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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2011/92/UE do Conselho relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos 
públicos e privados no ambiente
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0628),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0367/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 13 de fevereiro de 
20131,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de … 2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão das 
Petições (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado em Jornal Oficial.



PE508.221v01-00 6/47 PR\932755PT.doc

PT

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A experiência mostra que, no que diz 
respeito à resposta aos casos de 
emergência civil, o cumprimento das 
disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva, em 
casos específicos, a projetos que tenham 
unicamente por objetivo dar resposta a 
esses casos de emergência, a fim de 
proteger a vida humana e o ambiente dos 
danos resultantes de catástrofes naturais 
ou de catástrofes provocadas pelo homem.

Or. it

Justificação

È necessário evitar o recurso não justificado às derrogações à diretiva relativa à avaliação 
do impacto ambiental, prática corrente no passado em alguns Estados-Membros. A 
formulação proposta destina-se a definir e circunscrever as situações de emergência em que 
os Estados-Membros podem decidir não submeter à avaliação de impacto ambiental 
determinados projetos que visem unicamente dar resposta a casos graves de emergência civil.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A experiência mostra que è 
necessário estabelecer normas precisas 
para evitar um eventual conflito de 
interesses entre o promotor de um projeto 
sujeito a avaliação do impacto ambiental 
e as autoridades competentes a que se 
refere o artigo 1.º, n.º 2, alínea f), da 
Diretiva 2011/92/União Europeia. Em 
particular, as autoridades competentes 
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não devem ter a mesma identidade que o 
promotor nem encontrar-se em posição de 
dependência ou subordinação em relação 
ao promotor ou ter com ele qualquer tipo 
de ligação. Pelas mesmas razões, é 
oportuno prever que uma autoridade 
designada como autoridade competente 
na aceção da Diretiva 2011/92/UE não 
possa exercer essa função em relação a 
projetos sujeitos a avaliação do impacto 
ambiental de que ela própria seja 
promotora.

Or. it

Justificação

A experiência adquirida em alguns Estados-Membros mostra que é necessário estabelecer 
normas precisas para pôr termo ao grave fenómeno do conflito de interesses, a fim de 
garantir a realização efetiva do objetivo do processo de avaliação do impacto ambiental: as 
autoridades competentes responsáveis pela realização da avaliação não podem, em caso 
algum, ter a mesma identidade que o promotor nem encontrar-se em posição de dependência 
ou subordinação em relação a ele.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

O objetivo da avaliação das possíveis alternativas razoáveis ao projeto proposto é o de 
permitir efetuar uma escolha comparada e informada da alternativa mais sustentável e com 
menor impacto ambiental.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser tomadas medidas para 
garantir que os dados e as informações 
incluídos nos relatórios ambientais, em 
conformidade com o anexo IV da Diretiva 
2011/92/UE, sejam completos e de uma 
qualidade suficientemente elevada. A fim 
de evitar a duplicação da avaliação, os 
Estados-Membros deverão ter em 
consideração o facto de as avaliações 
poderem ser realizadas a diferentes níveis 
ou por diferentes instrumentos.

(19) É oportuno tomar medidas para 
garantir que os dados e as informações 
incluídos nos relatórios ambientais, em 
conformidade com o anexo IV da Diretiva 
2011/92/UE, sejam completos e de uma 
qualidade suficientemente elevada.

Or. it

Justificação

È necessário evitar a possibilidade de o promotor não prever a inclusão obrigatória no 
relatório ambiental das alternativas ao projeto proposto, alegando que a avaliação das 
alternativas deveria ter sido realizada ao nível do planeamento.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) È oportuno garantir que os peritos 
que procedem à verificação dos relatórios 
ambientais tenham, mercê das suas 
qualificações e experiência, as 
competências técnicas necessárias para 
desempenhar as funções previstas na 
Diretiva 2011/92/União Europeia de 
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forma cientificamente objetiva e com 
absoluta independência em relação ao 
promotor e às próprias autoridades 
competentes.

Or. it

Justificação

A total independência dos peritos incumbidos pelas autoridades competentes da verificação 
das informações contidas no relatório ambiental é condição essencial para garantir uma 
avaliação do impacto ambiental de qualidade. Esta verificação deve processar-se de modo 
cientificamente objetivo e não deve ser objeto de qualquer interferência ou influência.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) É adequado estabelecer requisitos 
mínimos comuns para a monitorização dos 
efeitos adversos significativos no ambiente 
da construção e do funcionamento dos 
projetos para garantir uma abordagem 
comum em todos os Estados-Membros e 
para garantir que, após a aplicação das 
medidas de mitigação e de compensação, 
não existam impactos para além dos 
inicialmente previstos. Essa monitorização 
não deve duplicar nem acrescer à que é 
exigida por outra legislação da União.

(21) É adequado estabelecer requisitos 
mínimos comuns para a monitorização dos 
efeitos adversos significativos no ambiente 
da realização e do funcionamento dos 
projetos para garantir uma abordagem 
comum em todos os Estados-Membros e 
para garantir que, após a aplicação das 
medidas de mitigação e de compensação, 
não existam impactos para além dos 
inicialmente previstos. Essa monitorização 
não deve duplicar nem acrescer à que é 
exigida por outra legislação da União. 
Sempre que os resultados da 
monitorização indiquem a presença de 
efeitos adversos imprevisíveis, é oportuno 
prever uma ação corretiva adequada para 
paliar esses efeitos, sob a forma de 
medidas de mitigação e/ou compensação.

