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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

A Diretiva 2011/92/UE (Diretiva AIA) requer uma avaliação do impacto ambiental dos 
projetos passíveis de surtirem um impacto significativo no ambiente antes de serem 
autorizados. Apesar de alterada várias vezes desde a sua adoção em 1985, esta Diretiva não 
sofreu mudanças significativas suficientes para refletir o atual contexto político, jurídico e 
técnico. Nos últimos 25 anos, a União Europeia cresceu e o alcance e gravidade dos 
problemas ambientais a solucionar, bem como o número de grandes projetos de 
infraestruturas à escala europeia, aumentaram (por exemplo, projetos transfronteiras no 
domínio da energia ou dos transportes). Para responder a essas mudanças, a proposta de 
alteração à Diretiva traz novas e importantes atualizações ao quadro legislativo ao colmatar as 
deficiências no processo de seleção, na qualidade e na análise da avaliação do impacto 
ambiental e os riscos de incoerências no processo de avaliação. Por último, mas não menos 
importante, permite a possibilidade de não aplicar a Diretiva a projetos que tenham como 
único objetivo a defesa nacional ou a resposta a emergências civis.

Ponto de vista do relator

O relator apoia as alterações à Diretiva propostas pela Comissão, uma vez que acredita que, 
devido à natureza transfronteiriça das questões ambientais (por exemplo, alterações 
climáticas, riscos de catástrofes) e de alguns projetos, é necessária uma ação ao nível europeu 
para garantir condições equitativas e criar uma mais-valia comparativamente às ações
nacionais individuais. Contudo, crê que certos aspetos da Diretiva podem ser melhorados 
através de pequenos ajustes. Estes incluem sublinhar o impacto que a avaliação ambiental 
pode ter na proteção do património histórico ou no turismo e reconhecer a natureza especial 
dos projetos transfronteiras, vitais para a política de transportes europeia, ao invés dos 
projetos com efeitos transfronteiriços.  Na sua opinião, apenas através desta distinção é 
possível assegurar uma coordenação máxima das ações, de forma a cumprir prazos 
habitualmente curtos e responder às expectativas do público em geral e do setor privado. Por 
último, para tornar o quadro legal europeu mais coerente, o relator propõe pequenos 
alinhamentos com a legislação sobre as orientações RTE-T.

Estas opiniões refletem-se nas alterações que se seguem.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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:
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Devem ser adotadas todas as 
medidas necessárias para assegurar que 
os projetos sejam executados em 
conformidade com as regras e os 
procedimentos aplicáveis no plano da 
União e a nível nacional e, em especial, 
com a legislação da União em matéria de 
proteção do ambiente, proteção do clima, 
segurança, concorrência, auxílios 
estatais, contratos públicos, saúde pública 
e acessibilidade.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) No que respeita aos projetos 
transfronteiriços, os Estados-Membros e 
os países vizinhos envolvidos devem 
adotar todas as medidas necessárias para 
garantir que as autoridades competentes 
respetivas cooperem no sentido de efetuar 
em conjunto uma avaliação de impacto 
ambiental transfronteiriça, integrada e 
coerente, desde uma fase inicial do 
planeamento, em conformidade com a 
legislação aplicável em matéria de 
cofinanciamento da UE.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-A) Um dos objetivos da Convenção de 
Århus, que a UE ratificou e transpôs para 
a legislação da UE, é garantir ao público 
o direito de participar no processo de 
tomada de decisões no domínio do 
ambiente. Portanto, essa participação, 
nomeadamente de associações, 
organizações e grupos, em especial 
organizações não-governamentais que 
promovam a proteção do ambiente, deve 
continuar a ser incentivada. Os elementos 
da presente diretiva devem também ser 
reforçados em projetos transfronteiriços 
de transportes, aproveitando estruturas já 
existentes para o desenvolvimento de 
corredores de transporte e de ferramentas 
para identificar o potencial impacto sobre 
o ambiente.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os Estados-Membros e outros 
promotores de projetos devem assegurar 
que as avaliações de projetos 
transfronteiriços sejam efetuadas 
eficazmente, sem atrasos desnecessários.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) «Troço transfronteiriço»: o troço que 
assegura a continuidade de um projeto de 
interesse comum entre os nós urbanos 
mais próximos em ambos os lados da 
fronteira de dois Estados-Membros ou 
entre um Estado-Membro e um país 
vizinho.

Justificação

A fim de tornar a presente diretiva mais coerente com a Convenção Espoo e com o novo 
regulamento RTE-T, cumpre utilizar as mesmas definições e a mesma redação.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

O património histórico é uma parte importante da identidade coletiva e, por esta razão, deve 
ser permitido que os projetos que visam a sua proteção sejam dispensados da aplicação da 
presente diretiva.
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Justificação

Nos projetos RTE-T, os corredores principais incluem projetos transfronteiriços essenciais, 
nos quais cumpre realizar a AIA com cuidado e no respeito de todos os requisitos da 
legislação em vigor da UE.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Terra, solo, água e ar;

Justificação

Ver alteração ao artigo 3.º, alínea e-A) (nova).

