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Alteração  2 

Proposta de diretiva 
Considerando 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A moeda falsa tem efeitos nefastos 
consideráveis para a sociedade. Prejudica 
os cidadãos e as empresas que não são 
reembolsados aquando vítimas de 
contrafações, mesmo que tenham recebido 
de boa-fé a moeda falsificada. É 
absolutamente fundamental garantir que os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
financeiras tenham confiança na 
autenticidade das notas e moedas. 

(2) A moeda falsa tem efeitos nefastos 
consideráveis para a sociedade. Prejudica 
os cidadãos e as empresas que não são 
reembolsados quando são vítimas de 
contrafações, mesmo que tenham recebido 
de boa-fé a moeda falsificada. É 
absolutamente fundamental garantir que os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
financeiras tenham confiança na 
autenticidade das notas e moedas, tal como 
é fundamental proteger os cidadãos da 
contrafação, quando exercem o seu 
direito à livre circulação, trabalho e 
residência na UE.  
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Alteração  3 

Proposta de diretiva 
Considerando 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

(3) É essencial assegurar que, em todos os 
Estados-Membros, sejam adotadas 
medidas de direito penal eficazes e 
eficientes para proteger adequadamente o 
euro ou qualquer outra moeda cuja 
circulação esteja legalmente autorizada. 

(3) É essencial assegurar que todos os 
Estados-Membros adotem todas as 
medidas necessárias para proteger 
adequadamente o euro ou qualquer outra 
moeda cuja circulação esteja legalmente 
autorizada. Essas medidas devem incluir 
tanto medidas preventivas como medidas 
de execução. 

 
 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 
Considerando 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Como medida preventiva 
importante, a UE deve abolir o uso das 
notas de 500 euros, dado estar provado 
que mais de 90 por cento dessas notas só 
são utilizadas pelo crime organizado. 

 
 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 
Considerando 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Para assegurar a proteção do euro e 
das outras moedas, é necessária uma 
definição comum das infrações em matéria 
de contrafação da moeda, bem como tipos 
comuns de sanções, tanto para as pessoas 
singulares como para as pessoas coletivas. 
Para assegurar a coerência com a 
Convenção de Genebra, a presente diretiva 
deve tornar puníveis penalmente as 

(10) Para assegurar a proteção do euro e 
das outras moedas, é necessária uma 
definição comum das infrações em matéria 
de contrafação da moeda, bem como 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas, tanto para as pessoas 
singulares como para as pessoas coletivas. 
Para assegurar a coerência com a 
Convenção de Genebra, a presente diretiva 



 

 
 PE533.751/ 3 

 PT 

mesmas infrações que as previstas na 
Convenção. Por conseguinte, a produção 
de notas e moedas falsas e a respetiva 
distribuição devem ser consideradas 
infrações penais. Os importantes trabalhos 
preparatórios respeitantes a essas infrações, 
por exemplo a produção de instrumentos e 
elementos de contrafação, devem ser 
punidos de forma independente. Estas 
definições de infrações devem ter por 
objetivo comum exercer um efeito 
dissuasivo em relação a qualquer 
manipulação de notas ou moedas falsas, 
bem como a instrumentos e meios de 
contrafação. 

deve tornar puníveis penalmente as 
mesmas infrações que as previstas na 
Convenção. Por conseguinte, a produção 
de notas e moedas falsas e a respetiva 
distribuição devem ser consideradas 
infrações penais. Os importantes trabalhos 
preparatórios respeitantes a essas infrações, 
por exemplo a produção de instrumentos e 
elementos de contrafação, devem ser 
punidos de forma independente. Estas 
definições de infrações devem ter por 
objetivo comum exercer um efeito 
dissuasivo em relação a qualquer 
manipulação de notas ou moedas falsas, 
bem como a instrumentos e meios de 
contrafação. 

 
 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 
Considerando 10-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) É absolutamente fundamental 
garantir que os cidadãos, as empresas e as 
instituições financeiras tenham confiança 
na autenticidade das notas e moedas. A 
moeda falsa causa significativos danos 
pecuniários e não pecuniários 
significativos à sociedade, aos indivíduos 
e às empresas em todos os Estados-
Membros, bem como nos países terceiros. 
Pode suscitar preocupações nos 
consumidores relativamente à adequada 
proteção da moeda e o receio de receber 
notas e moedas falsas. 
Consequentemente, os consumidores 
podem preferir outros meios de 
pagamento em vez de numerário. A 
moeda falsa pode, assim, ter repercussões 
no sistema de circulação monetária 
através de outros meios de pagamento. As 
infrações de contrafação caraterizam-se, 
frequentemente, por uma dimensão 
transfronteiriça e por ligações ao crime 
organizado.  
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Alteração  7 

Proposta de diretiva 
Considerando 13-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) No que respeita às infrações 
penais previstas na presente diretiva, o 
elemento de intencionalidade deve fazer 
parte de todos os elementos constitutivos 
das infrações referidas na presente 
diretiva. A natureza intencional de um ato 
ou omissão pode ser inferida de 
circunstâncias objetivas e factuais. As 
infrações cometidas por pessoas 
singulares que não requerem intenção 
não estão abrangidas pela presente 
diretiva. 