Or. it

Justificação

A introdução da monitorização na nova diretiva relativa à avaliação do impacto ambiental é 
muito importante. Para evitar que esta ação de controlo ex post não constitua um fim em si 
mesma, é necessário estabelecer que, caso as medidas de mitigação e compensação previstas 
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sejam ineficazes, o promotor deve empreender outras ações corretivas para paliar os 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis do projeto autorizado. 

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) È oportuno prever um calendário
para as várias etapas da avaliação 
ambiental dos projetos, para estimular uma 
tomada de decisões mais eficiente e 
aumentar a segurança jurídica, tomando 
igualmente em conta a natureza, a 
complexidade, a localização e a dimensão 
do projeto proposto. Esse calendário não 
deverá em circunstância alguma 
comprometer as rigorosas normas de 
proteção do ambiente, em particular as que 
resultem de outra legislação ambiental da 
União, nem a participação efetiva do 
público e o acesso à justiça, e só deverão 
ser concedidas eventuais derrogações em 
casos excecionais.

Or. it

Justificação

A clara determinação de um calendário é importante para assegurar a certeza jurídica a 
todos os intervenientes no processo de avaliação do impacto ambiental. Por conseguinte, è 
oportuno especificar que só deverão ser concedidas eventuais derrogações em casos 
excecionais.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os limiares de produção previstos 
no anexo I da Diretiva 2011/92/UE para o 
petróleo e o gás natural não têm em conta 
a especificidade dos níveis de produção 
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diária dos hidrocarbonetos não 
convencionais, frequentemente muito 
variáveis e inferiores. Consequentemente, 
não obstante o seu impacto ambiental, os 
projetos respeitantes a estes 
hidrocarbonetos não são sujeitos a uma 
avaliação do impacto ambiental. Com 
base no princípio da precaução, e tal 
como solicitado na resolução do 
Parlamento Europeu, de 21 de novembro 
de 2012, sobre os impactos ambientais das 
atividades de extração de gás de xisto e de 
óleo de xisto (P7_TA(2012)0443), é 
oportuno introduzir os hidrocarbonetos 
não convencionais (gás e óleo de xisto, 
gás compacto e metano de hulha), 
definidos com base nas suas 
características geológicas, no anexo I da 
Diretiva 2011/92/UE independentemente 
da quantidade extraída, para que os 
projetos respeitantes a estes 
hidrocarbonetos sejam sistematicamente 
sujeitos a avaliação de impacto ambiental.

Or. it

Justificação

A atual diretiva não tem em conta os níveis de produção diária dos hidrocarbonetos não 
convencionais, pelo que, não obstante o seu impacto ambiental, os projetos que lhes dizem 
respeito não são sujeitos a uma avaliação do impacto ambiental obrigatória. Com base no 
princípio da precaução, e tal como solicitado na resolução do Parlamento Europeu de 21 de 
novembro de 2012, propõe-se a introdução dos hidrocarbonetos não convencionais (gás e 
óleo de xisto e gás compacto no primeiro ponto, o metano de hulha no segundo ponto) no 
anexo I, para que os projetos respeitantes a estes hidrocarbonetos sejam sistematicamente 
sujeitos a avaliação do impacto ambiental.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As novas disposições deverão 
igualmente aplicar-se aos projetos cujo 
pedido de aprovação tenha sido introduzido 

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

antes do termo do prazo para a 
transposição, mas cujo relatório ambiental 
não tenha sido apresentado antes dessa 
data.

Or. it

Justificação

Para garantir a certeza jurídica e evitar encargos excessivos para os operadores, se um 
processo de avaliação de impacto ambiental se encontre já numa fase avançada, em que o 
relatório ambiental já tenha sido entregue, deverá poder ser concluído segundo as normas 
em vigor, sem ter de ser reiniciado nos termos das novas normas.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para ajustar os critérios de seleção e as 
informações a fornecer no relatório 
ambiental aos mais recentes 
desenvolvimentos tecnológicos e às 
práticas nessa matéria, o poder para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, deverá ser delegado na 
Comissão no que respeita aos anexos II.A, 
III e IV da Diretiva 2011/92/UE. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive a 
nível de peritos.

(26) Para ajustar os critérios de seleção e as 
informações a fornecer no relatório 
ambiental aos mais recentes 
desenvolvimentos tecnológicos e às 
práticas nessa matéria, o poder para adotar 
atos, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, deverá ser delegado na 
Comissão no que respeita aos anexos II.A, 
III e IV da Diretiva 2011/92/UE. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
redação de atos delegados, deverá 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. it

(Vide alteração ao considerando 27)
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Justificação

Alteração técnica destinada a alinhar a formulação do considerando pela prática mais 
recente.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Ao preparar e elaborar os atos 
delegados, a Comissão deve assegurar o 
envio simultâneo, atempado e adequado 
dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. it

(Vide alteração ao considerando 26)

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:
«g-A) «Biodiversidade»: a variedade de 
organismos vivos de todas as origens, 
incluindo todas as espécies da flora e da 
fauna e os respetivos habitats, os 
ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte.»

