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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.

Or. en

Justificação

Caso se apliquem regras mais protetoras em alguns Estados-Membros, devem continuar a 
ser aplicadas como previsto no terceiro considerando da Diretiva 2011/92/UE.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nos termos do artigo 191.°, n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a política da União no domínio 
do ambiente basear-se-á nos princípios da 
precaução e da ação preventiva, da 
correção, prioritariamente na fonte, dos 
danos causados ao ambiente e do 
poluidor-pagador.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir um alto nível de proteção ambiental através de uma 
tomada de decisão preventiva em caso de risco. Estava previsto no segundo considerando da 
Diretiva 2011/92/UE.

Alteração 3

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, a biodiversidade, a utilização do 
solo, 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.

Or. en

Justificação

A utilização do solo tem sido o indicador visível da pegada humana e o mais importante 
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motor da perda de biodiversidade e de outras formas de degradação do solo.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para a aplicação da Diretiva 
2011/92/UE, é necessário garantir um 
contexto empresarial concorrencial, em 
especial para as pequenas e médias 
empresas, a fim de gerar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, em 
consonância com os objetivos definidos 
na Comunicação da Comissão intitulada 
«Europa 2020 – Estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo».

(12) Embora a União necessite de ter em 
vista um ambiente empresarial 
sustentável, nomeadamente para as 
pequenas e médias empresas, a aplicação 
da Diretiva 2011/92/UE deve continuar a 
ser o instrumento principal para evitar a 
deterioração do ambiente e promover uma 
economia mais eficiente em termos de 
recursos e mais verde. 

Or. en

Justificação

A presente Diretiva lida com o impacto no ambiente de determinados projetos públicos e 
privados e, por conseguinte, deve ser dada prioridade à proteção do ambiente e à saúde 
humana. A Comunicação da Comissão sobre a Europa 2020 prevê uma estratégia para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Alteração 5

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, 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,
excecionalmente, a projetos cujo único 
objetivo seja responder a emergências 
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civis, se fornecerem a informação 
adequada à Comissão e ao público 
interessado.

Or. en

Justificação

É necessário que a Diretiva seja tão rigorosa quanto possível se desejarmos assistir a 
projetos que sigam os requisitos ambientais. Poderão existir determinadas isenções, mas 
unicamente para projetos que respondam a emergências civis. A Comissão e o público 
interessado devem ser informados do facto.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Convenção sobre a Avaliação 
dos Impactos Ambientais num Contexto 
Transfronteiras (Convenção de Espoo) 
prevê a obrigação de as partes, que 
acordaram ficar ligadas pela Convenção, 
levarem a cabo uma avaliação dos 
impactos ambientais de determinadas 
atividades, numa fase precoce do 
planeamento. Estipula ainda a obrigação 
geral de os Estados notificarem e 
consultarem os seus parceiros sobre todos 
os principais projetos em apreço 
suscetíveis de produzir um impacto 
negativo considerável para além das suas 
fronteiras.

Or. en

Justificação

As ameaças ambientais não respeitam fronteiras nacionais. A Comunidade Europeia assinou 
a Convenção de Espoo a 25 de fevereiro de 1991 e ratificou-a a 24 de junho de 1997.
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A participação efetiva do público 
na tomada de decisões é fundamental 
para garantir que o decisor tenha em 
consideração as opiniões e preocupações 
que podem ser relevantes para essas 
decisões, aumentado 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 questões 
ambientais.

Or. en

Justificação

Aqueles que puderem vir a ser afetados por uma decisão relativa a um projeto têm o direito 
de ser bem informados e envolvidos para participarem nas decisões que os afetam.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) A Convenção de Aarhus, assinada 
e ratificada pela União Europeia, atribui 
ao público direitos relativos ao acesso à 
informação, à participação e ao acesso à 
justiça em processos de tomada de decisão 
em matérias respeitantes ao ambiente 
local, nacional e transfronteiriço.

Or. en

Justificação

A Convenção de Aarhus é um acordo ambiental multilateral mediante o qual aumentam as 
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oportunidades de acesso dos cidadãos a informações ambientais, o que reforça a rede de 
governação ambiental e introduz a novidade de um mecanismo criado para valorizar a 
participação do público no processo de tomada de decisões e garantir o acesso à justiça.

Alteração 9

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. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para se alcançar aquele objetivo.

