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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Ao longo dos anos, a Comissão das Petições recebeu um elevado número de petições a 
respeito dos pontos fracos e das discrepâncias generalizadas no âmbito da aplicação da 
Diretiva AIA existente. Muitas dessas petições foram incorporadas pela Comissão nos seus 
próprios procedimentos contra Estados-Membros que não respeitaram as disposições atuais.
Por conseguinte, a comissão regozija-se com a oportunidade de dar uma melhor utilização às 
numerosas queixas recebidas e analisadas, utilizando-as como ponto de partida do seu esforço 
para proporcionar uma diretiva mais clara e eficaz para o futuro.

A Diretiva AIA é, desde há muitos anos, uma ferramenta fundamental para a proteção do 
ambiente da Europa, mas não é ainda bem aplicada em todos os Estados-Membros, nem 
plenamente aplicada a todos os projetos locais. Existem ainda bastantes domínios em que é 
necessário algum reforço, nomeadamente no tocante ao envolvimento do público durante 
todas as fases do projeto, a um mais elevado grau de transparência, à necessidade de 
elaboração de relatórios independentes e objetivos, a disposições mais claras sobre a proteção 
do património nacional, a um mecanismo mais claro que dê prioridade à opção mais favorável 
ao ambiente, a uma proteção jurídica com efeitos suspensivos, assim como a uma proibição 
clara dos impactos ambientais graves e, acima de tudo, a uma definição de prioridades dos 
imperativos ambientais reforçada.

Na verdade, acontece com demasiada frequência que poderosos interesses financeiros 
envolvidos em grandes projetos de infraestruturas influenciem, indevidamente, a tomada de 
decisões a nível local, regional e nacional, em detrimento do ambiente. Neste contexto, o 
reforço da Diretiva AIA é essencial para garantir aos cidadãos europeus que os seus direitos 
sejam plenamente respeitados e que a União Europeia seja capaz de respeitar os seus 
compromissos, tal como esperam os cidadãos, em termos de melhoria da biodiversidade, 
prevenção da investida de dramáticas alterações climáticas, assim como da garantia de um 
melhor equilíbrio entre a melhoria das infraestruturas e das exigências da natureza. A Diretiva 
AIA tem ligações naturais a outras diretivas, nomeadamente as Diretivas Aves e Habitats, 
assim como as diretivas relativas à gestão de resíduos. É necessário reexaminar totalmente os 
anexos em termos de prioridades nestes domínios em especial.

O relator saúda a abordagem holística da AIA que, no futuro, poderá incluir outros domínios 
políticos relacionados, tais como a biodiversidade e as alterações climáticas. Por razões de 
clareza e de reforço, o relator propõe várias alterações, a fim de garantir o mais elevado nível 
de proteção ambiental:

- supressão das derrogações devidas a atos legislativos nacionais específicos;

- o público deve ter o direito de participar nos procedimentos de rastreio e de delimitação;

- as decisões de rastreio e de delimitação devem ser sujeitas a um controlo jurisdicional direto 
e atempado;

- os projetos devem ser integralmente sujeitos à AIA (não apenas parte dos projetos, segundo 
o processo dito de fracionamento («salami-slicing»));
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- recurso obrigatório a «peritos acreditados e tecnicamente competentes» e independentes, por 
parte do promotor ou da autoridade competente;

- garantir que a monitorização abranja as fases de construção e de funcionamento, que seja 
transmitido à autoridade competente e que os resultados sejam tornados públicos;

- deve ser exigido ao promotor que tome medidas corretivas se a monitorização indicar a 
existência de impactos adversos imprevistos.

Uma revisão bem-sucedida da AIA existente deve ter em conta a necessidade de garantir que 
a regulamentação e a avaliação eficaz do impacto ambiental e dos custos administrativos 
associados sejam considerados como um investimento no futuro do nosso ambiente e na 
saúde e no bem-estar dos cidadãos europeus.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2011/92/UE harmonizou os 
princípios da avaliação ambiental de 
projetos introduzindo requisitos mínimos
(no que respeita ao tipo de projetos sujeitos 
a avaliação, às principais obrigações dos 
promotores, ao teor da avaliação e à 
participação das autoridades competentes e 
do público) e contribuiu para aumentar o 
nível de proteção do ambiente e da saúde 
humana.

