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Alteração 456
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo I, ponto 7, a alínea a) passa 
a ter a seguinte redação:
«a) Construção de vias para o tráfego 
ferroviário de longo curso e de 
aeroportos [...]»

Or. de

Justificação

Nesta fase, o ponto 7, alínea a), do anexo I deve ser alterado. O segmento «cuja pista de 
descolagem e de aterragem tenha um comprimento de pelo menos, 2 100 metros» deve ser 
suprimido. A ligação entre a avaliação de impacto ambiental obrigatória e o comprimento da 
pista deixou de ser oportuna. Os aeroportos com pistas de descolagem e de aterragem mais 
curtas têm igualmente impactos consideráveis no ambiente, os quais devem ser avaliados 
para efeitos da Diretiva relativa à Avaliação do Impacto Ambiental.

Alteração 457
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 7 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No anexo I, ponto 7, é inserida a 
seguinte alínea:
« a-A) Especificação das rotas de partida 
e de chegada de/para os trajetos de 
ligação à rede»

Or. de
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Justificação

As rotas de partida e de chegada não estão sujeitas aos requisitos da AIA, embora tenham 
impactos consideráveis no ambiente. Por razões operacionais e de capacidade, entre a 
descolagem e os trajetos de ligação à rede, bem como na aterragem após a saída desses 
mesmos trajetos de ligação, as aeronaves sobrevoam as zonas protegidas e as zonas 
residenciais a baixa altitude. Esta configuração das rotas provoca um aumento significativo 
do ruído e da poluição ambiental.

Alteração 458
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo I, o ponto 14 é substituído 
pelo seguinte:
«14. Extração de petróleo [...] para fins 
comerciais, quando a quantidade 
extraída for superior a 500 toneladas 
por dia, e extração de gás natural para 
fins comerciais.»

Or. en

Justificação

O departamento temático A do PE concluiu que «limiar aplicável para as avaliações de 
impacto ambiental a realizar no que respeita às atividades de fraturação hidráulica para a 
extração de hidrocarbonetos é bastante superior ao de todas as potenciais atividades 
industriais deste género, devendo por isso sofrer uma redução significativa». Para tal, na sua 
resolução de 21 de novembro de 2012, o PE solicitou «a inclusão de projetos que implicam a 
fraturação hidráulica no anexo I da diretiva relativa à avaliação de impacto ambiental».

Alteração 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
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Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(-1) O ponto 14 do anexo I passa a ter a 
seguinte redação:
"14. «Extração de petróleo e gás natural 
para fins comerciais, quando a 
quantidade extraída for superior a 500 
toneladas por dia no caso do petróleo e 
500 000 metros cúbicos por dia no caso 
do gás ou independentemente da 
quantidade extraída se for utilizada 
tecnologia de fraturação hidráulica.»

Or. lt

Alteração 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(-1) O ponto 14 do anexo I passa a ter a 
seguinte redação:
"14. «Extração de petróleo e gás natural 
para fins comerciais, também quando 
extraídos de leitos gasíferos de xistos ou 
outras formações rochosas sedimentárias 
de permeabilidade e porosidade igual ou 
inferior, quando a quantidade extraída 
for superior a 500 toneladas por dia no 
caso do petróleo e 500 000 metros 
cúbicos por dia no caso do gás.»

Or. it

Justificação

O objetivo fundamental da diretiva é assegurar que os projetos que possam ter um impacto 
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significativo no ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou localização sejam 
subordinados a estudos de impacto ambiental antes de lhes ser concedida a aprovação.

Alteração 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo I, o ponto 14 é substituído 
pelo seguinte:
«14. Extração de petróleo e gás natural 
para fins comerciais, quando extraído de 
depósitos de xisto betuminoso ou de 
outras formações rochosas sedimentares e 
quando a quantidade extraída for 
superior a 500 toneladas por dia no caso 
do petróleo e 500 000 metros cúbicos por 
dia no caso do gás.»

Or. en

Alteração 462
Matthias Groote

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo 1 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Ao anexo I é aditado o seguinte ponto 
14-A:
«14-A. Exploração, desenvolvimento e 
extração de hidrocarbonetos não 
convencionais de camadas rochosas de 
xisto e de formações geológicas 
semelhantes com baixa permeabilidade, 
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mediante uma fraturação hidráulica, 
independentemente da quantidade 
extraída.»

Or. de

Alteração 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) É aditado o seguinte ponto 14-A ao 
anexo I:
"14-A. Exploração, avaliação, fraturação 
hidráulica e extração de petróleo e/ou gás 
natural retido em leitos de xistos 
betuminosos ou outras formações 
rochosas sedimentárias de permeabilidade 
e porosidade igual ou inferior, 
independentemente da quantidade 
extraída."

Or. es

Justificação

Reflete a alteração 50 do relator mas faz uma referência específica à técnica de fraturação 
hidráulica. Determina que a necessidade de efetuar uma avaliação de combustíveis fósseis 
não convencionais resulta não tanto das quantidades extraídas mas das técnicas usadas para 
as extrair, que são duras para com o ambiente.

Alteração 464
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo I é aditado o seguinte ponto 
14-A:
«14-A. Utilização da fraturação 
hidráulica para a prospeção e a produção 
de petróleo e/ou gás natural, 
independentemente da quantidade 
extraída.»

Or. en

Alteração 465
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Anexo – n.º -1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O ponto 19 do anexo I passa a ter a 
seguinte redação:
"19. Pedreiras e minas a céu aberto numa 
área superior a 25 hectares, minas de ouro 
que usem processos que envolvam bacia 
de decantação de cianetos ou extração de 
turfa numa área superior a 150 hectares.

Or. es

Alteração 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 20
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Texto da Comissão Alteração

-1-B.  O ponto 20 do anexo I passa a ter a 
seguinte redação:
"20. Construção, modificação ou 
extensão de linhas elétricas (aéreas, 
subterrâneas ou mistas) e/ou 
modernização de linhas de transporte de 
eletricidade com uma tensão igual ou 
superior a 220 kV, e cujo comprimento 
seja superior a 15 quilómetros e 
construção e/ou modificação das 
subestações associadas (subestações de 
transformação de tensão, subestações de 
conversão de tipo de corrente ou 
subestações de transição de tipo de 
auto-subterrâneo e vice-versa)."

Or. es

Justificação

Tendo em conta a ligação estreita entre as linhas elétricas e as respetivas subestações, sem 
as quais não podem funcionar, estas últimas devem ser incluídas neste ponto. Se não lhes for 
feita uma referência específica na diretiva, estas linhas e subestações serão tratadas como se 
fossem a entidades separadas, o que significa que não seria necessário efetuar uma avaliação 
de impacto para as subestações.

Alteração 467
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1-C (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-C. É aditado o seguinte ponto 24-A ao 
anexo I:
"24-A. Parques temáticos e campos de 
golfe planeados para áreas com falta de 
água ou em alto risco de desertificação ou 
seca."
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Or. es

Justificação

A pressão sobre algumas áreas em consequência das alterações climáticas significa que é 
necessário incluir no anexo I os parques temáticos e campos de golfe planeados.

Alteração 468
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No anexo II, é aditada a seguinte 
alínea f-A) ao parágrafo 1:
«f-A) Atividades de pesca selvagem»

Or. en

Alteração 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo II, o ponto 2, alínea c) 
passa a ter a seguinte redação:
«c) Pesquisa e prospeção de minerais e 
extração de minerais por dragagem 
marinha ou fluvial;»

Or. en
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Justificação

Para além da extração de minerais, são aditadas ao anexo II as atividades de prospeção de 
recursos minerais.

Alteração 470
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea d) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo II, ponto 2, alínea d), é aditada a 
seguinte subalínea iii-A):

«iii-A) perfurações para a prospeção e a 
extração de petróleo bruto e/ou gás natural 
retido em depósitos de xisto betuminoso ou 
noutras formações rochosas sedimentares, 
independentemente da quantidade prospetada 
ou extraída;»

Or. en

Alteração 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea d) – subalínea iii-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo II, ponto 2, alínea d), é aditada a 
seguinte subalínea iii-A):

«iii-A) perfurações para a prospeção e a 
extração de petróleo bruto e/ou gás natural 
retido em depósitos de xisto betuminoso ou 
noutras formações rochosas sedimentares, 
independentemente da quantidade prospetada 
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ou extraída;»

Or. en

Alteração 472
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo -1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea d) – subalínea iii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No anexo II, ponto 2, alínea d), é 
aditada a seguinte subalínea iii-B):
«iii-B) prospeção e extração de gás 
natural obtido a partir de camadas 
carboníferas, independentemente da 
quantidade extraída;»

Or. en

Alteração 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo -1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea d) – subalínea iii-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No anexo II, ponto 2, alínea d), é 
aditada a seguinte subalínea iii-B):
«iii-B) prospeção e extração de gás 
natural obtido a partir de camadas 
carboníferas, independentemente da 
quantidade extraída;»

Or. en
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Alteração 474
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) O anexo II, ponto 2, alínea e) passa 
a ter a seguinte redação: 
«e) Instalações industriais de superfície 
para a prospeção e a extração de hulha, 
petróleo, gás natural, minérios e xistos 
betuminosos, petróleo bruto e/ou gás 
natural retido em depósitos de xisto 
betuminoso ou noutras formações 
rochosas sedimentares e gás natural 
obtido a partir de camadas carboníferas, 
independentemente da quantidade 
prospetada ou extraída.»

