o interesse de 
qualquer organização não 
governamental que cumpra os requisitos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2 que:
(a) Disponha de uma sede operacional no 
território afetado pelas decisões, atos ou 
omissões sujeitos ao disposto no artigo 6.º, 
e
(b) Cumpra os requisitos previstos na 
legislação nacional,
será considerado suficiente para efeitos 
do n.º 1, alínea a), do presente artigo.
Igualmente se considera, para efeitos do 
n.º 1, alínea b), do presente artigo, que 
tais organizações têm direitos suscetíveis 
de ser violados."

Or. it
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Alteração 426
Sandrine Bélier.

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(9-B) No artigo 11.º, o n.º 4, segundo 
parágrafo, passa a ter a seguinte redação:
«O referido processo deve ser adequado 
e eficaz, permitir a reparação injuntiva do 
direito e ser justo, equitativo, atempado e 
não exageradamente dispendioso.»

Or. en

Alteração 427
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 11 – n.ºs 5-A e 5-B) (novos)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O artigo 11.º é alterado do seguinte 
modo:
a) É aditado o seguinte número5-A:
«5-A. Os Estados-Membros podem 
determinar que a violação de normas 
formais e processuais não tem efeito sobre 
a legalidade da autorização, caso a 
decisão não seja suscetível de ser 
diferente na ausência da irregularidade.
Esta situação verifica-se, nomeadamente, 
quando:
a) a participação das autoridades 
competentes ou do pública seja exigida 
nos termos da presente diretiva e não 
tenha sido dada às pessoas singulares ou 
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às autoridades a oportunidade de 
participar, mas os interesses em causa 
sejam pouco significativos ou tenham sido 
tidos em conta na decisão,
b) as informações a que se refere o artigo 
9.º, n.º 1, se encontram incompletas, ou
c) a comunicação exigida pela presente 
diretiva tenha sido realizado de forma 
errónea, embora a finalidade específica 
inerente à comunicação tenha sido 
cumprida.
As disposições que antecedem não afetam 
o direito dos Estados-Membros de 
estabelecerem, no respetivo sistema 
jurídico nacional, que para além de uma 
irregularidade formal, deve existir uma 
infração à lei.»
b) É aditado o seguinte número 5-B:
«5-B. Os Estados-Membros podem 

determinar que as fases do processo 
realizadas de forma incorreta tenham de 
ser corrigidas mesmo após a adoção da 
decisão, sempre que a irregularidade 
processual não seja grave e não afete os 
aspetos gerais do projeto. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes adotam 
igualmente uma nova decisão, cujos 
resultados não se podem prever de 
antemão, no caso de retificação 
subsequente da irregularidade cometida 
numa fase do processo.»

Or. de

Alteração 428
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.° 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Em particular, de seis em seis anos a 
contar da data especificada no artigo 2.º, 
n.º 1, da Diretiva XXX [OPOCE please 
introduce the n° of this Directive], os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão do seguinte:

Em particular, os Estados-Membros devem 
informar a Comissão dos critérios e/ou 
dos limiares fixados para a seleção dos 
projetos em questão, nos termos do 
disposto no artigo 4.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A alteração proposta seria muito onerosa. Será difícil obter informações comerciais, assim 
como a distinção entre os custos da AIA e outros custos associados com o pedido de 
aprovação. Seria difícil identificar custos médios. Os atuais requisitos de informação são 
suficientes.

Alteração 429
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Número de projetos a que se referem 
os anexos I e II que foram objeto de 
avaliação em conformidade com os 
artigos 5.º a 10.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 430
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.° 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Repartição das avaliações de acordo 
com as categorias de projetos previstas 
nos anexos I e II;

Suprimido

Or. en

Alteração 431
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Repartição das avaliações efetuadas 
por tipo de promotor;

Suprimido

Or. en

Alteração 432
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12.º – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Número de projetos a que se refere o 
anexo II que foram objeto de uma 
determinação em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 2;

Suprimido

Or. en
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Alteração 433
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Duração média do processo de 
avaliação do impacto ambiental;

Suprimido

Or. en

Alteração 434
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.° 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Custo médio das avaliações de impacto 
ambiental.

Suprimido

Or. en

Alteração 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12 – n.° 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Custo médio das avaliações de impacto 
ambiental.”

Suprimido

Or. lt
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Alteração 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigos 12-A e 12-B

Texto da Comissão Alteração

(11) São inseridos os artigos 12.º-A e 
12.º-B, com a seguinte redação:

Suprimido

«Artigo 12.º-A
A Comissão terá poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
12.º-B, no que respeita aos critérios de 
seleção enumerados no anexo III e às 
informações a que se referem os anexos 
II.A e IV, por forma a adaptá-los ao 
progresso científico e técnico.
Artigo 12.º-B
(1) É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
(2) A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
(3) A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
(4) Assim que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho.
(5) Um ato delegado adotado nos termos 
do artigo 12.º-A só entra em vigor se nem 
o Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a
Comissão de que não formularão 
objeções. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo pode 
ser prolongado por dois meses.»