(1) A Diretiva 2011/92/UE harmonizou os 
princípios da avaliação ambiental de 
projetos introduzindo requisitos mínimos
(no que respeita ao tipo de projetos sujeitos 
a avaliação, às principais obrigações dos 
promotores, ao teor da avaliação e à 
participação das autoridades competentes e 
do público) e contribuiu para aumentar o 
nível de proteção do ambiente e da saúde 
humana. Os Estados-Membros podem 
prever regras mais rigorosas para 
proteger o ambiente e a saúde humana.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No caso de projetos com potenciais 
impactos ambientais transfronteiras, os 
Estados-Membros participantes devem 
criar um balcão único conjunto, instituído 
numa base paritária, que será responsável 
por todas as fases do processo. Para obter 
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a autorização final do projeto, é 
necessária a aprovação de todos os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) Na última década, questões ambientais 
como a eficiência na utilização dos 
recursos e a sustentabilidade, a proteção 
da biodiversidade, a utilização do solo, as 
alterações climáticas e os riscos de 
catástrofes naturais e provocadas pelo 
homem ganharam importância na conceção 
das políticas, pelo que devem também ser 
elementos importantes na avaliação e nos 
processos de tomada de decisões relativos 
a todos os projetos públicos ou privados 
suscetíveis de produzir efeitos 
significativos no ambiente, especialmente 
quando se trate de projetos de 
infraestruturas.

Uma vez que não formulou orientações 
no que se refere à aplicação da diretiva 



AD\940716PT.doc 7/38 PE507.937v02-00

PT

relativa à conservação do património 
histórico e cultural, a Comissão deve 
propor uma lista de critérios e indicadores 
destinados a melhorar a execução da 
diretiva.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Estipular que devem ter-se mais em 
conta os critérios ambientais em todos os 
projetos também pode ser 
contraproducente, se contribuir para 
aumentar a complexidade dos 
procedimentos envolvidos e para alongar 
o período de tempo necessário para 
autorizar e validar cada etapa. Tal poderá 
aumentar os custos e mesmo constituir 
uma ameaça para o ambiente se os 
projetos de infraestruturas levarem muito 
tempo a ser concluídos. 

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) As questões ambientais 
relacionadas com os projetos de 
infraestruturas não devem desviar a 
atenção do facto de que qualquer projeto 
terá inevitavelmente impacto no ambiente 
e de que a atenção deve centrar-se no 
equilíbrio entre a utilidade do projeto e o 
seu impacto ambiental.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na sua Comunicação intitulada
«Roteiro para uma Europa eficiente na 
utilização dos recursos», a Comissão 
comprometeu-se a ter em conta, na revisão 
da Diretiva 2011/92/UE, a preocupação 
com a eficiência na utilização dos recursos.

(5) Na sua Comunicação intitulada
«Roteiro para uma Europa eficiente na 
utilização dos recursos», a Comissão 
comprometeu-se a ter em conta, na revisão 
da Diretiva 2011/92/UE, a preocupação 
com a eficiência na utilização dos recursos
e a sustentabilidade.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As alterações climáticas continuarão a
causar danos ao ambiente e a 
comprometer o desenvolvimento 
económico. Por isso, a resiliência 
ambiental, social e económica da União 
deverá ser promovida, de modo a que se 
possa responder às alterações climáticas de 
um modo eficiente em todo o território da 
União. Muitos dos setores da legislação da 
União precisam de abordar as respostas às 
alterações climáticas em termos de 
adaptação e de atenuação dos seus efeitos.