Or. en

Alteração 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) O Anexo II, ponto 2, alínea e) 
passa a ter a seguinte redação: 
«e) Instalações industriais de superfície 
para a prospeção e a extração de hulha, 
petróleo, gás natural, minérios e xistos 
betuminosos, petróleo bruto e/ou gás 
natural retido em depósitos de xisto 
betuminoso ou noutras formações 
rochosas sedimentares e gás natural 
obtido a partir de camadas carboníferas, 
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independentemente da quantidade 
prospetada ou extraída.»

Or. en

Alteração 476
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 10 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(-1 b) No ponto 10 do anexo II é 
suprimida a alínea d).

Or. de

Justificação

Na sequência da alteração do n.º 7, alínea a), do anexo I (proposta de supressão de um 
segmento), o n.º 10, alínea d), do anexo II («Construção de aeroportos (projetos não 
incluídos no anexo I)») deve ser suprimido.

Alteração 477
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 13 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-1) No anexo II, ponto 13, é aditada a 
seguinte alínea:
«b-A) Qualquer demolição de projetos 
incluídos no anexo I ou no presente, 
anexo que possam ter impactos negativos 
importantes no ambiente.»

Or. en
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Justificação

A demolição de projetos incluídos nos anexos I ou II que possa ter impactos negativos 
importantes no ambiente devem ser sujeitos a um processo de verificação.

Alteração 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A

Texto da Comissão Alteração

(1) É inserido o seguinte anexo II.A: Suprimido
«ANEXO II.A - INFORMAÇÕES A QUE 
SE REFERE O ARTIGO 4.º, N.º 3 
1. Descrição do projeto, incluindo, em 
especial:
a) Uma descrição das características 
físicas do projeto no seu conjunto, 
incluindo, se pertinente, a sua 
subsuperfície, nas fases de construção e 
de funcionamento;
b) Uma descrição do local do projeto, 
dando especial atenção à sensibilidade 
ambiental das zonas geográficas 
suscetíveis de serem afetadas.
2. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem afetados 
significativamente pelo projeto proposto.
3. Uma descrição dos prováveis efeitos 
significativos do projeto proposto no 
ambiente, resultantes:
a) Dos resíduos e emissões previstos e da 
produção de detritos;
b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular o solo, a terra, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.
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4. Uma descrição das medidas destinadas 
a evitar, impedir ou reduzir os eventuais 
efeitos adversos significativos no 
ambiente.»

Or. de

Justificação

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

Alteração 479
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II-A

Texto da Comissão Alteração

(1) É inserido o seguinte anexo II.A: Suprimido
«ANEXO II.A - INFORMAÇÕES A QUE 
SE REFERE O ARTIGO 4.º, N.º 3
1. Descrição do projeto, incluindo, em 
especial:
a) Uma descrição das características 
físicas do projeto no seu conjunto, 
incluindo, se pertinente, a sua 
subsuperfície, nas fases de construção e 
de funcionamento;
b) Uma descrição do local do projeto, 
dando especial atenção à sensibilidade 
ambiental das zonas geográficas 
suscetíveis de serem afetadas.
2. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem afetados 
significativamente pelo projeto proposto.
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3. Uma descrição dos prováveis efeitos 
significativos do projeto proposto no 
ambiente, resultantes:
a) Dos resíduos e emissões previstos e da 
produção de detritos;
b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular o solo, a terra, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.
4. Uma descrição das medidas destinadas 
a evitar, impedir ou reduzir os eventuais 
efeitos adversos significativos no 
ambiente.»

Or. fr

Justificação

O nível de pormenor das informações a prestar pelo promotor é demasiado elevado e 
resultaria na realização dum "mini estudo de impacto" na fase "caso a caso", o que 
aumentaria bastante os encargos administrativos de cada projeto.

Alteração 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição das características físicas 
do projeto no seu conjunto, incluindo, se 
pertinente, a sua subsuperfície, nas fases de 
construção e de funcionamento;

a) Uma descrição das características físicas 
do projeto no seu conjunto, incluindo, se 
pertinente, a sua subsuperfície e 
subterrâneo, nas fases de construção e de 
funcionamento, incluindo a demolição;

Or. en

Alteração 481
Andrés Perelló Rodríguez



PE510.872v01-00 18/76 AM\937207PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição do local do projeto, 
dando especial atenção à sensibilidade 
ambiental das zonas geográficas 
suscetíveis de serem afetadas.

b) Uma descrição do local do projeto, 
dando especial atenção à sensibilidade 
ambiental das zonas geográficas ou 
comunidades suscetíveis de serem 
afetadas.

Or. es

Justificação

Coerência.

Alteração 482
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma descrição dos impactos 
ambientais previstos no que diz respeito à 
carga de emissões iniciais no local do 
projeto.

Or. en

Justificação

O facto de os processos de aprovação sujeitos a condições especiais (regulamentação 
setorial) estarem vinculados aos processos de AIA impede a identificação, descrição e 
avaliação holística da avaliação dos impactos ambientais. A carga de emissão inicial no 
local do projeto decorrente do funcionamento das instalações existentes e dos setores dos 
transportes não é tomada em consideração. O impacto do projeto só pode ser corretamente 
avaliado se a carga de emissões iniciais for incluída.
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Alteração 483
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) uma descrição dos principais efeitos 
das emissões no local do projeto, tendo em 
conta os impactos ambientais previstos.

Or. de

Alteração 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem afetados 
significativamente pelo projeto proposto.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
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Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma descrição dos prováveis efeitos 
significativos do projeto proposto no 
ambiente, resultantes:

Suprimido

a) dos resíduos e emissões previstos e da 
produção de detritos;
b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular o solo, a terra, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) dos resíduos e emissões previstos e da 
produção de detritos;

a) dos resíduos e emissões previstos e da 
produção de detritos sempre que 
pertinente;

Or. en

Alteração 487
Struan Stevenson
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular o solo, a terra, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.

b) da utilização de recursos naturais 
relevantes.

Or. en

Alteração 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II-A – n.º 3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular o solo, a terra, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.

(b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular o solo, a terra, a água e a 
biodiversidade.

Or. pl

Alteração 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição das medidas destinadas 
a evitar, impedir ou reduzir os eventuais 
efeitos adversos significativos no 

Suprimido



PE510.872v01-00 22/76 AM\937207PT.doc

PT

ambiente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 490
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição das medidas destinadas a 
evitar, impedir ou reduzir os eventuais 
efeitos adversos significativos no ambiente.

4. Uma descrição das medidas destinadas a 
evitar, impedir ou reduzir quaisquer
eventuais efeitos adversos significativos no 
ambiente.

Or. en

Alteração 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição das medidas destinadas a 
evitar, impedir ou reduzir os eventuais 
efeitos adversos significativos no ambiente.

4. Uma descrição das medidas destinadas a 
evitar, impedir ou reduzir os eventuais 
efeitos adversos significativos no ambiente, 
sempre que pertinente. Esta descrição é 
particularmente necessária quando as 
consequências ou os efeitos das medidas 
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são considerados irreversíveis.

Or. en

Alteração 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A acumulação com outros projetos e 
atividades;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é razoável requerer a tomada em consideração dos efeitos cumulativos.