Or. it

Justificação

Concorda-se plenamente com o princípio segundo o qual é necessário avaliar os efeitos 
significativos diretos e indiretos de um dado projeto na biodiversidade. Em prol da clareza 
jurídica, propõe-se uma definição de biodiversidade baseada no artigo 2.º da Convenção das 
Nações Unidades sobre a Diversidade Biológica.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

resposta a emergências civis, a fim de 
proteger a vida humana e o ambiente dos 
danos resultantes de catástrofes naturais 
ou de catástrofes provocadas pelo homem, 
caso considerem que essa aplicação pode 
ter efeitos adversos nesses objetivos.

Or. it

Justificação

È necessário evitar o recurso não justificado às derrogações à diretiva relativa à avaliação 
do impacto ambiental, prática corrente no passado em alguns Estados-Membros.  A 
formulação proposta destina-se a definir e circunscrever as situações de emergência em que 
os Estados-Membros podem decidir não submeter à avaliação de impacto ambiental 
determinados projetos que visem unicamente dar resposta a casos graves de emergência civil.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

A fim de respeitar a Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, a participação do 
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público no processo de tomada de decisão e o acesso à justiça em matéria de ambiente, há 
que incluir a consulta do público e a possibilidade de recorrer à justiça entre as condições 
necessárias para poder isentar os projetos cujos pormenores sejam adotados por um ato 
legislativo nacional específico da avaliação do impacto ambiental na aceção da diretiva 
relativa à avaliação do impacto ambiental.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o seguinte n.º 4-A:
«4-A. Os Estados-Membros designam a 
autoridade ou autoridades competentes de 
modo a garantir a sua total independência 
no exercício das funções que lhes 
incumbem nos termos da presente 
diretiva. Em particular, a autoridade ou 
autoridades competentes são designadas 
de modo a evitar qualquer ligação ou 
relação de dependência ou de 
subordinação entre elas e os seus 
elementos e o promotor. Uma autoridade 
competente não pode desempenhar as 
funções que lhe incumbem nos termos da 
presente diretiva em relação a um projeto 
de que seja promotora.»

Or. it

Justificação

A experiência adquirida em alguns Estados-Membros mostra que é necessário estabelecer 
normas precisas para pôr termo ao grave fenómeno do conflito de interesses, a fim de 
garantir a realização efetiva do objetivo do processo de avaliação do impacto ambiental: as 
autoridades competentes responsáveis pela realização da avaliação não podem, em caso 
algum, ter a mesma identidade que o promotor nem encontrar-se em posição de dependência 
ou subordinação em relação a ele.
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão coopera com os Estados-
Membros e presta-lhes a assistência 
necessária para a definição e realização 
dos processos coordenados ou conjuntos a 
que se refere o presente artigo. 

Or. it

Justificação

A Comissão deve prestar aos Estados-Membros toda a assistência necessária para uma 
organização eficaz dos processos coordenados e conjuntos.
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. it

Justificação

A fim de respeitar a Convenção de Aarhus, esta alteração introduz a consulta do público 
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interessado como primeira condição a cumprir pelos Estados-Membros caso decidam isentar 
um projeto específico, na totalidade ou em parte, das disposições previstas na presente 
diretiva. 

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O requisito explícito de descrever um projeto e os seus efeitos na sua integralidade e em 
pormenor é introduzido em várias partes do texto para evitar um dos subterfúgios mais 
utilizados pelos promotores para eludir a realização correta do processo de avaliação de 
impacto: a fragmentação das obras em lotes para minimizar ou reduzir os respetivos 
impactos ambientais.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

A experiência mostra que não é suficiente prever que a avaliação do impacto ambiental 
identifique os efeitos significativos de um projeto no solo e na água para proteger 
eficazmente os lençóis freáticos situados em profundidade contra uma eventual poluição. Por 
conseguinte, propõe-se que o testo seja completado com a inclusão do subsolo entre os 
fatores ambientais a ter em conta para a avaliação.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

A fim de respeitar a Convenção de Aarhus, a autoridade competente deve garantir a 
transparência do processo decisório. Nesta ótica, o público e as autoridades locais 
interessadas devem participar, desde o início, na fase preliminar do processo de seleção. 

Alteração 23

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

b) Ser disponibilizada ao público. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

È necessário garantir a certeza jurídica do calendário: assim, só deve ser possível decidir do 
prolongamento o prazo por três meses em casos de natureza excecional, devendo a decisão 
ser comunicada por escrito, a fim de garantir a transparência do processo no pleno respeito 
da Convenção de Aarhus.
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O texto cuja supressão se propõe poderia ter por efeito excluir a inclusão obrigatória no 
relatório ambiental das alternativas ao projeto proposto, com base na alegação, por parte do 
promotor, de que a avaliação das alternativas deveria ter sido realizada ao nível do 
planeamento. Correr-se-ia um risco de evasão nesta fase do processo extremamente 
significativa, tal como reconhece a própria Comissão no seu relatório sobre a aplicação e a 
eficácia da Diretiva AIA, de 23 de julho de 2009 (COM(2009)378, ponto 3.2.2).
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Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

Estas alternativas, incluindo a avaliação
dos efeitos da não realização do projeto 
(cenário de base), permitem efetuar uma 
avaliação comparativa das diferentes 
soluções propostas tendo em vista a 
escolha da alternativa mais sustentável e 
com menor impacto ambiental.