(9) As alterações climáticas continuarão a
representar uma ameaça para o ambiente
e a comprometer a previsibilidade do
desenvolvimento económico. Por isso, a 
resiliência ambiental, social e económica 
da União deverá ser promovida, de modo a 
que se possa responder às alterações 
climáticas de um modo eficiente em todo o 
território da União. Muitos dos setores da 
legislação da União precisam de abordar
desde já as respostas às alterações 
climáticas em termos de adaptação e de 
atenuação dos seus efeitos.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 

(13) A experiência mostra que, em casos 
de emergência civil, o cumprimento das 
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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.

disposições da Diretiva 2011/92/UE pode 
ter efeitos negativos, pelo que se deve 
dispor que os Estados-Membros sejam 
autorizados a não aplicar a diretiva, 
excecionalmente, a projetos cujo único 
objetivo seja responder a emergências 
civis, na condição de fornecerem 
atempadamente informação adequada à 
Comissão, justificando a escolha, e ao 
público interessado, e desde que tenham 
sido esgotadas todas as restantes 
alternativas viáveis. Nos casos de projetos 
transfronteiras, a Comissão deve, se e 
quando for pertinente e possível, 
desempenhar um papel de maior 
proatividade e mediação.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Ao determinarem a probabilidade de 
serem causados efeitos ambientais 
significativos, as autoridades competentes 
devem identificar os critérios mais 
pertinentes a considerar e utilizar as 
informações adicionais que possam estar 
disponíveis na sequência de outras 
avaliações exigidas pela legislação da 
União, a fim de aplicarem o procedimento 
de seleção eficazmente. A este respeito, é 
adequado especificar o teor da decisão de 
seleção, sobretudo se não for exigida 
qualquer avaliação ambiental.

(16) Ao determinarem a probabilidade de 
serem causados efeitos ambientais 
significativos, as autoridades competentes 
devem definir de forma clara e rigorosa
os critérios mais pertinentes a considerar e 
utilizar as informações adicionais que 
possam estar disponíveis na sequência de 
outras avaliações exigidas pela legislação 
da União, a fim de aplicarem o 
procedimento de seleção eficazmente e 
com transparência. A este respeito, é 
adequado especificar o teor da decisão de 
seleção, sobretudo se não for exigida 
qualquer avaliação ambiental.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

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 de todas as 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.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para garantir a transparência e a 
prestação de contas, deve exigir-se à 

(20) Para garantir a transparência e a 
prestação de contas, deve exigir-se à 
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autoridade competente que fundamente a 
sua decisão de autorizar a execução de um 
projeto (aprovação), indicando que tomou 
em consideração os resultados das 
consultas efetuadas e as informações 
pertinentes reunidas.

autoridade competente que fundamente de 
forma completa e pormenorizada a sua 
decisão de autorizar a execução de um 
projeto (aprovação), indicando que tomou 
em consideração os resultados das 
consultas efetuadas junto do público em 
causa e todas as informações pertinentes 
reunidas. Caso essa condição não seja 
respeitada, deve estar prevista a 
possibilidade de recurso por parte do 
público em causa.

Alteração 15

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 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.
Sempre que a monitorização indicar que 
existem efeitos adversos imprevistos, é 
oportuno prever uma ação corretiva 
adequada.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A participação efetiva do público, 
nos termos da Convenção de Aarhus, 
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numa fase precoce da tomada de decisões 
é fundamental para garantir que o decisor 
tenha em consideração as opiniões e 
preocupações que podem ser relevantes 
para essas decisões, aumentando assim a 
responsabilização e transparência do 
processo de tomada de decisões, 
melhorando a qualidade substantiva das 
decisões e contribuindo para a 
sensibilização do público para as questões 
ambientais.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a garantia de um 
nível elevado de proteção do ambiente e da 
saúde humana através do estabelecimento 
de requisitos mínimos comuns para a 
avaliação ambiental dos projetos, não pode 
ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, por conseguinte, 
devido ao âmbito, à gravidade e à natureza 
transfronteiras das questões ambientais a 
ter em conta, ser mais bem realizado a 
nível da União, esta pode adotar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para se alcançar aquele 
objetivo.