Alteração 493
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A acumulação com outros projetos e 
atividades;

b) A acumulação com outros projetos para 
os quais tenha sido concedida uma 
licença e relativamente a uma zona 
situada numa área geográfica suscetível 
de ser afetada, e onde ainda não tenham 
sido construídos nem sejam operacionais, 
e sem que exista a obrigação de tomar em 
consideração outras informações sobre 
estes projetos, para além das existentes ou 
publicamente acessíveis;
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Or. en

Justificação

O termo «atividade» é demasiado amplo e vago. Basta verificar a acumulação de projetos 
com outras atividades que correspondem à definição do projeto. É suficiente analisar a 
acumulação com outros projetos para os quais tenha sido concedida uma licença e 
relativamente a uma zona situada numa área geográfica suscetível de ser afetada, e onde 
ainda não tenham sido construídos nem sejam operacionais. Não existe qualquer obrigação 
de tomar em consideração outras informações sobre estes projetos, para além das existentes 
ou publicamente acessíveis.

Alteração 494
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A acumulação com outros projetos e 
atividades;

(b) A acumulação com outros projetos;

Or. fr

Justificação

O termo “atividades” implica um domínio demasiado amplo e impreciso.

Alteração 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) A utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 

(c) A utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água e a 
biodiversidade;
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hidromorfológicas;

Or. pl

Alteração 496
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas;

c) A utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água e a 
biodiversidade;

Or. en

Justificação

Uma alteração hidromorfológica não se trata de um recurso natural.

Alteração 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas;

(c) A utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, o subsolo, a água 
e a biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas;

Or. lt
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Alteração 498
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A poluição e os incómodos causados; e) A poluição, incluindo a poluição 
sonora e os seus efeitos potenciais na 
saúde, e/ou os incómodos causados;

Or. es

Alteração 499
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A poluição e os incómodos causados; e) A poluição e os incómodos causados 
(emissão de poluentes, ruído, vibração, 
luz, calor e radiação);

Or. en

Justificação

A alteração visa conformar o articulado com o anexo IV, ponto 5, alínea c).

Alteração 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – ponto 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas, 
às substâncias, tecnologias ou organismos 
vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

Suprimido

Or. de

Alteração 501
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas,
às substâncias, tecnologias ou organismos 
vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

f) Os riscos de acidentes, em particular no 
que respeita às substâncias, tecnologias ou 
organismos vivos utilizados;

Or. en

Justificação

Uma vez que, em princípio, o processo de verificação se deve pronunciar sobre a necessidade 
de lançar todo o processo de AIA, os critérios de seleção utilizados devem ser adaptados ao 
objetivo pretendido e disponibilizados nesta fase.
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Alteração 502
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas, às 
substâncias, tecnologias ou organismos 
vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

f) O risco de acidentes, em particular no 
que respeita, se pertinente, às alterações 
hidromorfológicas, às substâncias, 
tecnologias ou organismos vivos 
utilizados;

Or. en

Justificação

O processo de verificação não deve ir além dos efeitos ambientais causados por acidentes.

Alteração 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas,
às substâncias, tecnologias ou organismos 
vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 

(f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às substâncias, tecnologias ou 
organismos vivos utilizados, às condições 
específicas da superfície e da subsuperfície 
ou à utilização alternativa e à probabilidade 
de acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;
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vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

Or. pl

Alteração 504
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas, às 
substâncias, tecnologias ou organismos 
vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas, às 
substâncias, tecnologias ou organismos 
vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa; devem ser tidas em 
conta as situações que, após uma 
avaliação fundamentada, sejam 
consideradas características da natureza 
do projeto;

Or. de

Alteração 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas, às 
substâncias, tecnologias ou organismos 

(f) Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem e o 
risco de acidentes, em particular no que 
respeita às alterações hidromorfológicas, às 
substâncias, tecnologias ou organismos 
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vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

vivos utilizados, às condições específicas 
da superfície e da subsuperfície ou à 
utilização alternativa, às características 
geológicas locais e à probabilidade de 
acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

Or. lt

Alteração 506
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os impactos do projeto nas alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa, nomeadamente 
devido à utilização da terra, à mudança 
da utilização da terra e à utilização das 
florestas), a contribuição do projeto para 
o aumento da resiliência e os impactos 
das alterações climáticas no projeto (por 
exemplo, se o projeto se coaduna com um 
clima em mudança);

Suprimido

Or. de

Alteração 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os impactos do projeto nas alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa, nomeadamente 

g) Os impactos do projeto no clima local, a 
contribuição do projeto para o aumento da 
resiliência e os impactos das alterações 
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devido à utilização da terra, à mudança 
da utilização da terra e à utilização das 
florestas), a contribuição do projeto para o 
aumento da resiliência e os impactos das 
alterações climáticas no projeto (por 
exemplo, se o projeto se coaduna com um 
clima em mudança);

climáticas no projeto (por exemplo, se o 
projeto se coaduna com um clima em 
mudança);

Or. de

Justificação

Ver alteração do artigo 3.º.

Alteração 508
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Os impactos do projeto nas alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa, nomeadamente 
devido à utilização da terra, à mudança da 
utilização da terra e à utilização das 
florestas), a contribuição do projeto para o 
aumento da resiliência e os impactos das 
alterações climáticas no projeto (por 
exemplo, se o projeto se coaduna com um 
clima em mudança);

g) Os impactos do projeto no clima (em 
termos de emissões de gases com efeito de 
estufa previstas, nomeadamente devido à 
utilização da terra, à mudança da utilização 
da terra e à utilização das florestas).

Or. en

Alteração 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Os impactos do projeto nas alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa, nomeadamente 
devido à utilização da terra, à mudança da 
utilização da terra e à utilização das 
florestas), a contribuição do projeto para o 
aumento da resiliência e os impactos das 
alterações climáticas no projeto (por 
exemplo, se o projeto se coaduna com um 
clima em mudança);

(g) Os impactos do projeto nas alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa, nomeadamente 
devido à utilização da terra, à mudança da 
utilização da terra e à utilização das 
florestas);

Or. it

Alteração 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os impactos do projeto nas alterações 
climáticas (em termos de emissões de 
gases com efeito de estufa, nomeadamente 
devido à utilização da terra, à mudança da 
utilização da terra e à utilização das 
florestas), a contribuição do projeto para o 
aumento da resiliência e os impactos das 
alterações climáticas no projeto (por 
exemplo, se o projeto se coaduna com um 
clima em mudança);

(g) Os impactos do projeto no clima (em 
termos de emissões de gases com efeito de 
estufa, nomeadamente devido à utilização 
da terra, à mudança da utilização da terra e 
à utilização das florestas), a contribuição 
do projeto para o aumento da resiliência e 
os impactos das alterações climáticas no 
projeto (por exemplo, se o projeto se 
coaduna com um clima em mudança);

Or. pl

Alteração 511
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
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Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

h) Os impactos do projeto no ambiente, 
em particular no território (aumento a 
prazo das zonas urbanizadas – ocupação 
do território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização), 
na água (quantidade e qualidade), no ar e 
na biodiversidade (densidade 
demográfica/ qualidade de vida da 
população e degradação e fragmentação 
do ecossistema);

Suprimido

Or. de

Alteração 512
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no território (aumento a prazo 
das zonas urbanizadas – ocupação do 
território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização),
na água (quantidade e qualidade), no ar e 
na biodiversidade (densidade demográfica/ 
qualidade de vida da população e 
degradação e fragmentação do 
ecossistema);

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no solo, na água (quantidade e 
qualidade), no ar e na biodiversidade.

Or. en

Alteração 513
Christa Klaß
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no território (aumento a prazo 
das zonas urbanizadas – ocupação do 
território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização), 
na água (quantidade e qualidade), no ar e 
na biodiversidade (densidade demográfica/ 
qualidade de vida da população e 
degradação e fragmentação do 
ecossistema);

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular na utilização dos terrenos e na 
perda de zonas agrícolas, no território 
(aumento a prazo das zonas urbanizadas –
ocupação do território), no solo (matéria 
orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), na água (quantidade e 
qualidade), no ar e na biodiversidade 
(densidade demográfica/ qualidade de vida 
da população e degradação e fragmentação 
do ecossistema);

Or. de

Justificação

O objetivo da Comissão é incluir, pela primeira vez, os efeitos dos projetos no território nos 
critério da AIA. A proposta de alteração torna claro que não se trata apenas do aspeto 
qualitativo de obviar a utilização dos terrenos, mas também da proteção dos mesmos em 
termos de manutenção das capacidades de produção. O conceito de «ocupação do território» 
corresponde mais à ideia de «apropriação de terras» e não deve, por isso, ser utilizado neste 
contexto, por razões de clareza. 