Or. it

Justificação

È necessário especificar que o objetivo da avaliação das possíveis alternativas razoáveis ao 
projeto proposto é permitir uma escolha comparativa da alternativa mais sustentável e com 
menor impacto ambiental (tal como descrito no ponto 2 do anexo IV). A formulação proposta 
clarifica que a avaliação dessas alternativas deve compreender também a do «cenário de 
base» ou «opção zero», ou seja, a não realização do projeto.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it
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Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

A introdução obrigatória de um sistema de acreditação dos peritos tecnicamente competentes 
implicaria grandes dificuldades de aplicação para os Estados-Membros e para os operadores 
económicos, que, frequentemente, já dispõem de competências internas adequadas.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Justificação

Em prol da qualidade do relatório ambiental, e devido também à supressão do sistema de 
acreditação, é oportuno que tanto a elaboração como a verificação do relatório sejam 
efetuadas por peritos tecnicamente competentes.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

As disposições detalhadas relativas à 
utilização e seleção dos peritos 
tecnicamente competentes (por exemplo, as 
qualificações e experiência exigidas, a 
atribuição da avaliação) são determinadas 
pelos Estados-Membros. De qualquer 
modo, os peritos tecnicamente 
competentes e os comités constituídos por 
peritos nacionais devem fornecer 
garantias adequadas de competência e 
imparcialidade na verificação dos 
relatórios ambientais ou outras 
informações relativas ao ambiente nos 
termos da presente diretiva, assegurando 
uma avaliação cientificamente objetiva e 
independente, sem qualquer interferência 
ou influência por parte da autoridade 
competente, do promotor ou das 
autoridades nacionais.

Or. it

Justificação

A total independência dos peritos incumbidos pelas autoridades competentes da verificação 
das informações contidas no relatório ambiental é condição essencial para garantir uma 
avaliação do impacto ambiental de qualidade. Esta verificação deve processar-se de modo 
cientificamente objetivo e não deve ser objeto de qualquer interferência ou influência.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea -a) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

-a) No n.º 2, a introdução passa a ter a 
seguinte redação:
«2. O público deve ser informado, 
através de avisos públicos e por outros 
meios adequados, como meios 
eletrónicos sempre que disponíveis, dos 
elementos a seguir referidos, no início 
dos processos de tomada de decisão no 
domínio do ambiente a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 2, e, o mais tardar, logo 
que seja razoavelmente possível 
disponibilizar a informação:»

Or. it

Justificação

A alteração propõe a troca da palavra «ou» pela palavra «e» para que a informação do 
público se processe tanto através de avisos públicos como por meios eletrónicos, aos quais 
tem certamente acesso um vasto público, mas não forçosamente todas as pessoas 
potencialmente interessadas.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) No n.º 2, a alínea f) passa a ter a 
seguinte redação:
«f) Indicação da data e dos locais em que 
a informação relevante será 
disponibilizada, bem como os respetivos 
meios de disponibilização, garantindo 
que o público interessado possa também 
obter informações em locais próximos da 
zona de realização do projeto e não 
apenas nas instalações da autoridade 
competente;»
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Or. it

Justificação

O aditamento da última frase è oportuno para prever medidas que favoreçam o acesso 
efetivo, e não apenas teórico, do público interessado às informações sobre o ambiente. Como 
preconiza a Comissão no seu relatório sobre a aplicação e a eficácia da Diretiva AIA, de 23 
de julho de 2009 (COM(2009)378, ponto 3.3), esta alteração propõe a eliminação de um 
obstáculo que interpõe frequentemente à efetiva participação do público.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Um resumo das observações e dos 
pareceres recebidos em aplicação dos 
artigos 6.º e 7.º;

Or. it
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Justificação

A formulação proposta afigura-se mais adequada para definir os contributos do público.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Esta alteração torna explícita a possibilidade concreta de a autoridade competente não 
aprovar um projeto sempre que da avaliação se conclua que o mesmo pode ter efeitos 
adversos significativos no ambiente. A atual formulação pode ter interpretações suscetíveis 
de desvalorizar o papel da AIA, que é o de garantir a sustentabilidade ambiental dos projetos 
aprovados. 

Alteração 38

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

Em caso de revisão do relatório ambiental 
deve ser facultada ao público a 
informação a que se refere o artigo 6.º, n.º 
2. 

Or. it

Justificação

O relatório ambiental é o elemento fulcral da decisão final da autoridade competente 
relativamente à aprovação ou não de um projeto. A fim de respeitar a Convenção de Aarhus, 
o público interessado deve ser informado sobre uma sua eventual revisão.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Caso a autoridade competente decida conceder a aprovação a projetos que tenham efeitos 
adversos significativos no ambiente, a monitorização destes últimos deve englobar todas as 
fases do projeto, nomeadamente as de realização e de funcionamento.
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Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

O público interessado deve ser também informado sobre os resultados da monitorização a 
efetuar no caso de a autoridade competente decidir conceder a aprovação a projetos que 
tenham efeitos adversos significativos no ambiente.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os resultados da 
monitorização indiquem a presença de 
efeitos adversos imprevisíveis, cabe ao 
promotor empreender uma ação corretiva 
adequada para paliar esses efeitos, sob a 
forma de medidas de mitigação e/ou 
compensação. As medidas propostas pelo 
promotor para essa ação corretiva são 
disponibilizadas ao público e aprovadas 
pela autoridade competente, que vela pelo 
seu cumprimento. 
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Or. it

Justificação

A introdução da monitorização na nova diretiva relativa à avaliação do impacto ambiental é 
muito importante. Para evitar que esta ação de controlo ex post não constitua um fim em si 
mesma, é necessário ir mais longe e estabelecer que, caso as medidas de mitigação e 
compensação previstas sejam ineficazes, o promotor deve empreender outras ações 
corretivas para paliar os eventuais efeitos adversos imprevisíveis do projeto autorizado. 