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a garantia de um 
nível elevado de proteção do ambiente, da 
qualidade de vida e da saúde humana 
através do estabelecimento de requisitos 
mínimos comuns para a avaliação 
ambiental dos projetos, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, por conseguinte, 
devido ao âmbito, à gravidade e à natureza 
transfronteiras das questões ambientais a 
ter em conta, ser mais bem realizado a 
nível da União, esta pode adotar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade estabelecido no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

– a realização de obras de construção ou de 
outras instalações ou obras,

– a demolição de obras de construção ou 
de instalações ou obras,
– outras intervenções no meio natural ou 
na paisagem, incluindo as intervenções 
destinadas à extração de recursos 
minerais.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) – parte introdutória

Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 –  alíneas f-A) e f-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 2, é acrescentada a seguinte 
definição:

(b) No n.º 2, são acrescentadas as 
seguintes definições:

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

"(g-A)«Biodiversidade»: inclui todas as 
espécies de flora e de fauna e os 
respetivos habitats, e significa a 
variabilidade entre organismos vivos de 
todas as origens, incluindo, entre outros, 
ecossistemas terrestres, ecossistemas 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos, 
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bem como os complexos ecológicos aos 
quais pertencem; esta noção compreende 
a diversidade no interior de cada espécie e 
entre espécies, bem como a diversidade 
dos ecossistemas.»

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

"(g-B)«Medida corretiva»: medidas de 
mitigação e/ou compensação adicionais 
que podem ser adotadas pelo promotor 
para remediar efeitos adversos 
imprevistos ou qualquer perda líquida de 
biodiversidade identificada durante a 
execução do projeto, como os que possam 
resultar de deficiências a nível da 
mitigação de impactos resultantes da 
construção ou do funcionamento de um 
projeto, para o qual tenha já sido 
concedida a aprovação.»

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

«Independente»: capaz de efetuar uma 
avaliação técnica/científica objetiva e 
global, isenta de qualquer conflito de 
interesses, quer seja real, percecionado ou 
aparente, em relação à autoridade 
competente, ao promotor e/ou às 
autoridades nacionais, regionais ou 



AD\940716PT.doc 15/38 PE507.937v02-00

PT

locais.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

«Procedimentos conjuntos»: no âmbito do 
procedimento conjunto, a autoridade 
competente deve emitir uma avaliação de 
impacto ambiental que integre as 
avaliações de uma ou mais autoridades, 
sem prejuízo de eventuais disposições em 
contrário contidas noutra legislação 
pertinente da UE.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

«Avaliação de impacto visual»: o impacto 
visual define-se como uma alteração no 
aspeto de uma paisagem artificial ou 
natural e de zonas urbanas, em resultado 
de um desenvolvimento que pode ser 
positivo (melhoria) ou negativo 
(desvalorização). A avaliação de impacto 
visual abrange igualmente a demolição de 
obras de construção protegidas ou com 
uma função estratégica na imagem 
tradicional de um local ou paisagem. 
Deve abranger a alteração manifesta de 
uma topografia geológica e de qualquer 
outro obstáculo, como, por exemplo, 
edifícios ou paredes que obstruam a vista 
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da natureza, bem como a harmonia da 
paisagem. O impacto visual avalia-se 
fundamentalmente mediante análises 
qualitativas, respeitantes à apreciação e 
interação humanas com a paisagem e ao 
valor assim conferido a um local (genius 
loci).

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

«Simplificação»: a redução de formas, a 
criação de procedimentos conjuntos e 
instrumentos de coordenação no sentido 
de integrar as avaliações realizadas pelas 
autoridades envolvidas. Trata-se 
igualmente da definição de critérios 
partilhados, da redução dos prazos para 
apresentação dos relatórios e do reforço 
do caráter objetivo e científico das 
avaliações.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

«3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, não aplicar a 
presente diretiva aos projetos que tenham 
como único objetivo a defesa nacional ou a 
resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação pode ter 
efeitos adversos nesses objetivos, desde 
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efeitos adversos nesses objetivos. que tenham devidamente esgotado todas 
as restantes alternativas viáveis e que 
justifiquem a escolha final à Comissão.»