Or. en

Justificação

Um dos objetivos estratégicos da legislação ambiental da União Europeia é melhorar a 
qualidade de vida.

Alteração 10

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

g) «Avaliação de impacto ambiental»: o 
processo de preparação de um relatório 
ambiental por parte do promotor 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.

Or. en

Justificação

 Por questões de clareza, e a fim de evitar a confusão que é a autoridade competente que 
teria de preparar o relatório ambiental.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

«g-A) “Biodiversidade”: que inclui todas 
as espécies de flora e de fauna e os 
respetivos habitats, a variabilidade entre 
organismos vivos de todas as origens, 
incluindo, entre outros, ecossistemas 
terrestres, ecossistemas marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos, assim 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.»

Or. en
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Justificação

A perda constante da biodiversidade da Europa resultou em novos compromissos no sentido 
de travar esta perda e a degradação de serviços ecossistémicos e de os restaurar quando 
exequível. A definição torna-se necessária por razões de clareza e de reforço, uma vez que a 
AIA é um instrumento crucial para a proteção da biodiversidade, tanto dentro como fora dos 
locais designados pelas Diretivas Natureza.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/CE
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, 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.»

Or. en

Justificação

A definição de medida corretiva torna-se necessária para apoiar o requisito de o promotor 
adotar uma medida corretiva quando a monitorização revelar que as medidas de mitigação e 
de compensação não funcionam ou quando houver impactos ambientais adversos 
significativos.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

«g-C)“Independente”: capaz de 
demonstrar objetividade técnica/científica, 
isenta de instruções ou de influência da 
autoridade competente, do promotor e/ou 
do governo nacional.»

Or. en

Justificação

A presente definição é necessária para garantir a independência e o profissionalismo dos 
peritos.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

«g-D) “Peritos acreditados e tecnicamente 
competentes” e “peritos nacionais”: 
peritos que, em virtude de qualificações, 
especialização e experiência são 
considerados pelo organismo nacional de 
acreditação como sendo tecnicamente 
competentes para preparar ou verificar os 
relatórios ambientais ou outras 
informações ambientais nos termos da 
Diretiva.»

Or. en

Justificação

A definição torna-se necessária pois tanto o promotor como a autoridade competente devem 
recorrer a peritos acreditados e tecnicamente competentes para a preparação ou verificação 
do relatório ambiental. O recurso a peritos acreditados e tecnicamente competentes também 
se aplica a informações ambientais que possam ser fornecidas ou verificadas pelos peritos, 
por exemplo, no contexto do rastreio e da delimitação.
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

«g-E)“Sanções”: suspensão ou retirada 
da acreditação do perito ou suspensão ou 
anulação da inscrição do perito no comité 
de peritos nacionais, em caso de 
quaisquer violações graves das normas de 
acreditação, no quadro da preparação ou 
verificação de relatórios ambientais e de 
outras informações ambientais nos termos 
da presente Diretiva.»

Or. en

Justificação

Devem ser introduzidas sanções para os peritos cujo trabalho seja considerado negligente ou 
de qualidade gravemente inferior às normas.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

«g-F) “Penalizações”: coimas com 
caráter punitivo e/ou ações penais em que 
incorrem os peritos acreditados e outras 
partes responsáveis, em caso de qualquer 
negligência ou de outras violações graves 
das normas de acreditação, no quadro da 
preparação ou verificação de relatórios 
ambientais e de outras informações 
ambientais nos termos da presente 
diretiva.»

Or. en
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Justificação

Devem ser introduzidas sanções para os peritos cujo trabalho seja considerado negligente ou 
de qualidade gravemente inferior às normas. 

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/CE
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 
resposta a emergências civis, caso 
considerem que essa aplicação pode ter 
efeitos adversos nesses objetivos.»

«3. Os Estados-Membros podem decidir, 
avaliando caso a caso e se a legislação 
nacional assim o previr, e unicamente após 
consulta do público, 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. Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
de qualquer utilização que tenham feito 
destas derrogações, das suas razões e do 
objetivo procurado.»

Or. en

Justificação

É necessário que a diretiva seja tão rigorosa quanto possível se desejarmos assistir a 
projetos que sigam os requisitos ambientais. Poderão existir determinadas isenções, mas 
unicamente para projetos que respondam a emergências civis. A Comissão e o público 
interessado devem ser informados do facto.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 1 – n.º 4
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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.° of this Directive], os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão da aplicação que tenham feito 
da presente disposição.»