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar o prazo por 3 meses; nesse caso, 
a autoridade competente informa o 
promotor das razões que justificam o 
prolongamento e da data para a qual está 
prevista a sua decisão.

Dependendo da natureza, complexidade, 
localização e dimensão do projeto 
proposto, a autoridade competente pode 
prolongar, a título excecional, o prazo por 
3 meses; nesse caso, a autoridade 
competente informa por escrito o promotor 
das razões que justificam o prolongamento 
e da data para a qual está prevista a sua 
decisão. 

Or. it

Justificação

A clara determinação de um calendário é importante para assegurar a certeza jurídica a 
todos os intervenientes no processo. É, por conseguinte, importante especificar que o 
eventual prolongamento do prazo por três meses apenas será concedido em casos 
excecionais, se a natureza, a complexidade, a localização e a dimensão do projeto o 
justificarem, e que as razões do prolongamento devem ser comunicadas de modo oficial e 
transparente.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Se um projeto não for realizado num 
prazo de cinco anos a contar da avaliação 
do impacto ambiental, as informações 
contidas na referida avaliação devem ser 
atualizadas.

Or. it

Justificação

A qualidade da AIA baseia-se na fiabilidade dos dados obtidos durante o processo. Como 
preconiza a Comissão no seu relatório sobre a aplicação e a eficácia da Diretiva AIA, de 23 
de julho de 2009 (COM(2009)378, ponto 3.2.2), o novo número propõe a fixação de um prazo 
máximo de validade dos dados obtidos durante o processo de avaliação do impacto 
ambiental.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os Estados-Membros podem igualmente 
decidir disponibilizar ao público as 
informações a que se refere o n.º 1, depois 
de a autoridade competente concluir a sua 
avaliação do impacto ambiental do projeto, 
antes de ser tomada uma decisão sobre a 
concessão ou não de aprovação.

Or. it

Justificação

Esta alteração clarifica que os Estados-Membros têm a possibilidade, se o desejarem, de 
tornar públicas as informações sobre avaliação do impacto ambiental mesmo antes de ser 
tomada uma decisão sobre a concessão ou não de aprovação do projeto.
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Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9-A) No artigo 10.º, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:
As disposições da presente diretiva não 
prejudicam a obrigação de as 
autoridades competentes respeitarem os 
limites impostos pelas disposições legais, 
regulamentares e administrativas 
nacionais e pelas práticas jurídicas 
estabelecidas em matéria de segredo 
industrial e comercial, incluindo a 
propriedade intelectual, bem como a 
proteção do interesse público, desde que 
sejam conformes com a Diretiva 
2003/4/CE.»

Or. it

Justificação

È necessário coordenar as disposições da presente diretiva respeitantes ao acesso às 
informações relativas à avaliação do impacto ambiental com as disposições da Diretiva 
2003/4/CE sobre o acesso à informação, a participação no processo de tomada de decisão e 
o acesso à justiça em matéria de ambiente.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 9-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B) É inserido o seguinte artigo 10.º-A:
«Artigo 10.º-A

Os Estados-Membros determinam o 
regime de sanções aplicáveis às violações 
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das disposições nacionais aprovadas em 
aplicação da presente diretiva e tomam 
todas as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.»

Or. it

Justificação

Com base na experiência adquirida, para garantir uma aplicação harmonizada e eficaz da 
diretiva, é necessário que os sistemas jurídicos dos Estados-Membros prevejam sanções 
dissuasivas em caso de violação das disposições nacionais correspondentes, em particular no 
que se refere aos casos de conflitos de interesses ou de corrupção.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros põem em vigor, 
até [OPOCE: inserir data correspondente 
a 24 meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva] as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva. 

Or. it

Justificação

Dada a complexidade das disposições da presente diretiva, é necessário prever um prazo de 
transposição adequado, equivalente a dois anos.
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Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Os projetos para os quais tenha sido 
apresentado um pedido de aprovação antes 
de [OPOCE: inserir data correspondente 
a 24 meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva] e cujo relatório
ambiental, a que se refere o artigo 5.º, n.º 
1, da Diretiva 2011/92/UE, não tenha sido 
concluído e fornecido às autoridades 
competentes antes dessa data estão sujeitos 
às obrigações referidas nos artigos 3.º a 
11.º da Diretiva 2011/92/UE, com a 
redação que lhe foi dada pela presente 
diretiva.