Alteração 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no território (aumento a prazo 
das zonas urbanizadas – ocupação do 
território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização), 
na água (quantidade e qualidade), no ar e 

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no território (aumento a prazo 
das zonas urbanizadas – ocupação do 
território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização), 
na água (quantidade e qualidade), se 
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na biodiversidade (densidade demográfica/ 
qualidade de vida da população e 
degradação e fragmentação do 
ecossistema);

adequado, no subsolo, no ar e na 
biodiversidade (densidade demográfica/ 
qualidade de vida da população e 
degradação e fragmentação do 
ecossistema);

Or. en

Alteração 515
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no território (aumento a prazo 
das zonas urbanizadas – ocupação do 
território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização), 
na água (quantidade e qualidade), no ar e 
na biodiversidade (densidade demográfica/ 
qualidade de vida da população e 
degradação e fragmentação do 
ecossistema);

h) Os impactos do projeto no ambiente, em 
particular no território (aumento a prazo 
das zonas urbanizadas – ocupação do 
território), no solo (matéria orgânica, 
erosão, compactação, impermeabilização), 
na água (quantidade e qualidade), no ar 
(emissões de poluentes atmosféricos e 
qualidade do ar) e na biodiversidade 
(densidade demográfica/ qualidade de vida 
da população e degradação e fragmentação 
do ecossistema);

Or. en

Alteração 516
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os riscos para a saúde humana 
(nomeadamente devido à contaminação 

Suprimido
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da água ou à poluição atmosférica);

Or. de

Alteração 517
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os riscos para a saúde humana 
(nomeadamente devido à contaminação 
da água ou à poluição atmosférica);

i) Os riscos para a saúde humana;

Or. en

Alteração 518
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os riscos para a saúde humana 
(nomeadamente devido à contaminação da 
água ou à poluição atmosférica);

i) Os riscos para a saúde humana 
(nomeadamente devido à contaminação da 
água, à poluição atmosférica ou ao ruído);

Or. en

Justificação

O ruído é nocivo para a saúde. Por conseguinte, o ruído, enquanto risco para a saúde, tem de 
ser aditado à lista de critérios de seleção de um projeto.
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Alteração 519
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Os riscos para a saúde humana 
(nomeadamente devido à contaminação da 
água ou à poluição atmosférica);

i) Os riscos para a saúde humana 
(nomeadamente devido à contaminação da 
água, à poluição atmosférica ou ao ruído);

Or. de

Alteração 520
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O impacto do projeto no património 
cultural e na paisagem.

Suprimido

Or. de

Alteração 521
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Avaliação das queixas apresentadas 
até essa altura pelo público afetado ou 
pelas autoridades locais em causa;
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Or. es

Alteração 522
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O ordenamento atual e previsto do 
território, incluindo a ocupação de 
terrenos e a fragmentação;

a) O ordenamento atual e previsto do 
território;

Or. en

Alteração 523
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A riqueza relativa, a disponibilidade, a 
qualidade e a capacidade de regeneração 
dos recursos naturais da zona (incluindo o 
solo, a terra, a água e a biodiversidade);

b) A riqueza relativa, a disponibilidade, a 
qualidade e a capacidade de regeneração 
dos recursos naturais da zona (incluindo o 
solo, a água e a biodiversidade);

Or. en

Alteração 524
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c – subalínea iii-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

iii-A) zonas com um risco de inundação 
potencial significativo;

Or. en

Justificação

As zonas que apresentam um risco de inundação potencial significativo devem ser tidas em 
conta no processo de verificação.

Alteração 525
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) reservas e parques naturais, pastagens 
permanentes, zonas agrícolas com elevado 
valor natural;

(iv) reservas e parques naturais;

Or. en

Justificação

A questão das pastagens permanentes e das zonas agrícolas com elevado valor natural ainda 
não reúne consenso a nível da UE e, por conseguinte, a alteração proposta não pode ser 
aceite.

Alteração 526
Andrea Zanoni

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – subalínea iv)
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Texto da Comissão Alteração

(iv) reservas e parques naturais, pastagens 
permanentes, zonas agrícolas com elevado 
valor natural;

(iv) reservas e parques naturais, pastagens 
permanentes e pastagens com valor 
ambiental, zonas agrícolas com elevado 
valor natural;

Or. en

Justificação

Em alguns casos, as pastagens com valor ambiental são excluídas das AIA e são de seguida 
perdidas em virtude de uma interpretação restrita dos termos utilizados para as descrever, ou 
por estas zonas não atingirem os limiares fixados. A inclusão no texto de «pastagens com 
valor ambiental» e o facto de assegurar que os limiares fixados refletem a riqueza e o 
tamanho médio destas zonas no quadro das normas nacionais deve garantir a correta 
avaliação do seu valor ambiental.

Alteração 527
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – ponto v)

Texto da Comissão Alteração

(v) zonas classificadas ou protegidas pela 
legislação dos Estados-Membros; zonas 
pertencentes à rede Natura 2000 
designadas pelos Estados-Membros, nos 
termos da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Diretiva 92/43/CEE; zonas protegidas por 
convenções internacionais;

(v) zonas classificadas ou protegidas pela 
legislação dos Estados-Membros; zonas 
pertencentes à rede Natura 2000 
designadas pelos Estados-Membros, nos 
termos da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Diretiva 92/43/CEE; zonas protegidas por 
convenções internacionais, na condição de 
os Estados-Membros terem ratificado 
estas convenções;

Or. en

Justificação

Apenas as convenções internacionais que tenham sido ratificadas pelos Estados-Membros
devem constar do processo de verificação.
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Alteração 528
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) zonas em que já se verificou um 
desrespeito das normas de qualidade 
ambiental, estabelecidas pela legislação da 
União e pertinentes para o projeto, ou em 
que é provável vir a verificar-se esse 
desrespeito;

vi) zonas em que já se verificou um 
desrespeito das normas de qualidade 
ambiental, estabelecidas pela legislação da 
União e pertinentes para o projeto;

Or. de

Alteração 529
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – ponto vi)

Texto da Comissão Alteração

(vi) zonas em que já se verificou um 
desrespeito das normas de qualidade 
ambiental, estabelecidas pela legislação da 
União e pertinentes para o projeto, ou em 
que é provável vir a verificar-se esse 
desrespeito;

(vi) zonas em que se verifica um 
desrespeito das normas de qualidade 
ambiental, estabelecidas pela legislação da 
União e pertinentes para o projeto, ou em 
que é provável vir a verificar-se esse 
desrespeito, na medida em que não sejam 
obtidos quaisquer benefícios globais para 
o ambiente;

Or. en

Justificação

(vii) O facto de as normas de qualidade no passado não terem sido respeitadas é irrelevante. 
O que é mais importante é tomar em consideração problemas atuais ou iminentes. Além 
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disso, a atual disposição (vi) contribui para uma política de anti-agrupamentos, ao passo 
que, quando for considerado a uma escala geográfica mais vasta, o agrupamento de 
instalações pode trazer mais benefícios para o ambiente do que a ausência de agrupamento. 
Deve ser permitido exceder as normas de qualidade ambiental à escala local, na condição de 
tal implicar uma melhoria da qualidade ambiental numa escala geográfica mais vasta.

Alteração 530
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – ponto vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) zonas de forte densidade demográfica, (vii) zonas de forte densidade demográfica 
perto de zonas sensíveis (onde existam 
hospitais, escolas, lares de terceira idade e 
qualquer outro tipo de camada 
populacional especialmente sensível ou 
vulnerável),

Or. es

Alteração 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – ponto viii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

viii-A) zonas ou locais protegidos pela 
legislação nacional ou regional.

Or. en

Alteração 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – ponto vii-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

viii-B) zonas sísmicas ou com um elevado 
risco de catástrofe natural.

Or. en

Alteração 533
Andrea Zanoni

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – parágrafo 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os limiares fixados pelos 
Estados-Membros para as zonas 
mencionadas nos pontos i) a viii) devem 
considerar em particular o valor 
ambiental, a riqueza relativa e o tamanho 
médio destas zonas no âmbito nacional.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, as pastagens com valor ambiental são excluídas das AIA e são de seguida 
perdidas em virtude de uma interpretação restrita dos termos utilizados para as descrever, ou 
por estas zonas não atingirem os limiares fixados. A inclusão no texto de «pastagens com 
valor ambiental» e o facto de assegurar que os limiares fixados refletem a riqueza e o 
tamanho médio destas zonas no quadro das normas nacionais deve garantir a correta 
avaliação do seu valor ambiental.