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 2 – n.ºs 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

(2) No artigo 2.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:

(2) No artigo 2.º, os n.ºs 3 e 4 passam a ter 
a seguinte redação:

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

«3. Os projetos, incluindo os que tenham 
um efeito transfronteiriço, para os quais a 
obrigação de efetuar uma avaliação dos 
efeitos no ambiente decorra 
simultaneamente da presente diretiva e de 
outra legislação da União devem ser objeto 
de processos coordenados ou conjuntos que 
cumpram todos os requisitos da legislação 
pertinente da União. Deve aplicar-se a 
legislação mais rigorosa.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alíneas a), b), c), c-A e d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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

(b) Terra, solo, água, ar e clima;

(c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem;

(c) Bens materiais e paisagem;

(c-A) Sítios do património cultural nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, parágrafo 4, do 
TUE;

(d) Interação entre os fatores referidos nas 
alíneas a), b) e c);

(d) Interação entre os fatores referidos nas 
alíneas a), b), c) e c-A), bem como efeitos 
cumulativos e transfronteiriços desses 
fatores;

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 2 é alterado do seguinte modo:
Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º , n.º 
4, os Estados-Membros determinarão, 
relativamente aos projetos incluídos no 
anexo II, se o projeto deve ser submetido a 
uma avaliação nos termos dos artigos 5.º a 
10.º. Os Estados-Membros procedem a 
essa determinação:

«2. Sem prejuízo do disposto no artigo 
2.º, n.º 4, e no âmbito de um processo de 
seleção, os Estados-Membros 
determinarão, relativamente aos 
projetos incluídos no anexo II, se o 
projeto deve ser submetido a uma 
avaliação nos termos dos artigos 5.º a 
10.º.
O promotor, relativamente aos projetos 
incluídos no anexo II, pode optar por 
submeter o seu projeto a uma avaliação 
nos termos dos artigos 5.º a 10.º. 
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Os Estados-Membros procedem a essa 
determinação:
(a) Com base numa análise caso a caso; 
ou
(b) Com base nos limiares ou critérios por 
eles fixados.
2-A. Para a fixação dos limiares e 
critérios a que se refere o n.º 2, os 
Estados-Membros devem esforçar-se por 
fixar limiares e critérios mínimos flexíveis 
de modo a não excluir qualquer projeto 
público ou privado que possa ter um 
impacto adverso significativo no 
ambiente. Quando se aplicar a alínea b), o 
público deve ser consultado para a 
fixação de limiares ou de critérios.»
A autoridade competente pode decidir que 
um projeto enumerado no anexo II não 
deve ser submetido à avaliação, em 
conformidade com os artigos 5.º a 10.º, 
somente nos casos em que esteja convicta 
da ausência de prováveis efeitos 
significativos do projeto no ambiente.»

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

«3. Para os projetos enumerados no anexo 
II, à exceção de projetos que não atinjam 
ou ultrapassem limiares ou critérios 
relevantes definidos pelo Estado-Membro 
nos termos do n.º 2, alínea b), o promotor 
deve fornecer informações sobre as 
características do projeto e o seu potencial 
impacto adverso significativo no ambiente.
A lista detalhada das informações a 
fornecer é especificada no anexo II.A. A 
informação deve ser tornada pública 
antes da determinação efetuada nos 
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termos do n.º 2.»

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Em relação aos projetos enumerados 
no anexo II, a autoridade competente deve 
ter em conta os critérios de seleção 
relacionados com as características e a 
localização do projeto e o seu potencial 
impacto no ambiente. A lista detalhada dos 
critérios de seleção a utilizar é especificada 
no anexo III.

Alteração 33

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

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 determinação em conformidade com o 
disposto no n.º 2, tendo em conta 
quaisquer informações fornecidas pelo 
promotor nos termos do n.º 3 e tendo em 
conta, quando pertinente, os resultados de 
estudos, verificações preliminares ou 
avaliações dos efeitos no ambiente 
decorrentes de outra legislação da União.
Quando a autoridade competente 
determinar que não seja necessário levar 
a cabo a avaliação de impacto ambiental 
referida nos artigos 5.º a 10.º, com base 
no facto de o projeto não atingir nem 
ultrapassar um limite ou critério relevante 
definido pelo Estado-Membro nos termos 
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do n.º 2, alínea b), tal determinação deve 
ser tornada pública. Caso contrário, a
determinação prevista no n.º 2 deve:

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35

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

"1. Caso deva ser efetuada uma avaliação 
de impacto ambiental em conformidade 
com os artigos 5.º a 10.º, o promotor deve
recorrer aos serviços de um perito 
independente acreditado, nos termos do 
disposto no artigo 1.º, n.º 2, alínea f-A), 
para elaborar um relatório ambiental. O 
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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.