Justificação 

O direito penal da UE deve ser concebido como extrema ratio e, em princípio, abranger 

apenas atos intencionais ou omissões. 

 
 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 
Considerando 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

(14) As sanções aplicáveis às infrações de 
contrafação devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas em toda a 
União. 

Suprimido 

Justificação 

Texto coberto pela alteração ao considerando 10. 
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Alteração  9 

Proposta de diretiva 
Considerando 16 
 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Por conseguinte, os Estados-Membros 
devem prever certos tipos e níveis mínimos 
de sanções. Atualmente, a maioria dos 
Estados-Membros prevê na sua legislação 
o conceito de sanções mínimas. É coerente 
e adequado adotar esta abordagem a nível 
da União. 

(16) Por conseguinte, os Estados-Membros 
devem prever níveis mínimos de sanções 
máximas. Face às disparidades 
substanciais entre os Estados-Membros, 
existe o perigo de que a introdução de 
sanções mínimas para a contrafação do 
euro e de outras moedas possa levar à 
falta de uniformidade em relação às 
penas mínimas dentro de um mesmo 
sistema jurídico nacional.  

 

 
 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 
Considerando 17 
 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os níveis das sanções devem ser 
eficazes e dissuasivos, mas não devem ir 
além do proporcionado relativamente às 
infrações. A sanção aplicável a pessoas 
singulares em casos graves, ou seja, para 
as infrações principais de produção e 
distribuição de moeda falsa que envolvam 
uma grande quantidade de notas e 
moedas falsas ou que envolvam 
circunstâncias especialmente graves, deve 
pois situar-se entre uma pena mínima de, 
pelo menos, seis meses e uma pena 
máxima de, pelo menos, oito anos de 
prisão. 

(17) Os níveis das sanções devem ser 
eficazes e dissuasivos, mas não devem ir 
além do proporcionado relativamente às 
infrações. 
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Alteração  11 

Proposta de diretiva 
Considerando 18 
 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A sanção mínima de seis meses ajuda 
a garantir que as autoridades policiais e 
judiciais concedam a mesma prioridade às 
infrações de contrafação do euro e das 
outras moedas, o que, por sua vez, facilita 
a cooperação transfronteiriça. Contribui 
para atenuar o risco de «forum-shopping» 
e, além disso, permite que os infratores 
condenados possam ser entregues à 
justiça graças a um mandado de detenção 
europeu, de forma a que a pena de prisão 
ou pena privativa da liberdade possam ser 
executadas. 

(18) As autoridades policiais e judiciais 
devem conceder a mesma prioridade às 
infrações de contrafação do euro e das 
outras moedas; Isso facilita a cooperação 
transfronteiriça, nomeadamente através do 
mandado de detenção europeu, e reduz o 
risco de «forum-shopping». 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 
Considerando 19 
 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de aplicar uma pena de prisão 
mais curta ou de se abster de aplicar uma 
pena de prisão nos casos em que o valor 
nominal total das notas e moedas falsas não 
for significativo ou que não envolva 
circunstâncias especialmente graves. Esse 
valor deve ser inferior a 5 000 EUR, ou 
seja, um valor dez vezes superior ao valor 
das notas de euro de denominação mais 
elevada, para os casos passíveis de uma 
pena que não seja pena de prisão, e 
inferior a 10 000 EUR para os casos 
passíveis de uma pena de prisão inferior a 
seis meses. 

(19) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de aplicar uma pena de prisão 
mais curta ou de se abster de aplicar uma 
pena de prisão nos casos em que o valor 
potencial ou nominal total das notas e 
moedas falsas não for significativo ou que 
não envolva circunstâncias especialmente 
graves. 

 
 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 
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Considerando 22 
 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Para assegurar o êxito da investigação 
e da ação penal relativamente a infrações 
de contrafação de moeda, os responsáveis 
pela investigação e pela ação penal 
relativas a estas infrações devem ter acesso 
aos instrumentos de investigação utilizados 
no combate à criminalidade organizada e a 
outros crimes graves. Estes instrumentos 
podem incluir, por exemplo, a interceção 
de comunicações, a vigilância discreta, 
nomeadamente por meios eletrónicos, o 
controlo de contas bancárias ou outras 
investigações financeiras, tendo em conta, 
nomeadamente, o princípio da 
proporcionalidade e a natureza e gravidade 
dos crimes investigados. 