Or. de

Justificação

A competência conferida à Comissão para introduzir adaptações adicionais aos anexos 
através de atos delegados tem um âmbito demasiado vasto. Como tal, a Comissão poderia 
alargar a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental dos projetos, por exemplo, sem 
uma participação suficiente dos Estados-Membros. As principais alterações relativas à 
avaliação de impacto ambiental devem, além disso, impor um procedimento no âmbito de 
uma alteração da diretiva.

Alteração 437
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigos 12-A e 12-B

Texto da Comissão Alteração

(11) São inseridos os artigos 12.º-A e 12.º-
B, com a seguinte redação:

Suprimido

«Artigo 12.º-A
A Comissão terá poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
12.º-B, no que respeita aos critérios de 
seleção enumerados no anexo III e às 
informações a que se referem os anexos
II.A e IV, por forma a adaptá-los ao 
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progresso científico e técnico.
Artigo 12.º-B
1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 12.º-A só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão 
objeções. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo pode 
ser prolongado por dois meses.»

Or. en

Alteração 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigos 12-A e 12-B

Texto da Comissão Alteração

(11) São inseridos os artigos 12.º-A e 12.º-
B, com a seguinte redação:

Suprimido

«Artigo 12.º-A
A Comissão terá poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
12.º-B, no que respeita aos critérios de 
seleção enumerados no anexo III e às 
informações a que se referem os anexos 
II.A e IV, por forma a adaptá-los ao 
progresso científico e técnico.
Artigo 12.º-B
1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
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artigo 12.º-A só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão 
objeções. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo pode 
ser prolongado por dois meses.»

Or. en

Justificação

A alteração dos anexos é de natureza legislativa. Alterar os anexos por atos delegados 
reduziria a previsibilidade da diretiva. Por conseguinte, os anexos devem ser alterados de 
acordo com o processo legislativo ordinário.

Alteração 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigos 12-A e 12-B

Texto da Comissão Alteração

(11) São inseridos os artigos 12.º-A e 12.º-
B, com a seguinte redação:

Suprimido

«Artigo 12.º-A
A Comissão terá poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
12.º-B, no que respeita aos critérios de 
seleção enumerados no anexo III e às 
informações a que se referem os anexos 
II.A e IV, por forma a adaptá-los ao 
progresso científico e técnico.
Artigo 12.º-B
1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
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artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 12.º-A só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão 
objeções. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo pode 
ser prolongado por dois meses.»

Or. en

Alteração 440
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigos 12-A e 12-B
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Texto da Comissão Alteração

(11) São inseridos os artigos 12.º-A e 12.º-
B, com a seguinte redação:

Suprimido

«Artigo 12.º-A
A Comissão terá poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
12.º-B, no que respeita aos critérios de 
seleção enumerados no anexo III e às 
informações a que se referem os anexos 
II.A e IV, por forma a adaptá-los ao 
progresso científico e técnico.
Artigo 12.º-B
1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A pode ser revogada em 
qualquer altura pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Assim que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 12.º-A só entra em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado ou se, antes do termo desse 
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prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não formularão 
objeções. Por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, este prazo pode 
ser prolongado por dois meses.»

Or. en

Justificação

Todos os anexos da diretiva constituem elementos essenciais. Não concordamos com a 
utilização de atos delegados na presente diretiva e, por conseguinte, os artigos 12.º-A, 12.º-B 
devem ser suprimidos.

Alteração 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12-B – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Nos casos em que se considere 
oportuno para a correta avaliação do 
impacto ambiental, devido às 
características específicas de alguns 
setores da atividade económica, a 
Comissão, os Estados-Membros e a 
indústria elaboram diretrizes com os 
critérios a seguir para simplificar e 
facilitar a uniformização da avaliação de 
impacto ambiental.

Or. es

Alteração 442
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [DATE], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
as mesmas e a presente diretiva.

Os Estados-Membros põem em vigor, até 
[OPOCE: inserir data correspondente a 
36 meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva] as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Or. fr

Justificação

Dada a dimensão das alterações é imperativo conceder tempo suficiente. Um prazo de 36 
meses parece adequado.

Alteração 443
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [DATE], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência 
entre as mesmas e a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, 
até [DATE], as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Alteração 444
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adotarem no domínio abrangido pela 
presente diretiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Repete o n.º 1.