relatório ambiental deve basear-se na 
determinação prevista no n.º 2 do presente 
artigo e incluir as informações que possam 
com razoabilidade ser exigidas para a 
tomada de decisões informadas sobre os 
impactos ambientais do projeto proposto,
incluindo uma avaliação de impacto 
visual quando necessário, 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.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2
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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 deve certificar-se
de que o relatório tenha sido elaborado ou 
revisto por peritos acreditados, 
independentes e tecnicamente 
competentes, referidos no n.º 3 do presente 
artigo. Podem ser enviados pedidos 
subsequentes de informações adicionais ao 
promotor se justificados por novas 
circunstâncias.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 5 – n.º 3 – 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 pode igualmente envidar 
esforços no sentido de que o relatório 
ambiental seja preparado por peritos
independentes.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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
independentes e tecnicamente competentes
(por exemplo, as qualificações exigidas, a 
atribuição da avaliação, o licenciamento e
as sanções de desqualificação) são 
determinadas pelos Estados-Membros, nos 
termos do disposto no n.º 4.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b) – parte introdutória
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 6 – n.ºs 7 e 8

Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.º 7, com a seguinte (b) São aditados os n.ºs 7 e 8, com a 
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redação: seguinte redação:

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. A fim de assegurar a participação 
efetiva do público em causa nos processos 
de tomada de decisão, os Estados-
Membros devem garantir que as 
informações de contacto da autoridade ou 
das autoridades responsáveis pelo 
cumprimento das funções decorrentes da 
presente diretiva, bem como o acesso fácil 
e rápido às mesmas, estejam 
permanentemente disponíveis ao público, 
independentemente de estar a decorrer 
um projeto específico sujeito a uma 
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avaliação de impacto ambiental, e que 
seja dada a devida atenção aos 
comentários e opiniões expressos pelo 
público.

Alteração 45

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 das fases de construção 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 significativos
imprevisíveis e/ou perdas líquidas de 
biodiversidade e facilitar a adoção de 
medidas corretivas.

Alteração 46

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 da monitorização durante 
as fases de construção e funcionamento 
devem ser transmitidos à autoridade 
competente e ativamente divulgados, em 
conformidade com a Diretiva 2003/4/CE. 
Podem ser utilizadas, se for caso disso, 
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disposições de monitorização já existentes, 
resultantes de outra legislação da União.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

Quando a monitorização indicar a 
existência de impactos adversos 
imprevistos significativos, é exigido ao 
promotor que tome medidas corretivas.  
Os promotores, peritos técnicos 
independentes e/ou peritos nacionais 
poderão ser sujeitos a penalizações e/ou 
sanções, quando efeitos ambientais 
adversos imprevistos resultarem de 
negligência ou de uma violação grave das 
normas de acreditação. As propostas de 
medidas corretivas do promotor são 
tornadas públicas e aprovadas pela 
autoridade ou autoridades competentes, 
que garantem a conformidade.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 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 

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

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 9 – n.º 3 – alíneas b) e c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) São aditados os n.ºs 3, 4 e 5, com a 
seguinte redação:

«4. O público pode interpor um recurso 
junto dos tribunais, inclusivamente 
requerendo uma injunção, relativo à 
decisão de aprovação, dando início a um 
recurso judicial no prazo de três meses 
depois de ter sido devidamente anunciada 
a decisão formal da autoridade
competente.
5. Cabe à autoridade ou às autoridades 
competentes assegurar que os projetos 
que beneficiem de aprovação não tenham 
início antes da expiração do prazo de 
recurso judicial.»
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Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O artigo que se segue é aditado após 
o artigo 9.º:
«(9-A) Os Estados-Membros asseguram 
que a autoridade ou autoridades 
competentes, ao cumprirem as funções 
decorrentes da presente diretiva, não se 
encontrem em situação de conflito de 
interesses nos termos de qualquer 
legislação à qual estejam vinculadas.»