Alteração 534
Richard Seeber
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os potenciais efeitos significativos dos 
projetos devem ser considerados à luz dos 
critérios definidos nos pontos 1 e 2 supra, 
tendo especialmente em conta o seguinte:

Os potenciais efeitos significativos dos 
projetos nos fatores referidos no artigo 3.º 
devem ser considerados à luz dos critérios 
definidos nos pontos 1 e 2 supra, tendo 
especialmente em conta o seguinte:

Or. de

Alteração 535
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A velocidade de surgimento do 
impacto;

Suprimido

Or. de

Alteração 536
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A acumulação dos impactos com os de 
outros projetos (em particular os 
existentes e/ou aprovados) dos mesmos ou 
de outros promotores;

Suprimido
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Or. de

Alteração 537
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A acumulação dos impactos com os de 
outros projetos (em particular os 
existentes e/ou aprovados) dos mesmos ou 
de outros promotores;

h) A acumulação dos impactos com os de 
outros projetos para os quais tenha sido 
concedida uma licença e relativamente a 
uma zona situada numa área geográfica 
suscetível de ser afetada, e onde ainda 
não tenham sido construídos nem sejam 
operacionais, e sem que exista a 
obrigação de tomar em consideração 
outras informações sobre estes projetos, 
para além das existentes ou publicamente 
acessíveis;

Or. en

Justificação

É suficiente analisar a acumulação com outros projetos para os quais tenha sido concedida 
uma licença e relativamente a uma zona situada numa área geográfica suscetível de ser 
afetada, e onde ainda não tenham sido construídos nem sejam operacionais. Não existe 
qualquer obrigação de tomar em consideração outras informações sobre estes projetos, para 
além das existentes ou publicamente acessíveis.

Alteração 538
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Os aspetos do ambiente suscetíveis de 
serem significativamente afetados;

Suprimido

Or. de

Alteração 539
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) As informações e conclusões sobre os 
efeitos ambientais provenientes de 
avaliações exigidas por outra legislação 
da UE;

Suprimido

Or. de

Alteração 540
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) As informações e conclusões sobre os 
efeitos ambientais provenientes de 
avaliações exigidas por outra legislação da 
UE;

k) As informações e conclusões sobre as 
características dos potenciais impactos 
provenientes de avaliações exigidas por 
outra legislação da UE;

Or. en
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Justificação

A alínea k) deve dizer respeito às informações e conclusões relativas às características dos 
impactos potenciais, em vez dos efeitos ambientais em geral (título do ponto 3).

Alteração 541
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) A possibilidade de redução eficaz dos 
impactos.

Suprimido

Or. de

Alteração 542
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) A possibilidade de redução eficaz dos
impactos.

l) A possibilidade de evitar, prevenir ou de 
reduzir os impactos de forma eficaz.

Or. en

Justificação

A inserção de «evitar» e «prevenir» tem por objetivo conformar o articulado com o artigo 4.º, 
n.º 5, alínea c).

Alteração 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. NORMALIZAÇÃO
Nos setores económicos onde for 
considerado necessário - e com o objetivo 
de normalizar gradualmente os 
procedimentos e critérios aplicáveis às 
avaliações de impacto ambiental - a 
Comissão, potencialmente com a 
participação dos Estados-Membros e da 
indústria, elabora normas aplicáveis aos 
projetos e instalações em conformidade 
com o Regulamento n.º 1025/2012, 
relativo à normalização europeia, e ao 
mesmo tempo toma em consideração de 
forma coerente os critérios relativos às 
melhores tecnologias disponíveis (BAT).
A normalização nos diversos setores em 
causa será um processo amplo que insta à 
cooperação com as administrações 
públicas e a indústria e que se deve 
concentrar na eficiência energética, na 
inovação e nas melhores tecnologias 
disponíveis (BAT).

Or. es

Justificação

O artigo 10.º do Regulamento n.º 1025/2012 prevê a possibilidade de atribuir poderes à 
Comissão através de atos delegados.

Alteração 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. GUIAS DE CRITÉRIOS 
ESPECÍFICOS AO SETOR
Os guias de critérios em matéria de 
avaliações de impacto ambiental devem 
ser elaborados para os diversos setores de 
atividade económica, se a Comissão ou os 
Estados-Membros o considerarem 
adequado. O objetivo é simplificar os 
procedimentos e aumentar a certeza 
jurídica no que respeita às avaliações de 
impacto ambiental e evitar execuções 
divergentes por diferentes autoridades 
competentes.
As avaliações de impacto ambiental 
relativas ao património histórico e 
cultural e ao espaço rural serão efetuadas 
com base em critérios definidos num guia 
que indique os fatores que é imperativo 
respeitar.

Or. es

Justificação

Um guia elaborado pela Comissão e a indústria contendo o conjunto de critérios a aplicar no 
setor de atividade em causa facilitaria a avaliação de impacto ambiental ao definir os pontos 
específicos que cada setor tem de cumprir com base nas atividades que efetua. O trabalho 
efetuado pela administração e a elaboração do projeto devem concentrar-se nos aspetos que 
são de relevo.

Alteração 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição das características físicas 
de todo o projeto, incluindo, se pertinente, 
a sua subsuperfície, assim como as 
necessidades de utilização de água e de 

a) Uma descrição das características físicas 
de todo o projeto, incluindo, se pertinente, 
a sua subsuperfície, assim como as 
necessidades de utilização de água e de 
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terras durante as fases de construção e de 
funcionamento;

terras durante as fases de construção, de 
funcionamento e de demolição;

Or. en

Justificação

O promotor deve fornecer informações relativas a todo o ciclo de vida de um projeto, desde o 
funcionamento até à desativação.

Alteração 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição das características físicas 
de todo o projeto, incluindo, se pertinente, 
a sua subsuperfície, assim como as 
necessidades de utilização de água e de 
terras durante as fases de construção e de 
funcionamento;

a) Uma descrição das características físicas 
de todo o projeto, incluindo, se pertinente, 
a sua subsuperfície, assim como as 
necessidades de utilização de água e de 
terras durante as fases de construção e de 
funcionamento e, se adequado, demolição.

Or. en

Alteração 547
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma descrição das características físicas 
de todo o projeto, incluindo, se pertinente, 
a sua subsuperfície, assim como as 
necessidades de utilização de água e de 
terras durante as fases de construção e de 

a) Uma descrição das características físicas 
de todo o projeto, incluindo, se pertinente, 
a sua subsuperfície, eventuais demolições,
assim como as necessidades de utilização 
de água e de terras durante as fases de 
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funcionamento; construção e de funcionamento;

Or. de

Alteração 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma descrição dos custos 
energéticos, de reciclagem, dos resíduos 
resultantes da demolição, do consumo de 
outros recursos naturais, sempre que um 
projeto de demolição seja realizado.

Or. en

Alteração 549
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição das principais 
características dos processos de produção, 
por exemplo, a natureza e a quantidade de 
materiais, energia e recursos naturais 
utilizados (nomeadamente água, terra, solo 
e biodiversidade);

b) Uma descrição das principais 
características dos processos de produção, 
por exemplo, a natureza e a quantidade de 
materiais, energia e recursos naturais 
utilizados (nomeadamente água, solo e 
biodiversidade);

Or. en
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Alteração 550
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição das principais 
características dos processos de produção, 
por exemplo, a natureza e a quantidade de 
materiais, energia e recursos naturais 
utilizados (nomeadamente água, terra, solo 
e biodiversidade);

b) Uma descrição das principais 
características dos processos de produção, 
por exemplo, capacidade técnica, a 
natureza e a quantidade de materiais, 
energia e recursos naturais utilizados 
(nomeadamente água, terra, solo e 
biodiversidade);

Or. en

Justificação

A Comissão propôs adicionar a localização dos projetos (d) e a capacidade técnica (a) ao 
artigo 5.º, n.º 1. Para simplificar o artigo 5.º, n.º 1, proposto, a localização dos projetos e a 
capacidade técnica podem ser adicionados ao anexo IV.

Alteração 551
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A localização do projeto.

Or. en

Justificação

A Comissão propôs adicionar a localização dos projetos (d) e a capacidade técnica (a) ao 
artigo 5.º, n.º 1. Para simplificar o artigo 5.º, n.º 1, proposto, a localização dos projetos e a 
capacidade técnica podem ser adicionados ao anexo IV.
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Alteração 552
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais, 
e uma indicação das principais razões 
para a escolha feita, tendo em conta os 
efeitos no ambiente.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não há motivo para fazer uma apresentação pormenorizada dum projeto alternativo que não 
foi escolhido por diversos motivos (ecológicos ou económicos) já que não será executado.

Alteração 553
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais, 
e uma indicação das principais razões 

2. Um resumo das principais soluções
alternativas examinadas e as razões para a 
seleção do projeto, tendo em conta os 
efeitos no ambiente ou na saúde humana.