Or. it

Justificação

Para garantir a certeza jurídica e evitar encargos excessivos para os operadores, se um 
processo de avaliação de impacto ambiental se encontre já numa fase avançada, em que o 
relatório ambiental já tenha sido entregue, deverá poder ser concluído segundo as normas 
em vigor, sem ter de ser reiniciado nos termos das novas normas.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-A (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

12-A) O título do anexo I passa a ter a 
seguinte redação:
«PROJETOS ABRANGIDOS PELO 
ARTIGO 4.º, N.º 1 (PROJETOS 
SUJEITOS A AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
OBRIGATÓRIA)»
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Or. it

Justificação

Para facilitar a leitura e permitir uma compreensão imediata do texto, propõe-se que o objeto 
do anexo, para além do artigo de referência, seja explicitado.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-B (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo I – pontos 14-A e 14-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

12-B) Ao anexo I são aditados os 
pontos 14-A e 14-B seguintes:
«14-A. Exploração, avaliação e extração 
de petróleo e/ou gás natural retido em 
leitos de xisto betuminoso ou outras 
formações rochosas e sedimentárias de 
porosidade igual ou inferior, 
independentemente da quantidade 
extraída.
14-B. Exploração e extração de gás 
natural existente em veios de carvão, 
independentemente da quantidade 
extraída.»

Or. it

Justificação

A atual diretiva não tem em conta os níveis de produção diária dos hidrocarbonetos não 
convencionais, pelo que, não obstante o seu impacto ambiental, os projetos que lhes dizem 
respeito não são sujeitos a uma avaliação do impacto ambiental obrigatória. Com base no 
princípio da precaução, e tal como solicitado na resolução do Parlamento Europeu de 21 de 
novembro de 2012, propõe-se a introdução dos hidrocarbonetos não convencionais (gás e 
óleo de xisto e gás compacto no primeiro ponto, o metano de hulha no segundo ponto) no 
anexo I, para que os projetos respeitantes a estes hidrocarbonetos sejam sistematicamente 
sujeitos a avaliação do impacto ambiental.
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Alteração 51

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 12-C (novo)
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

12-C) O título do anexo II passa a ter a 
seguinte redação:
«PROJETOS ABRANGIDOS PELO 
ARTIGO 4.º, N.º 2 (PROJETOS 
SUJEITOS A AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, AO 
CRITÉRIO DOS ESTADOS-
MEMBROS)»

Or. it

Justificação

Para facilitar a leitura e permitir uma compreensão imediata do texto, propõe-se que o objeto 
do anexo, para além do artigo de referência, seja explicitado.

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II.A - INFORMAÇÕES A QUE 
SE REFERE O ARTIGO 4.º, N.º 3

ANEXO II.A - INFORMAÇÕES A QUE 
SE REFERE O ARTIGO 4.º, N.º 3 
(INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO 
PROMOTOR SOBRE OS PROJETOS 
ENUMERADOS NO ANEXO II)

Or. it

Justificação

Para facilitar a leitura e permitir uma compreensão imediata do texto, propõe-se que o objeto 
do anexo, para além do artigo de referência, seja explicitado.
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Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

-a) Dos riscos para a saúde da população 
em causa; 

Or. it

Justificação

È importante completar as informações que o promotor deve fornecer para o processo de 
seleção preliminar, a fim de incluir os efeitos na saúde humana. Este critério foi, aliás, 
introduzido pela Comissão no anexo III, relativo aos critérios de seleção que a autoridade 
competente deve ter em conta para determinar se os projetos enumerados no anexo II devem 
ser sujeitos a avaliação de impacto ambiental.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Dos efeitos na paisagem e no 
património cultural; 

Or. it

Justificação

È importante completar as informações que o promotor deve fornecer para o processo de 
seleção preliminar, a fim de incluir os efeitos na paisagem e no património cultural. Estes 
critérios foram, aliás, introduzidos pela Comissão no anexo III, relativo aos critérios de 
seleção que a autoridade competente deve ter em conta para determinar se os projetos 
enumerados no anexo II devem ser sujeitos a avaliação de impacto ambiental.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 1
Diretiva 2011/92/UE
Anexo II.A – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um resumo das principais soluções 
alternativas examinadas pelo promotor, 
com a indicação das principais razões 
dessa escolha, atendendo aos efeitos no 
ambiente. 

Or. it

Justificação

A descrição, mesmo sumária, das principais alternativas ao projeto examinadas pelo 
promotor deve ser fornecida, inclusivamente no exame prévio que caracteriza a fase de 
seleção da avaliação, para que a autoridade competente disponha de informações completas 
relativas ao projeto em apreciação. 

Alteração 57

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



PR\932755PT.doc 41/47 PE508.221v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
A QUE SE REFERE O ARTIGO 4.º, N.º 4 

ANEXO III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
A QUE SE REFERE O ARTIGO 4.º, N.º 4 
(CRITÉRIOS PARA DETERMINAR SE 
OS PROJETOS ENUMERADOS NO 
ANEXO II DEVEM SER SUJEITOS A 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL) 

Or. it

Justificação

Para facilitar a leitura e permitir uma compreensão imediata do texto, propõe-se que o objeto 
do anexo, para além do artigo de referência, seja explicitado.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) - subalínea 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, com condicionantes 
ambientais 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;

Or. it

Justificação

Esta alteração destina-se a clarificar que as zonas em que a localização dos projetos deve ser 
avaliada com particular atenção para fins do processo de seleção preliminar incluem as 
zonas sujeitas a condicionantes ambientais por força da legislação nacional, sobretudo em 
termos paisagísticos, mas também, por exemplo, em termos hidrogeológicos.
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Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IV – INFORMAÇÕES A QUE 
SE REFERE O ARTIGO 5.º, N.º 1

ANEXO IV – INFORMAÇÕES A QUE 
SE REFERE O ARTIGO 5.º, N.º 1 
(INFORMAÇÕES QUE O PROMOTOR 
DEVE FORNECER NO RELATÓRIO 
AMBIENTAL)

Or. it

Justificação

Para facilitar a leitura e permitir uma compreensão imediata do texto, propõe-se que o objeto 
do anexo, para além do artigo de referência, seja explicitado.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Descrição do projeto, incluindo, em 
especial:

1. Descrição do projeto, considerado na
integralidade, incluindo, em especial:

Or. it

Alteração 61

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 8. Uma avaliação dos riscos de catástrofes 
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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).