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9-A (novo)

Diretiva 2011/92/UE
Artigo 11 – n.°s 5-A e 5-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O artigo 11.º é alterado do seguinte 
modo:
(a) É aditado o n.º 6, com a seguinte 
redação:
«6. Os Estados-Membros podem 
determinar que a violação de normas 
processuais e formais não tem efeito sobre 
a legalidade da autorização, caso a 
decisão não seja suscetível de ser 
diferente na ausência da irregularidade. 
Esta situação verifica-se, nomeadamente, 
quando:
(a) a participação das autoridades 
competentes ou do público seja exigida 
nos termos da presente diretiva e não 
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tenha sido dada às pessoas singulares ou 
às autoridades a oportunidade de 
participar, mas os interesses em causa 
sejam pouco significativos ou tenham sido 
tidos em conta na decisão,
(b) as informações a que se refere o artigo 
9.º, n.º 1, se encontram incompletas, ou
(c) a comunicação exigida pela presente 
diretiva tenha sido realizada de forma 
errónea, embora a finalidade específica 
inerente à comunicação tenha sido 
cumprida.
As disposições que antecedem não afetam 
o direito dos Estados-Membros de 
estabelecerem, no respetivo sistema 
jurídico nacional, que, para além de uma 
irregularidade formal, deve existir uma 
infração à lei.»
(b) É aditado o n.º 7, com a seguinte 
redação:
«7. Os Estados-Membros podem 
determinar que as fases do processo 
realizadas de forma incorreta possam ser 
corrigidas mesmo após a adoção da 
decisão, sempre que a irregularidade 
processual não seja grave e não afete os 
aspetos fundamentais do projeto. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes adotem 
igualmente uma nova decisão, cujos 
resultados não se podem prever de 
antemão, no caso de retificação 
subsequente da irregularidade cometida 
numa fase do processo.» 

Alteração 53

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



AD\940716PT.doc 31/38 PE507.937v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

(-1) É inserido no anexo I o número 
seguinte:
4-A. Minas a céu aberto e atividades 
extrativas semelhantes a céu aberto.

(A presente alteração implica a remoção automática da passagem «minas a céu aberto» do 
n.º 2, alínea a), (INDÚSTRIA EXTRATIVA) do anexo II da Diretiva 2011/92/UE)

Alteração 55

Proposta de diretiva
Anexo 1 – 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 vertente subterrânea, nas fases de 
construção e de funcionamento, incluindo 
a demolição.
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Alteração 56

Proposta de diretiva
Anexo I – 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, em 
particular o solo, a terra, a água, o ar e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Anexo I – 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, o ar e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas;

Alteração 58

Proposta de diretiva
Anexo 1 – 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 

(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 razoável e à 



PE507.937v02-00 34/38 AD\940716PT.doc

PT

acidentes ou catástrofes, assim como a 
vulnerabilidade do projeto a estes riscos;

probabilidade de acidentes ou catástrofes,
assim como a vulnerabilidade do projeto a 
estes riscos;

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

(j) 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);

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

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

(ii) zonas costeiras; (ii) zonas costeiras e meio marinho;

Alteração 61

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 2 – alínea c) – ponto viii-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 63

Proposta de diretiva
Anexo I – 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, de 
energia e de terras durante as fases de 
construção e de funcionamento e de 
demolição, se relevante;

Alteração 64

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 1 – alínea b)
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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, ar, terra, 
solo e biodiversidade);

Alteração 65

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Da emissão de poluentes, ruído, 
vibrações, luz, calor e radiação, da criação 
de incómodos e da eliminação de resíduos;

(c) Da emissão de poluentes, ruído, 
vibrações, luz, calor e radiação, da criação 
de incómodos e da eliminação e 
valorização de resíduos;

Alteração 66

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – 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 provocadas pelo homem ou 
naturais);

Alteração 67

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo IV – ponto 5 – alínea f)
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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 de gases com efeito de 
estufa, decorrentes nomeadamente do uso 
da terra, da mudança do uso da terra, da 
utilização das florestas e das necessidades 
energéticas do projeto;

Alteração 68

Proposta de diretiva
Anexo I – 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, em primeiro lugar, impedir, depois 
para reduzir e, se possível, e como 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.
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