Alteração 445
Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3 Suprimido
Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação 
antes da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

O presente artigo introduz um caráter retroativo à nova proposta. Tendo em conta a natureza 
da presente diretiva, tal não é aceitável.
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Alteração 446
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

A presente diretiva é aplicável a projetos 
para os quais tenha sido formalmente 
iniciado um processo de AIA, incluindo 
um pedido de aprovação após a data 
referida no artigo 2.º, n.º 1, primeiro
parágrafo.

Or. en

Alteração 447
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo estão sujeitos às 
disposições anteriormente definidas nos 
artigos 3.º a 11.º da Diretiva 2011/92/UE.

Or. fr

Justificação

Não se pode aplicar a retroatividade porque as obrigações jurídicas no texto novo são muito 
diferentes das da versão anterior.
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Alteração 448
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação após 
a data referida no artigo 2.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo estão sujeitos às obrigações 
referidas nos artigos 3.º a 11.º da Diretiva 
2011/92/UE, com a redação que lhe foi 
dada pela presente diretiva.

Or. fr

Justificação

Por motivos de certeza jurídica não é conveniente aplicar as disposições da futura diretiva 
aos projetos em curso. A nova diretiva só deve ser aplicável aos projetos apresentados às 
autoridades competentes após a transposição da diretiva.

Alteração 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação após
a data referida no artigo 2.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, estão sujeitos às obrigações 
referidas nos artigos 3.º a 11.º da Diretiva 
2011/92/UE, com a redação que lhe foi 
dada pela presente diretiva.
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Or. en

Justificação

A aplicação retroativa proposta no texto da Comissão cria uma incerteza jurídica 
considerável para os promotores de projetos.  De facto, a retroatividade pode conduzir à 
redefinição das condições e dos prazos do processo, obrigando os promotores a repetirem 
etapas processuais já efetuadas. Tal pode resultar em atrasos consideráveis e em custos 
acrescidos, tanto para os promotores, como para as autoridades competentes.

Alteração 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo não estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, com a redação 
que lhe foi dada pela presente diretiva.

Or. it

Justificação

Para assegurar a certeza jurídica a presente diretiva não deve ser aplicada retroativamente.

Alteração 451
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
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impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, com a redação 
que lhe foi dada pela presente diretiva.

impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data não estão 
sujeitos às obrigações referidas nos artigos 
3.º a 11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

Se um promotor tiver iniciado uma avaliação de impacto antes da transposição das revisões 
da diretiva, este não tem de começar novamente todo o processo desde o início. Convém 
evitar a aplicação retroativa da futura diretiva.

Alteração 452
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, com a redação 
que lhe foi dada pela presente diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, com a redação 
que lhe foi dada pela presente diretiva, 
desde que o promotor solicite que a 
avaliação de impacto ambiental do seu 
projeto prossiga em conformidade com as 
novas disposições.

Or. de

Alteração 453
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Artigo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação
antes da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido
concluída antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

A Diretiva 2011/92/UE, conforme 
alterada pela presente diretiva, não se 
aplica a projetos para os quais tenha sido
determinada a obrigação de realizar uma 
avaliação de impacto ambiental antes da 
data referida no artigo 2.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, à exceção de projetos nos quais 
a avaliação de impacto ambiental não seja 
concluída o mais tardar 24 meses após a 
data mencionada.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não pode obrigar os promotores a voltar a realizar a avaliação 
ambiental para dar cumprimento à diretiva alterada. Importa que a proposta garanta que as 
avaliações de impacto ambiental realizadas para projetos já em execução, e que cumpriam 
com os requisitos em devido tempo, continuem a ser válidas.

Alteração 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, com a redação 
que lhe foi dada pela presente diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data têm de ser 
executados no prazo de oito meses após a 
aprovação da diretiva alterada.

Or. es

Alteração 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, com a redação 
que lhe foi dada pela presente diretiva.

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
da data referida no artigo 2.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, e cuja avaliação de 
impacto ambiental não tenha sido 
concluída antes dessa data estão sujeitos às 
obrigações referidas nos artigos 3.º a 11.º 
da Diretiva 2011/92/UE, até à entrada em 
vigor da versão alterada da diretiva.

Or. de

Justificação

Por razões de confiança legítima, devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos na 
atual Diretiva AIA, no que respeita aos pedidos de aprovação apresentados antes do termo 
do prazo de transposição. A proposta da Comissão obrigaria a uma retomada completa dos 
procedimentos então em vigor, no que respeita à maioria das AIA com inicio entes do prazo 
fixado, mas que a essa data ainda não tinham sido completadas. Tal seria desproporcionado.