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 2012/18/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de julho de 2012, relativa ao controlo dos 
perigos associados a acidentes graves que 
envolvem substâncias perigosas, que 
altera e subsequentemente revoga a 
Diretiva 96/82/CE do Conselho1).

___________________
1 JO L 197 de 24.7.2012, p. 1.

Or. it

Justificação

Introduz-se a referência atualizada à Diretiva Seveso III.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Não obstante a sua aparência modesta, a Diretiva 2011/92/UE relativa à avaliação dos efeitos 
de determinados projetos públicos e privados no ambiente (Diretiva AIA) é, pelo contrário, a 
joia da coroa da política da União em matéria de ambiente. O seu âmbito de aplicação engloba 
cerca de 200 tipologias de projetos, desde a construção de pontes, portos, autoestradas e 
aterros, até à criação intensiva de aves ou suínos1.

A Diretiva AIA estabelece o princípio, simples mas fundamental, da «decisão informada»: 
antes de aprovar a realização de um projeto público ou aprovado suscetível de ter um impacto 
no ambiente, as autoridades competentes dos Estados-Membros são juridicamente obrigadas a 
obter as informações necessárias para efetuar uma avaliação do impacto ambiental.

A Diretiva 2011/92/UE em vigor, embora de natureza essencialmente processual, tem por 
objetivo garantir a sustentabilidade ambiental dos projetos que se enquadram no seu âmbito 
de aplicação. Estes projetos dividem-se em duas categorias: os que, devido às características 
específicas, são obrigatoriamente sujeitos a AIA (anexo I) e os que devem ser sujeitos a uma 
verificação (processo de seleção – anexo II).

Ao longo dos seus 28 anos de aplicação, esta diretiva teve um certo êxito no que se refere à 
harmonização dos princípios da avaliação ambiental a nível europeu, mas foi apenas objeto de 
três modificações secundárias2, ao passo que o contexto político, jurídico e técnico evoluiu de 
forma considerável. Por outro lado, foram identificadas algumas deficiências que deram 
origem a um número significativo de conflitos jurídicos, tanto a nível nacional como no 
Tribunal de Justiça. Nos últimos anos, o Tribunal de Justiça clarificou a interpretação de 
algumas disposições, nomeadamente especificando que as demolições devem ser incluídas na 
definição de projeto (processo Comissão-50/2009).

Para obviar aos problemas identificados e harmonizar o texto da diretiva com as novas 
prioridades políticas da União, como a estratégia para a proteção dos solos, o Roteiro para 
uma Europa Eficiente na Utilização de Recursos e a estratégia Europa 2020, a Comissão 
elaborou a presente proposta de revisão da Diretiva AIA.

Por coerência com as prioridades da União, a proposta introduz a biodiversidade, a utilização 
dos recursos naturais, as alterações climáticas e os riscos de catástrofes naturais e de 
catástrofes provocadas pelo homem entre os fatores com base nos quais o impacto de um 
projeto deve ser avaliado. A proposta exige, além disso, que, aquando da avaliação dos 
projetos, seja tida em conta a acumulação com outros projetos e atividades, para evitar a 
perniciosa prática da fragmentação das obras em lotes no intuito de diminuir o impacto 
ambiental identificado.

No que diz respeito ao processo de seleção, a proposta visa garantir que apenas os projetos 
com um impacto significativo no ambiente sejam sujeito a AIA, com base nas informações 
                                               
1 Segundo os cálculos da Comissão, realizam-se anualmente na União entre 15 000 e 26 000 AIA, entre 27 000 e 

33 800 processos de seleção e entre 1 370 e 3 380 seleções positivas.
2 A primeira diretiva, 85/337/CEE, foi alterada pelas Diretivas 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE e codificada 

pela Diretiva 2011/92/UE.
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específicas que o promotor fornece à autoridade competente (anexo II.A). A Comissão propõe 
igualmente uma ampliação da lista dos critérios a observar para a decisão de seleção e a 
fixação de um prazo de três meses para a adoção da decisão (prorrogável por mais três 
meses). 

No que se refere à qualidade das informações, a Comissão propõe que as autoridades 
competentes determinem, em concertação com o promotor, o âmbito e o nível de pormenor 
das informações a incluir no relatório ambiental (fase de delimitação do âmbito de aplicação 
ou «scoping»). Por outro lado, é introduzida a avaliação obrigatória de alternativas razoáveis 
ao projeto e a monitorização obrigatória pós-AIA no caso de um projeto ter efeitos adversos 
significativos para o ambiente. 

Relativamente à simplificação administrativa, a Comissão propõe, para fins de 
estabelecimento de um calendário claro para todas as fases da AIA, a fixação de prazos 
mínimos e máximos para a consulta pública e para a decisão final de introduzir nos Estados-
Membros um «balcão único AIA» para coordenar o processo com eventuais avaliações 
ambientais exigidas por outras legislações, nomeadamente a diretiva relativa às emissões 
industriais, a diretiva-quadro relativa à água ou a diretiva relativa aos habitats naturais.