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário que a Diretiva AIA seja tão rigorosa quanto possível se desejarmos assistir a 
projetos que sigam os requisitos ambientais. Caso haja derrogações devido a atos 
legislativos nacionais específicos, a aplicação eficaz, uniforme e adequada da Diretiva AIA 
não é garantida. Além do mais, esta derrogação criará problemas quanto à obrigação de 
transposição em todos os Estados-Membros.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 2 – n.º 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 os requisitos da legislação 
pertinente da União. Aplica-se a legislação 
mais rigorosa.
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Or. en

Justificação

Os procedimentos AIA transfronteiras nos termos da diretiva devem ser mais consentâneos 
com os requisitos da Convenção de Espoo na qual a UE é uma das partes. A legislação mais 
rigorosa deve ser aplicada para proteger melhor o ambiente e a saúde pública.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
Diretiva 2011/92/CE
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.°, 
os Estados-Membros podem, em casos 
excecionais e unicamente após consulta 
do público, isentar um projeto específico, 
na totalidade ou em parte, das disposições 
previstas na presente diretiva.

Or. en

Justificação

Quando os Estados-Membros tomam decisões sobre projetos específicos, é necessária a 
consulta do público para criar um processo transparente e robusto.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 3 – alínea a)

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 

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

2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(**), e conveniência de evitar 
qualquer perda líquida de biodiversidade;

Or. en

Justificação

A perda constante da biodiversidade da Europa resultou em novos compromissos no sentido 
de travar esta perda e a degradação de serviços ecossistémicos e de os restaurar quando 
exequível.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

Ao n.º 2 é aditado o seguinte parágrafo:

«Os Estados-Membros podem decidir 
aplicar os dois procedimentos referidos 
nas alíneas a) e b). Quando se aplicar a 
alínea b), o público tem de ser consultado 
para a determinação de limiares ou de 
critérios.»

Or. en

Justificação

A consulta do público é necessária quando um Estado-Membro define limiares do anexo II, 
para criar um processo transparente e robusto.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

«3. Para os projetos enumerados no anexo «3. Para os projetos enumerados no anexo 
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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.»

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 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 termos do n.º 2.»

Or. en

Justificação

We oppose the proposal that the information provided by the developer for screening 
purposes must include mitigation measures (Article 4 (3). Although it is important for projects 
to avoid and reduce significant effects, these effects need to be assessed, and effective 
mitigation measures need to be developed, through the EIA process. There is a real risk that 
developers will tend to provide a document at the screening stage which looks like a full 
environmental statement in order to get the project screened out, thereby avoiding proper 
consideration of alternatives, consultation with environmental authorities and public 
participation.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade competente pode 
decidir que um projeto listado 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 possíveis efeitos 
significativos do projeto no ambiente.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 4.°, n.º 3.
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Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 4 – n.º 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 
proceder à sua determinação em 
conformidade com o disposto no n.º 2 e no 
n.º 4-A, 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 do n.º 2, 
alínea b), tal determinação deve ser 
tornada pública. Caso contrário, a 
determinação prevista no n.º 2 deve:

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 4.°, n.º 3.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente, depois de 2. A autoridade competente, depois de 
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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:

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa incorporar a participação do público nos procedimentos de 
delimitação nos termos do artigo 5.°.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As alternativas têm de ser analisadas do ponto de vista ambiental. Caso as alternativas sejam 
apenas versões disfarçadas da mesma abordagem, não preencherão os requisitos das 
exigências ambientais.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2011/92/CE
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 pode igualmente 
solicitar a assistência de peritos acreditados 
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.

Or. en

Justificação

Está subentendido que a autoridade competente pode solicitar informações adicionais, caso 
surjam novas circunstâncias, sem ser obrigada a justificar o seu pedido.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Para garantir que os relatórios 
ambientais e qualquer outra informação 
ambiental, nos termos da presente 
diretiva, a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
cubram todos os aspetos exigidos e tenham 
qualidade suficiente e independência:

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 e qualquer outra informação 
ambiental, nos termos da presente 
diretiva, sejam preparados por peritos
independentes, acreditados e tecnicamente 
competentes, e

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 e qualquer outra 
informação ambiental, nos termos da 
presente diretiva, sejam verificados por 
peritos acreditados e tecnicamente 
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competentes e/ou por comités de peritos 
nacionais.