Alteração 9
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Bens materiais, património cultural e 
paisagem;

c) Bens materiais, património cultural e 
histórico e paisagem;

Justificação

Ver alteração ao artigo 1.º, n.º 3.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Turismo, quando a atividade 
turística tem efeitos significativos na 
economia local e regional;

Justificação

A implementação de determinados projetos pode ter efeitos negativos na atividade turística, o 
que, por sua vez, pode ter efeitos prejudiciais para a economia dos Estados-Membros, 
especialmente naqueles largamente dependentes do turismo.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

Para os projetos enumerados no anexo II, o 
promotor deve fornecer informações sobre 
as características do projeto, o seu 

Para os projetos enumerados no anexo II,
apresentados para exame individual no 
âmbito do artigo 4.º, n.º 2, o promotor 
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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.

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.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

e) As características ambientais a que se 
refere o artigo 3.º suscetíveis de serem 
significativamente afetadas;

e) As características a que se refere o artigo 
3.º suscetíveis de serem significativamente 
afetadas;

Justificação

O âmbito e nível de pormenor das informações no relatório ambiental não deverão estar 
limitados apenas às características ambientais.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

É aditado o seguinte artigo 5.º-A (novo): 
5-A. No caso de projetos transfronteiriços, 
os Estados-Membros e os países vizinhos 
envolvidos devem adotar todas as medidas 
necessárias para garantir que as 
autoridades competentes respetivas 
cooperem no sentido de efetuar em 
conjunto uma avaliação de impacto 
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ambiental transfronteiriça, integrada e 
coerente, desde uma fase inicial do 
planeamento, em conformidade com a 
legislação aplicável em matéria de 
cofinanciamento da UE.
No caso dos projetos da Rede 
Transeuropeia de Transportes, o potencial 
impacto na rede Natura 2000 será 
identificado mediante o sistema TENTec e 
o programa informático Natura 2000 da 
Comissão, bem como mediante outras 
alternativas possíveis.

Justificação

No caso de projetos de infraestruturas de transporte, devem utilizar-se conjuntamente as 
ferramentas informáticas da rede Natura 2000 e da RTE-T.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de projetos transfronteiriços de 
interesse comum no domínio dos 
transportes incluídos num dos corredores 
estabelecidos no anexo I do regulamento 
que institui o mecanismo Interligar a 
Europa, os Estados-Membros devem 
participar na coordenação do processo de 
consultas públicas. O coordenador deve 
assegurar que, durante o planeamento de 
novas infraestruturas, seja realizado um 
amplo processo de consulta pública com 
todas as partes interessadas e com a 
sociedade civil. Em todo o caso, o 
coordenador poderá propor soluções para 
o desenvolvimento do plano do corredor e 
a sua implementação equilibrada.
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Justificação

Nos processos de consulta pública, cumpre utilizar os coordenadores da rede de corredores 
transeuropeus de transporte, a fim de identificar, numa fase precoce, os potenciais problemas 
que possam surgir, tendo presentes as dificuldades adicionais dos projetos transfronteiriços.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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 em aplicação dos 
artigos 5.º, 6.º e 7.º devem ser tidos em 
devida conta no âmbito do processo de 
aprovação. Para esse efeito, a decisão que 
concede a aprovação deve conter as 
seguintes informações:

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». 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, não é coerente com os requisitos 
da Convenção de Aarhus.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

Um resumo das questões levantadas em 
aplicação dos artigos 6.º e 7.º;
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Justificação

As alíneas c) e d) fornecerão a informação necessária para informar o promotor e o público 
acerca do modo como as conclusões da avaliação ambiental (realizada pelo promotor), as 
respostas às consultas e outras questões pertinentes conduziram à decisão da autoridade 
competente.

Alteração 17

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, identificar 
eventuais efeitos adversos imprevisíveis e 
facilitar a adoção de medidas corretivas.

Justificação

Visa assegurar que a monitorização abrange as fases de construção e funcionamento, as 
quais se revestem de pertinência na aplicação dos projetos de transportes.

Alteração 18

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 

O tipo de parâmetros a monitorizar e a 
duração da monitorização devem ser 



AD\940225PT.doc 13/17 PE510.526v02-00

PT

proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.

proporcionais à natureza, localização e 
dimensão do projeto proposto, bem como à 
importância dos seus efeitos no ambiente.
Esses resultados são transmitidos à 
autoridade competente e tornados 
públicos.

Justificação

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

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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.

Justificação

Visa garantir a coerência com o artigo 9.º, n.º 1.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão terá poderes para adotar atos A Comissão terá poderes para adotar atos 
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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.

delegados, em conformidade com o artigo 
12.º-B, no que respeita à definição e não à 
multiplicação dos 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.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Diretiva 2011/92/UE
Artigo 12-B – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

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].

A delegação de poderes referida no artigo 
12.º-A é conferida à Comissão por um 
período de cinco anos, a partir de 
[OPOCE: favor introduzir data de entrada 
em vigor da presente diretiva]. A 
Comissão deve elaborar um relatório 
sobre a delegação de poderes pelo menos 
nove meses antes do final do período de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período. 

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

particular o solo, a terra, a água, o ar e a 
biodiversidade, incluindo as alterações 
hidromorfológicas.

Justificação

O ar deve também ser incluído enquanto recurso natural.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O ar deve também ser incluído enquanto recurso natural.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os riscos para a saúde humana
(nomeadamente devido à contaminação da 
água ou à poluição atmosférica e ao ruído, 
incluindo as vibrações);
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Alteração 25

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 2
Diretiva 2011/92/UE
Anexo III – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

A natureza do impacto; A natureza do impacto, incluindo o 
número de postos de trabalho criados;
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