O relator está convencido de que é necessário adotar um modelo de desenvolvimento 
realmente sustentável em toda a União e manifesta um apoio total e convicto à proposta da 
Comissão. As alterações propostas destinam-se, por conseguinte, a reforçar a proposta, 
completando-a, com o objetivo de a tornar ainda mais incisiva e eficaz, de simplificar a 
transposição para a legislação nacional e de facilitar a realização dos objetivos de proteção do 
ambiente. Apresentam-se seguidamente, de forma resumida, os principais pontos abordados 
nas alterações propostas. 

Participação do público

A fim de respeitar a Convenção de Aarhus, pretende-se reforçar o papel do público 
interessado em todas as fases do processo. Uma boa governação requer momentos de diálogo 
entre as partes interessadas e um procedimento claro e transparente que favoreça a 
sensibilização oportuna do público para a possível realização de um projeto importante, 
reforçando potencialmente o apoio às decisões adotadas e reduzindo o número e o custo dos 
conflitos jurídicos que ocorrem sistematicamente nos Estados-Membros quando o projeto não 
reúne um consenso.

Conflitos de interesses

A credibilidade de todo o processo de AIA fica comprometida se não forem previstas normas 
claras que permitam excluir o grave fenómeno do conflito de interesses. O relator pode 
constatar pessoalmente que, em alguns casos, não obstante a separação formal entre a 
autoridade competente e o promotor, em particular quando este último é uma entidade 
pública, se verifica uma amálgama entre os dois atores que pode por em causa a objetividade 
da avaliação. Há, por conseguinte, que garantir a total independência entre a autoridade 
competente e o promotor.

Ação corretiva
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O relator aprova plenamente a proposta da Comissão em matéria de monitorização ex post dos 
projetos que apresentem efeitos adversos significativos para o ambiente, mas considera 
absolutamente necessário completá-la com a obrigação, para o promotor, de empreender uma 
ação corretiva adequada caso a monitorização mostre que as medidas de mitigação e 
compensação previstas para um projeto aprovado não sejam eficazes.

Elaboração e verificação dos relatórios ambientais

O relator considera, antes de mais, que é fundamental garantir que o relatório ambiental seja 
verificado por peritos totalmente independentes e dotados de competência técnica adequada 
em matéria de ambiente. No que diz respeito ao sistema de acreditação de peritos proposto 
pela Comissão, embora concorde com o objetivo de garantir o nível qualitativo dos controlos, 
o relator considera que este sistema se confrontaria com grandes dificuldades de aplicação nos 
Estados-Membros, pelo que propõe a sua supressão. 

Certeza jurídica

A fim de garantir a necessária certeza jurídica, o relator propõe a introdução de uma clara 
definição de biodiversidade, com base na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade 
Biológica, especificando que este conceito abrange todas as espécies da fora e da fauna, bem 
como a indicação de que as derrogações aos prazos previstos apenas poderão ser concedidas 
em casos excecionais. No que se refere à entrada em vigor das novas regras de AIA, o relator 
considera que é oportuno garantir a possibilidade de concluir o processo segundo a normativa 
em vigor caso o mesmo se encontre numa fase já avançada (se o relatório ambiental já tiver 
sido entregue).

Gás de xisto

O relator considera necessário, com base no princípio da precaução, e tal como solicitado na 
resolução do Parlamento Europeu de 21 de novembro de 2012, sobre os impactos ambientais 
das atividades de extração de gás de xisto e de óleo de xisto, incluir no anexo I da diretiva os 
chamados «hidrocarbonetos não convencionais», para que os projetos de exploração e 
extração que lhes digam respeito sejam sistematicamente sujeitos a AIA. Os limiares de 
produção previstos pela diretiva atualmente em vigor não têm em conta os níveis de produção 
diária desses gases e óleos, fazendo com que os respetivos projetos não sejam sujeitos a AIA 
obrigatória.

* * *
Realizar uma verdadeira «economia verde» significa também garantir a sustentabilidade dos 
projetos a realizar no nosso território, bem como concebê-los e levá-los a cabo em função do 
seu impacto na eficiência dos recursos, nas alterações climáticas e na perda de biodiversidade, 
em particular no que se refere a grandes projetos de infraestruturas. 

Adotar quanto antes a nova diretiva AIA significa passar da palavra aos factos e dotar a União 
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Europeia de um instrumento operativo fundamental para responder aos desafios globais do 
século XXI.

* * *
O relator acolheu com agrado as sugestões que lhe foram apresentadas pelos relatores-sombra 
e pelos colegas do Parlamento Europeu. O relator e a sua equipa receberam as posições de AK 
EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, 
EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP, e realizaram uma série de encontros com os 
representantes dos governos lituano e neerlandês, com os relatores do Comité das Regiões e 
do Comité Económico e Social Europeu, bem como com representantes de organizações 
como Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, 
EPF, Eurochambres, IMA-Europe e TERNA. O relator agradece, em particular, as 
colaborações de Matteo Ceruti, Stefano Lenzi da WWF Italia e Marco Stevanin. O relator é o 
único responsável pelas propostas que decidiu incluir no presente projeto de relatório.