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 
acreditados e tecnicamente competentes, 
esses mesmos peritos não podem ser 
utilizados pelo promotor para a preparação 
do relatório ambiental e de qualquer outra 
informação ambiental, nos termos da 
presente diretiva.

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, acreditados e tecnicamente 
competentes (por exemplo, as qualificações 
exigidas, a atribuição da avaliação, o 
licenciamento, a desqualificação, as 
sanções e penalizações) são determinadas 
pelos Estados-Membros, em conformidade 
com as disposições do n.º 4.»

Or. en

Justificação

O objetivo das alterações propostas é garantir a independência e o profissionalismo dos 
peritos. 

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

No artigo 5.º, após o n.º 3, é aditado o 
seguinte número:
«3-A. Os Estados-Membros tomam 
medidas para criar e supervisionar 
organismos nacionais de acreditação 
independentes para aplicar normas de 
qualidade técnica suficientes de 
acreditação de peritos tecnicamente 
competentes e/ou um comité de peritos 
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nacionais.  Em caso de quaisquer 
violações graves das normas de 
acreditação, no quadro da preparação ou 
verificação de um relatório ambiental e de 
outras informações ambientais nos termos 
da presente diretiva, os peritos 
responsáveis de tais violações ficam 
sujeitos a sanções e penalizações.  Os 
peritos acreditados e/ou tecnicamente 
competentes nomeados para os comités 
nacionais, se estes existirem, são passíveis 
de medidas análogas.»

Or. en

Justificação

O objetivo da presente alteração é promover a independência técnica dos peritos e garantir 
que sejam responsáveis pela exaustividade e qualidade da informação que fornecem ou 
verificam.

Alteração 31

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

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:

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

Or. en

Justificação

O artigo 6.º, n.º 8, da Convenção de Aarhus exige que seja tido em «devida conta» o 
resultado do processo de participação do público, o que aponta portanto, um rumo à decisão 
a tomar. O requisito menos coercivo previsto pela atual diretiva, que exige que a decisão da 
autoridade competente «tenha em consideração» o procedimento de participação do público, 
fica, por conseguinte, aquém do exigido para a transposição correta da Convenção de 
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Aarhus. A fim de suprimir esta inconsistência, propõe-se a adoção da expressão «devida 
conta» de Aarhus .

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/CE
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, identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis 
e/ou perdas líquidas de biodiversidade e 
facilitar a adoção de medidas corretivas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que a monitorização abranja as fases de construção e de 
funcionamento, que seja transmitida à autoridade competente e que os resultados sejam 
tornados públicos.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8
Diretiva 2011/92/CE
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 de tal monitorização são 
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transmitidos à autoridade competente e 
tornados públicos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que a monitorização abranja as fases de construção e de 
funcionamento, que seja transmitida à autoridade competente e que os resultados sejam 
tornados públicos.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

Quando a monitorização indicar a 
existência de impactos adversos 
imprevistos, 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 competente, 
que garante a conformidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que a monitorização abranja as fases de construção e de 
funcionamento, que seja transmitida à autoridade competente e que os resultados sejam 
tornados públicos.
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Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O artigo 6.º, n.º 8, da Convenção de Aarhus exige que o resultado do processo de 
participação do público seja tido em «devida conta». Propomos a adoção da terminologia de 
Aarhus, «devida conta», o que alinha a diretiva com a convenção.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2011/92/CE
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 disponibilizam
ao público as informações a que se refere o 
n.º 1, depois de a autoridade competente 
concluir a sua avaliação do impacto 
ambiental do projeto.»

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir a conformidade com o artigo 9.º, n.º 1.
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Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9 – alínea b)
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 9 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

 «4. O público pode interpor um recurso 
junto dos tribunais, inclusivamente um 
pedido de reparação injuntiva do direito, 
relativo à decisão de aprovação, dando 
início a um recurso judicial no prazo de 
três meses após a decisão formal da 
autoridade competente.»