PE510.872v01-00 54/76 AM\937207PT.doc

PT

para a escolha feita, tendo em conta os
efeitos no ambiente.

Or. fr

Justificação

É necessário clarificar que não se espera do promotor que proceda a um estudo de impacto 
ambiental sobre cada alternativa ao seu projeto.

Alteração 554
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais,
e uma indicação das principais razões para 
a escolha feita, tendo em conta os efeitos
no ambiente.

2. Um resumo dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas pelo promotor e uma 
indicação das principais razões para a 
escolha feita, em particular, tendo em 
conta os efeitos no ambiente.

Or. fr

Alteração 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
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localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais,
e uma indicação das principais razões para 
a escolha feita, tendo em conta os efeitos 
no ambiente.

localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas pelo promotor e uma 
indicação das principais razões para a 
escolha feita, tendo em conta os efeitos no 
ambiente.

Or. de

Justificação

Ver as indicações relativas às alterações anteriores, nomeadamente a alteração do artigo 5.º, 
n.º 1.

Alteração 556
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais,
e uma indicação das principais razões para 
a escolha feita, tendo em conta os efeitos 
no ambiente.

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
avaliadas pelo promotor como sendo 
realistas e uma indicação das principais 
razões para a escolha feita, tendo em conta 
os efeitos no ambiente.

Or. de

Alteração 557
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
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Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais,
e uma indicação das principais razões para 
a escolha feita, tendo em conta os efeitos 
no ambiente.

2. Uma descrição das alternativas 
razoáveis para o projeto proposto, 
nomeadamente, dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais, 
e uma indicação das principais razões para 
a escolha feita, tendo em conta os efeitos 
no ambiente.

Or. en

Justificação

A diretiva deve confirmar que apenas sejam descritas alternativas razoáveis relativas à 
especificidade do projeto. Não deve haver qualquer obrigação de descrever a alternativa que 
produz menores impactos ambientais.

Alteração 558
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
consideradas, incluindo a identificação da 
que produz menores impactos ambientais, 
e uma indicação das principais razões para 
a escolha feita, tendo em conta os efeitos 
no ambiente.

2. Uma descrição dos aspetos técnicos, de 
localização ou outros (por exemplo, a 
estrutura do projeto, a capacidade técnica, 
a dimensão e a escala) das alternativas 
relevantes consideradas, incluindo a 
identificação da que produz menores 
impactos ambientais, e uma indicação das 
principais razões para a escolha feita, tendo 
em conta os efeitos no ambiente.

Or. en



AM\937207PT.doc 57/76 PE510.872v01-00

PT

Alteração 559
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente e da sua 
provável evolução caso o projeto não seja 
executado (cenário de base). Esta 
descrição deve mencionar os problemas 
ambientais eventualmente existentes que 
sejam relevantes para o projeto, sobretudo 
os relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente.

Or. fr

Justificação

É particularmente difícil compreender a elaboração dum cenário no caso das instalações 
cujos processos estão em evolução constante.

Alteração 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente e da sua 
provável evolução caso o projeto não seja 
executado (cenário de base). Esta 
descrição deve mencionar os problemas 

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente. Esta descrição 
deve mencionar os problemas ambientais 
eventualmente existentes que sejam 
relevantes para o projeto, sobretudo os 
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ambientais eventualmente existentes que 
sejam relevantes para o projeto, sobretudo 
os relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

Or. de

Justificação

Não se justifica tornar a descrição do cenário de base obrigatória. Uma AIA deve 
simplesmente analisar os efeitos no estado atual do ambiente. O quadro regulamentar 
aplicável a essa abordagem também não é claro.

Alteração 561
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente e da sua 
provável evolução caso o projeto não seja 
executado (cenário de base). Esta descrição 
deve mencionar os problemas ambientais 
eventualmente existentes que sejam 
relevantes para o projeto, sobretudo os 
relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente antes que o 
projeto seja executado (cenário de base). 
Esta descrição deve mencionar os 
problemas ambientais eventualmente 
existentes que sejam relevantes para o 
projeto, sobretudo os relacionados com 
zonas de particular importância ambiental e 
com a utilização de recursos naturais.

Or. en

Justificação

O cenário de base deve ser considerado o ponto de referência para a avaliação do impacto 
do projeto, através da apresentação da descrição e da comparação do estado do ambiente 
antes da implementação do projeto e após o seu lançamento, por forma a avaliar de forma 
adequada os verdadeiros impactos ambientais do projeto, incluindo a implementação das 
medidas de mitigação, durante e no final da vida do mesmo.
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Alteração 562
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente e da sua 
provável evolução caso o projeto não seja 
executado (cenário de base). Esta descrição 
deve mencionar os problemas ambientais 
eventualmente existentes que sejam 
relevantes para o projeto, sobretudo os 
relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente antes que o 
projeto seja executado e da sua provável 
evolução caso o projeto não seja executado 
(cenário de base). Esta descrição deve 
mencionar os problemas ambientais 
eventualmente existentes que sejam
relevantes para o projeto, sobretudo os 
relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

Or. en

Alteração 563
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente e da sua 
provável evolução caso o projeto não seja 
executado (cenário de base). Esta descrição 
deve mencionar os problemas ambientais 
eventualmente existentes que sejam 
relevantes para o projeto, sobretudo os 
relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

3. Uma descrição dos aspetos pertinentes 
do estado atual do ambiente e da sua 
provável evolução caso o projeto não seja 
executado (cenário de base). Esta descrição 
deve mencionar os problemas ambientais 
eventualmente existentes que sejam 
relevantes para o projeto, nomeadamente
os relacionados com zonas de particular 
importância ambiental e com a utilização 
de recursos naturais.

Or. en
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Alteração 564
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 
os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas, o potencial de 
mitigação, os impactos pertinentes para a 
adaptação, a tomada ou não tomada em 
conta dos riscos associados às alterações 
climáticas), os bens materiais, o 
património cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, a paisagem; 
esta descrição deve incluir a interrelação 
entre os fatores atrás mencionados, assim 
como a exposição, a vulnerabilidade e a 
resiliência dos ditos fatores aos riscos de 
catástrofes naturais e de catástrofes 
provocadas pelo homem.

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, os 
bens materiais, o património cultural, 
incluindo o património arquitetónico e 
arqueológico, a paisagem; esta descrição 
deve incluir a interrelação entre os fatores 
atrás mencionados, assim como a 
exposição, a vulnerabilidade e a resiliência 
dos ditos fatores aos riscos de catástrofes 
naturais e de catástrofes provocadas pelo 
homem.

Or. de

Alteração 565
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 
os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas, o potencial de 
mitigação, os impactos pertinentes para a 
adaptação, a tomada ou não tomada em 
conta dos riscos associados às alterações 
climáticas), os bens materiais, o património 
cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, a paisagem; 
esta descrição deve incluir a interrelação 
entre os fatores atrás mencionados, assim 
como a exposição, a vulnerabilidade e a 
resiliência dos ditos fatores aos riscos de 
catástrofes naturais e de catástrofes 
provocadas pelo homem.

4. Uma descrição dos fatores do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar (emissões e qualidade do 
ar), os fatores climáticos, as alterações 
climáticas (emissões de gases com efeito 
de estufa, nomeadamente provenientes da 
utilização da terra, da mudança da 
utilização da terra e da utilização das 
florestas, o potencial de mitigação, os 
impactos pertinentes para a adaptação, a 
tomada ou não tomada em conta dos riscos 
associados às alterações climáticas), os 
bens materiais, o património cultural, 
incluindo o património arquitetónico e 
arqueológico, a paisagem. Esta descrição 
deve incluir a interrelação entre os fatores 
atrás mencionados

Or. en

Justificação

Substituímos os termos «aspetos» pelo termo «fatores» para conformar o articulado com o 
artigo 3.º Basta avaliar os impactos na biodiversidade. Os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem ultrapassam o âmbito de aplicação da AIA.

Alteração 566
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
 Anexo IV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 
os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas, o potencial de 
mitigação, os impactos pertinentes para a 
adaptação, a tomada ou não tomada em 
conta dos riscos associados às alterações 
climáticas), os bens materiais, o património 
cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, a paisagem; 
esta descrição deve incluir a interrelação 
entre os fatores atrás mencionados, assim 
como a exposição, a vulnerabilidade e a 
resiliência dos ditos fatores aos riscos de 
catástrofes naturais e de catástrofes 
provocadas pelo homem.

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas, o potencial de 
mitigação, os impactos pertinentes para a 
adaptação, a tomada ou não tomada em 
conta dos riscos associados às alterações 
climáticas), os bens materiais, o património 
cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, a paisagem; 
esta descrição deve incluir a interrelação 
entre os fatores atrás mencionados, assim 
como a exposição, a vulnerabilidade e a 
resiliência dos ditos fatores aos riscos de 
catástrofes naturais e de catástrofes 
provocadas pelo homem.

Or. en

Alteração 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 
os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas, o potencial de 
mitigação, os impactos pertinentes para a 
adaptação, a tomada ou não tomada em 
conta dos riscos associados às alterações 
climáticas), os bens materiais, o 
património cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, a paisagem; 
esta descrição deve incluir a interrelação 
entre os fatores atrás mencionados, assim 
como a exposição, a vulnerabilidade e a 
resiliência dos ditos fatores aos riscos de 
catástrofes naturais e de catástrofes 
provocadas pelo homem.

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 
os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas), os bens materiais, 
o património cultural, incluindo o 
património arquitetónico e arqueológico, a 
paisagem; esta descrição deve incluir a 
interrelação entre os fatores atrás 
mencionados, assim como a exposição, a 
vulnerabilidade e a resiliência dos ditos 
fatores aos riscos de catástrofes naturais e 
de catástrofes provocadas pelo homem.

Or. it

Alteração 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 

4. Uma descrição dos aspetos do ambiente 
suscetíveis de serem significativamente 
afetados pelo projeto proposto, com 
destaque para a população, a saúde 
humana, a fauna, a flora, a biodiversidade e 
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os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, as 
alterações climáticas (emissões de gases 
com efeito de estufa, nomeadamente 
provenientes da utilização da terra, da 
mudança da utilização da terra e da 
utilização das florestas, o potencial de 
mitigação, os impactos pertinentes para a 
adaptação, a tomada ou não tomada em 
conta dos riscos associados às alterações 
climáticas), os bens materiais, o património 
cultural, incluindo o património 
arquitetónico e arqueológico, a paisagem;
esta descrição deve incluir a interrelação 
entre os fatores atrás mencionados, assim 
como a exposição, a vulnerabilidade e a 
resiliência dos ditos fatores aos riscos de 
catástrofes naturais e de catástrofes 
provocadas pelo homem.

os serviços do ecossistema que ela oferece, 
a terra (ocupação do território), o solo 
(matéria orgânica, erosão, compactação, 
impermeabilização), a água (quantidade e 
qualidade), o ar, os fatores climáticos, o 
clima (emissões de gases com efeito de 
estufa, nomeadamente provenientes da 
utilização da terra, da mudança da 
utilização da terra e da utilização das 
florestas, o potencial de mitigação, os 
impactos pertinentes para a adaptação, a 
tomada ou não tomada em conta dos riscos 
associados às alterações climáticas), os 
bens materiais, o património cultural, 
incluindo o património arquitetónico e 
arqueológico, a paisagem; esta descrição 
deve incluir a interrelação entre os fatores 
atrás mencionados, assim como a 
exposição, a vulnerabilidade e a resiliência 
dos ditos fatores aos riscos de catástrofes 
naturais e de catástrofes provocadas pelo 
homem.

Or. pl

Alteração 569
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

5. Uma descrição dos prováveis efeitos 
significativos do projeto proposto no 
ambiente, resultantes, nomeadamente:

5. Uma descrição e avaliação dos 
prováveis efeitos significativos do projeto 
proposto no ambiente, resultantes, 
nomeadamente:

Or. en

Justificação

A avaliação dos efeitos do projeto proposto deve ser realizado pelo promotor e indicada no 
relatório ambiental.
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Alteração 570
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a 
biodiversidade e os serviços de 
ecossistema que ela oferece, tendo em 
conta, na medida do possível, a 
disponibilidade desses recursos também 
em caso de alteração das condições 
climáticas;

b) Da utilização de recursos naturais 
relevantes;

Or. en

Alteração 571
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a 
biodiversidade e os serviços de 
ecossistema que ela oferece, tendo em 
conta, na medida do possível, a 
disponibilidade desses recursos também 
em caso de alteração das condições 
climáticas;

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a 
biodiversidade, tendo em conta a 
disponibilidade sustentável desses 
recursos;

Or. de

Alteração 572
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a
biodiversidade e os serviços de 
ecossistema que ela oferece, tendo em 
conta, na medida do possível, a 
disponibilidade desses recursos também 
em caso de alteração das condições 
climáticas;

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a fauna, a 
flora, a biodiversidade, tendo em conta, na 
medida do possível, a disponibilidade 
desses recursos também em caso de 
alteração das condições climáticas;

Or. en

Alteração 573
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a 
biodiversidade e os serviços de 
ecossistema que ela oferece, tendo em 
conta, na medida do possível, a 
disponibilidade desses recursos também 
em caso de alteração das condições 
climáticas;

b) Da utilização de recursos naturais, em 
particular a terra, o solo, a água, a 
biodiversidade, tendo em conta, na medida 
do possível, a disponibilidade desses 
recursos também em caso de alteração das 
condições climáticas;

Or. en

Alteração 574
Marianne Thyssen
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Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 1 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Dos riscos para a saúde humana, para o 
património cultural ou para o ambiente 
(por exemplo, devido a acidentes ou 
catástrofes);

d) Dos riscos para a saúde humana, para o 
património cultural ou para o ambiente 
(por exemplo, devido a acidentes);

Or. en

Alteração 575
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Dos riscos para a saúde humana, para o 
património cultural ou para o ambiente 
(por exemplo, devido a acidentes ou 
catástrofes);

d) Dos riscos para a saúde humana, para o 
património cultural ou para o ambiente 
(por exemplo, devido a acidentes ou 
catástrofes que, após uma avaliação 
fundamentada, sejam considerados 
característicos da natureza do projeto);

Or. de

Alteração 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

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

Texto da Comissão Alteração

e) Da acumulação de efeitos com outros Suprimido
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projetos e atividades;

Or. en

Alteração 577
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

e) Da acumulação de efeitos com outros 
projetos e atividades;

e) Da acumulação dos impactos com os de
outros projetos para os quais tenha sido 
concedida uma licença e relativamente a 
uma zona situada numa área geográfica 
suscetível de ser afetada, e onde ainda 
não tenham sido construídos nem sejam 
operacionais, e sem que exista a 
obrigação de tomar em consideração 
outras informações sobre estes projetos, 
para além das existentes ou publicamente 
acessíveis;

Or. en

Justificação

É suficiente analisar a acumulação com outros projetos para os quais tenha sido concedida 
uma licença e relativamente a uma zona situada numa área geográfica suscetível de ser 
afetada, e onde ainda não tenham sido construídos nem sejam operacionais. Não existe 
qualquer obrigação de tomar em consideração outras informações sobre estes projetos, para 
além das existentes ou publicamente acessíveis.

Alteração 578
Gilles Pargneaux

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

(e) Da acumulação de efeitos com outros 
projetos e atividades;

(e) Da acumulação de efeitos com outros 
projetos;

Or. fr

Justificação

O termo “atividades” implica um domínio demasiado amplo e impreciso.

Alteração 579
Struan Stevenson

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

Texto da Comissão Alteração

f) Das emissões de gases com efeito de 
estufa, decorrentes nomeadamente do uso 
da terra, da mudança do uso da terra e da 
utilização das florestas;

f)  Das emissões implícitas de gases com 
efeito de estufa;

Or. en

Alteração 580
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Das alterações hidromorfológicas. h) Das alterações hidromorfológicas, se 
pertinente.

Or. en
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Justificação

As alterações hidromorfológicas não são pertinentes em todos os projetos.

Alteração 581
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta descrição dos prováveis efeitos 
significativos deve mencionar os efeitos 
diretos e, se for caso disso, os efeitos 
indiretos, secundários, cumulativos, 
transnacionais, a curto, médio e longo 
prazos, permanentes e temporários, 
positivos e negativos do projeto. Deve ter 
em conta os objetivos de proteção do 
ambiente estabelecidos a nível da UE ou 
do Estado-Membro, que sejam pertinentes 
para o projeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos não são realistas, uma vez que não se pode claramente definir se foram ou não 
realizados. 