Or. en

Justificação

A diretiva não prevê soluções, como o exige a Convenção de Aarhus. O objetivo da alteração 
é corrigir esta falha e proporcionar um período razoável adequado para que o público possa 
apresentar um recurso junto dos tribunais, garantindo simultaneamente que projetos que 
beneficiem de aprovação não comecem antes da expiração do prazo de recurso judicial.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/CE
Artigo 12-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 12.º-A é conferida à Comissão por 
um período de cinco anos, a partir de 
[OPOCE please introduce date of the entry 
into force of this Directive]. A Comissão 
deve elaborar um relatório sobre as 
delegações de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
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igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Justificação

Segundo o artigo 290.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, «os 
atos legislativos delimitam explicitamente os objetivos, o conteúdo, o âmbito de aplicação e o 
período de vigência da delegação de poderes». A presente alteração visa informar as outras 
instituições da UE sobre a adoção de atos delegados e dos seus resultados.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Anexo – ponto -1 (novo)
Diretiva 2011/92/CE
Anexo I – n.ºs 14-A e 14-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

São inseridos no anexo I os números 
seguintes:
«14-A. Exploração, avaliação e extração 
de petróleo e/ou gás natural retido em 
leitos de xistos betuminosos ou outras 
formações rochosas sedimentárias de 
permeabilidade e porosidade igual ou 
inferior, independentemente da 
quantidade extraída.
14-B. Exploração e extração de gás 
natural de filões de carvão, 
independentemente da quantidade 
extraída.»

Or. en

Justificação

As especificidades das atividades de extração de gás de xisto são uma questão importante que 
a Diretiva AIA não abrange atualmente de forma correta e que expõe estas atividades a uma 
problemática AIA, não-sistemática e não-obrigatória, antes de qualquer projeto. A presente 
alteração segue as recomendações da Comissão PETI, que exorta à aplicação de uma AIA 
sistemática a qualquer novo projeto não-convencional relativo a gás ou petróleo. A presente 
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alteração é aditada ao anexo I, em conformidade com o artigo 4.°, n.º 1, da Diretiva AIA, que 
estipula que uma avaliação é obrigatória para os projetos incluídos no anexo I.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa dispor de uma descrição do ambiente físico nas proximidades do 
projeto.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O ar tem também de ser incluído nos recursos naturais.
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Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O ar tem também de ser incluído nos recursos naturais.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo III – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Embora as zonas costeiras abranjam a interação entre componentes marinha e terrestre, é 
importante acrescentar o «meio marinho».

Alteração 44

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo III – n.º 2 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Zona envolvente.

Or. en

Justificação

É importante acrescentar uma alínea d) para descrever a zona envolvente do local do 
projeto.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
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;

Or. en

Justificação

É importante incluir também a energia.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo IV – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma descrição das principais 
características dos processos de produção, 
por exemplo, a natureza e a quantidade de 
materiais, energia e recursos naturais 

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

utilizados (nomeadamente água, ar, terra, 
solo e biodiversidade);

Or. en

Justificação

O ar tem também de ser incluído nos recursos naturais.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo IV – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Da existência do projeto; a) Da existência, da demolição, da 
construção e do funcionamento do 
projeto;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa a conformidade com a nova disposição do artigo 2.°.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo IV – n.º 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;

Or. en
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Justificação

A valorização de resíduos significa utilizar resíduos para substituir outros materiais não-
residuais para obter um resultado benéfico de forma ambientalmente racional.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo IV – n.º 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 naturais ou provocadas pelo 
homem);

Or. en

Justificação

A presente alteração visa especificar que as catástrofes também pode ser provocadas pelo 
homem.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Das emissões 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;

Or. en

Justificação

A presente alteração justifica-se pela necessidade de também incluir a energia.
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Alteração 51

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 2
Diretiva 2011/92/CE
Anexo IV – n.º 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, 
em primeiro lugar, para impedir, depois, 
para reduzir e, se possível, e em último 
recurso, contrabalançar os eventuais 
efeitos adversos significativos no ambiente, 
referidos no ponto 5 e, se adequado, das 
eventuais disposições propostas em matéria 
de monitorização, incluindo a elaboração 
de uma análise pós-projeto dos efeitos 
adversos no ambiente. Esta descrição deve 
explicar em que medida os efeitos adversos 
significativos são reduzidos ou 
contrabalançados e abranger tanto a fase de 
construção como a de funcionamento.

Or. en

Justificação

A AIA exige que o promotor descreva as principais medidas destinadas a evitar, reduzir e, se 
possível, contrabalançar os efeitos adversos significativos. A hierarquia da mitigação é 
reforçada pela presente alteração, pois é dada ênfase a uma preferência para evitar danos e 
apenas os compensar em último recurso.