Alteração 582
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta descrição dos prováveis efeitos 
significativos deve mencionar os efeitos 

Esta descrição dos prováveis efeitos 
significativos deve mencionar os efeitos 
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diretos e, se for caso disso, os efeitos 
indiretos, secundários, cumulativos, 
transnacionais, a curto, médio e longo 
prazos, permanentes e temporários, 
positivos e negativos do projeto. Deve ter 
em conta os objetivos de proteção do 
ambiente estabelecidos a nível da UE ou do 
Estado-Membro, que sejam pertinentes 
para o projeto.

diretos e, se for possível e pertinente, os 
efeitos indiretos, secundários, cumulativos, 
transnacionais, a curto, médio e longo 
prazos, permanentes e temporários, 
positivos e negativos do projeto. Deve ter 
em conta os objetivos de proteção do 
ambiente estabelecidos a nível da UE ou do 
Estado-Membro, que sejam pertinentes 
para o projeto.

Or. en

Alteração 583
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. A descrição dos métodos de previsão 
utilizados para avaliar os efeitos no 
ambiente referidos no ponto 5, assim como 
a menção das principais incertezas 
envolvidas e a sua influência nas 
estimativas dos efeitos e na escolha da 
alternativa preferida.

6. A descrição dos métodos de previsão 
utilizados para avaliar os efeitos no 
ambiente referidos no ponto 5, assim como 
a menção das principais incertezas 
envolvidas. Esta descrição também deve 
conter uma indicação das dificuldades 
(deficiências técnicas ou falta de 
conhecimentos) eventualmente 
encontradas pelo promotor ao procurar 
reunir as informações requeridas e das 
fontes utilizadas para as descrições e 
avaliações efetuadas.

Or. fr

Justificação

Existe o risco de a menção da influência das incertezas dos métodos usados para a avaliação 
e escolha do projeto constituir uma fonte importante de litígios acrescidos. Na verdade, esta 
parte do estudo de impacto permite tradicionalmente aos promotores explicarem as 
dificuldades enfrentadas na execução do estudo do impacto ambiental relativo ao seu projeto, 
ao passo que a redação proposta poderia lançar dúvidas sobre esse estudo.
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Alteração 584
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. A descrição dos métodos de previsão 
utilizados para avaliar os efeitos no 
ambiente referidos no ponto 5, assim como 
a menção das principais incertezas 
envolvidas e a sua influência nas 
estimativas dos efeitos e na escolha da 
alternativa preferida.

6. A descrição dos métodos de previsão 
utilizados para avaliar os efeitos no 
ambiente referidos no ponto 5, assim como 
a menção das principais incertezas 
envolvidas e a sua influência nas 
estimativas dos efeitos.

Or. en

Alteração 585
Sandrine Bélier

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma descrição das medidas previstas 
para impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos no ambiente 
referidos no ponto 5 e, se adequado, das 
eventuais disposições propostas em matéria 
de monitorização, incluindo a elaboração 
de uma análise pós-projeto dos efeitos 
adversos no ambiente. Esta descrição deve 
explicar em que medida os efeitos adversos 
significativos são reduzidos ou 
contrabalançados e abranger tanto a fase de 
construção como a de funcionamento.

7. Prioritariamente, uma descrição das 
medidas previstas para impedir, reduzir e
em último recurso, contrabalançar os 
eventuais efeitos adversos significativos no 
ambiente, referidos no ponto 5 e, se 
adequado, das eventuais disposições 
propostas em matéria de monitorização, 
incluindo a elaboração de uma análise pós-
projeto dos efeitos adversos no ambiente.
Esta descrição deve explicar em que 
medida os efeitos adversos significativos 
são reduzidos ou contrabalançados e 
abranger tanto a fase de construção como a 
de funcionamento.

Or. en
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Alteração 586
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma descrição das medidas previstas 
para impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos no ambiente 
referidos no ponto 5 e, se adequado, das 
eventuais disposições propostas em matéria 
de monitorização, incluindo a elaboração 
de uma análise pós-projeto dos efeitos 
adversos no ambiente. Esta descrição deve 
explicar em que medida os efeitos adversos 
significativos são reduzidos ou 
contrabalançados e abranger tanto a fase de 
construção como a de funcionamento.

7. Uma descrição das medidas previstas 
para impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos no ambiente 
referidos no ponto 5 e, se adequado, das 
eventuais disposições propostas em matéria 
de monitorização. Esta descrição deve 
explicar em que medida os efeitos adversos 
significativos são reduzidos ou 
contrabalançados e abranger tanto a fase de 
construção como a de funcionamento.

Or. en

Justificação

A elaboração de uma análise pós-projeto não é razoável.

Alteração 587
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma descrição das medidas previstas 
para impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos no ambiente 

7. Uma descrição das medidas previstas 
para impedir, reduzir e, se possível, 
contrabalançar os eventuais efeitos 
adversos significativos no ambiente 
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referidos no ponto 5 e, se adequado, das 
eventuais disposições propostas em matéria 
de monitorização, incluindo a elaboração 
de uma análise pós-projeto dos efeitos 
adversos no ambiente. Esta descrição deve 
explicar em que medida os efeitos adversos 
significativos são reduzidos ou 
contrabalançados e abranger tanto a fase 
de construção como a de funcionamento.

referidos no ponto 5 e, se adequado, das 
eventuais disposições propostas em matéria 
de monitorização, incluindo a elaboração 
de uma análise pós-projeto dos efeitos 
adversos no ambiente. Esta descrição deve 
explicar em que medida os efeitos adversos 
significativos são evitados, reduzidos ou 
contrabalançados e abranger a fase de 
construção, a fase de funcionamento, bem 
como os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem 
associados ao projeto e que, após uma 
avaliação fundamentada, sejam 
considerados característicos do projeto.

Or. de

Alteração 588
Richard Seeber

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Uma avaliação dos riscos de catástrofes 
naturais e de catástrofes provocadas pelo 
homem e do risco de acidentes aos quais o 
projeto pode ser vulnerável e, se 
adequado, uma descrição das medidas 
previstas para precaver tais riscos, assim 
como das medidas relativas à prontidão e 
resposta a emergências (por exemplo, as 
medidas exigidas pela Diretiva 96/82/CE, 
na sua versão alterada).

Suprimido

Or. de

Alteração 589
Marianne Thyssen

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
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Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Uma avaliação dos riscos de catástrofes 
naturais e de catástrofes provocadas pelo 
homem e do risco de acidentes aos quais o 
projeto pode ser vulnerável e, se 
adequado, uma descrição das medidas 
previstas para precaver tais riscos, assim 
como das medidas relativas à prontidão e 
resposta a emergências (por exemplo, as 
medidas exigidas pela Diretiva 96/82/CE, 
na sua versão alterada).

Suprimido

Or. en

Justificação

A alteração constitui uma duplicação da Diretiva Seveso III.

Alteração 590
Struan Stevenson

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Uma avaliação dos riscos de catástrofes 
naturais e de catástrofes provocadas pelo 
homem e do risco de acidentes aos quais o 
projeto pode ser vulnerável e, se adequado, 
uma descrição das medidas previstas para 
precaver tais riscos, assim como das 
medidas relativas à prontidão e resposta a 
emergências (por exemplo, as medidas 
exigidas pela Diretiva 96/82/CE, na sua 
versão alterada).

8. Uma avaliação do risco de acidentes aos 
quais o projeto pode ser vulnerável e, se 
adequado, uma descrição das medidas 
previstas para precaver tais riscos, assim 
como das medidas relativas à prontidão e 
resposta a emergências. Sempre que a 
legislação da UE ou as convenções 
internacionais assim o exigirem, deve ser 
incluída uma avaliação dos eventuais 
riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem na 
avaliação.

Or. en
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Justificação

Não faz qualquer sentido aplicar este requisito a todos os projetos abrangidos pela diretiva, 
uma vez que seria demasiado oneroso para muitos deles. No entanto, estes projetos que 
podem ser expostos e vulneráveis a uma catástrofe são abrangidos por outras disposições 
legislativas da UE ou por convenções internacionais.

Alteração 591
Gilles Pargneaux

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. Uma indicação das dificuldades 
(deficiências técnicas ou falta de 
conhecimentos) eventualmente 
encontradas pelo promotor ao procurar 
reunir as informações requeridas e das 
fontes utilizadas para as descrições e 
avaliações efetuadas, assim como a 
menção das principais incertezas 
envolvidas e a sua influência nas 
estimativas dos efeitos e na escolha da 
alternativa preferida.»

Suprimido

Or. fr

Justificação

Existe o risco de a menção da influência das incertezas dos métodos usados para a avaliação 
e escolha do projeto constituir uma fonte importante de litígios acrescidos. Na verdade, esta 
parte do estudo de impacto permite tradicionalmente aos promotores explicarem as 
dificuldades enfrentadas na execução do estudo do impacto ambiental relativo ao seu projeto, 
ao passo que a redação proposta poderia lançar dúvidas sobre esse estudo.