(22) Para assegurar o êxito da investigação 
e da ação penal relativamente a infrações 
de contrafação de moeda, os responsáveis 
pela investigação e pela ação penal 
relativas a estas infrações devem ter acesso 
aos instrumentos de investigação utilizados 
no combate à criminalidade organizada e a 
outros crimes graves. Estes instrumentos 
podem incluir, por exemplo, a interceção 
de comunicações, a vigilância discreta, 
nomeadamente por meios eletrónicos, o 
controlo de contas bancárias ou outras 
investigações financeiras, tendo em conta, 
nomeadamente, o princípio da 
proporcionalidade e a natureza e gravidade 
dos crimes investigados, para além do 
direito à proteção dos dados pessoais. 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 
Considerando 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Os Estados-Membros devem 
determinar a sua própria competência em 
conformidade com a Convenção de 
Genebra, bem como com as disposições em 
matéria de competências previstas noutra 
legislação penal da União, ou seja, no que 
se refere a infrações cometidas no seu 
território e a infrações cometidas pelos 
seus nacionais. O papel fundamental do 
euro para a economia e a sociedade da 
União Europeia, bem como a ameaça 
específica que pesa sobre o euro enquanto 
moeda de importância mundial, requer a 
tomada de medidas adicionais para a sua 
proteção. Por conseguinte, cada Estado-
Membro cuja moeda é o euro deve exercer 
competência universal relativamente a 
infrações relacionadas com o euro 
cometidas fora da União Europeia, quer o 
autor da infração esteja no seu território, 

(23) Os Estados-Membros devem 
determinar a sua própria competência em 
conformidade com a Convenção de 
Genebra, bem como com as disposições em 
matéria de competências previstas noutra 
legislação penal da União, ou seja, no que 
se refere a infrações cometidas no seu 
território e a infrações cometidas pelos 
seus nacionais, notando que o sistema 
penal do país em que ocorrem é o mais 
indicado para lidar com as infrações. 
Deve ser respeitado o princípio do ne bis 
in idem, nos termos do qual não podem 
ser tomadas ações penais contra os que 
foram condenados ou absolvidos num 
julgamento anterior. 
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quer os euros falsos objeto da infração 
sejam detetados nesse Estado-Membro. 
No exercício da sua competência 
universal, os Estados-Membros devem 
respeitar o princípio da 
proporcionalidade, em especial no que se 
refere a condenações por um país terceiro 
pela mesma infração. 

 
 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 
Artigo 1 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A presente diretiva estabelece regras 
mínimas relativas à definição das infrações 
penais e sanções no domínio da 
contrafação do euro e de outras moedas. 
Introduz igualmente disposições comuns 
para reforçar a luta contra estas infrações e 
para melhorar a investigação desses casos. 

1. A presente diretiva estabelece regras 
mínimas relativas à definição das infrações 
penais e sanções no domínio da 
contrafação do euro e de outras moedas. 
Introduz igualmente disposições comuns 
para reforçar a luta contra estas infrações; 
para melhorar a investigação desses casos  
e para assegurar uma melhor 
coordenação das medidas de combate à 
contrafação entre as autoridades 
nacionais, dentro e fora da zona euro.   

 
 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 
Artigo 2 – n.° 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) «Pessoa coletiva», uma entidade que 
beneficia de personalidade jurídica por 
força do direito aplicável, com exceção dos 
Estados ou de organismos públicos no 
exercício de prerrogativas de autoridade 
pública e das organizações internacionais 
de direito público; 

b) «Pessoa coletiva», uma entidade que 
beneficia de personalidade jurídica por 
força do direito aplicável, com exceção dos 
Estados; 
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Alteração  17 

Proposta de diretiva 
Artigo 3 – n.° 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b). A colocação em circulação 
fraudulentamente de moeda falsa;   

b) A colocação intencional em circulação 
de moeda falsa;    

 
 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(i) instrumentos, objetos, programas 
informáticos e outros meios que se prestem 
à contrafação ou alteração de moeda; ou 

(i) instrumentos, objetos, programas 
informáticos e outros meios que se prestem 
especificamente à contrafação ou alteração 
de moeda; ou 

 
 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) hologramas ou outros elementos da 
moeda que sirvam de proteção contra a 
contrafação. 

(ii) hologramas, marca de água ou outros 
elementos da moeda que sirvam de 
proteção contra a contrafação. 

 
 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 
Artigo 3 – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os atos referidos no n.º 1 contemplam 
atos que tenham por objeto notas e moedas 
ainda não emitidas, mas que se destinam a 
entrar em circulação e pertencem a uma 

3. Os atos referidos no n.º 1 contemplam 
atos que tenham por objeto notas ou 
moedas ainda não emitidas, mas que se 
destinam a entrar em circulação e 
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moeda com curso legal. pertencem a uma moeda com curso legal. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 
Artigo 5 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que os 
atos referidos nos artigos 3.º e 4.º sejam 
passíveis de sanções penais efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas, incluindo 
multas e penas de prisão. 

1. Os Estados-Membros podem tomar as 
medidas necessárias nos termos do direito 
nacional para assegurar que os atos 
referidos nos artigos 3.º e 4.º sejam 
passíveis, nos termos do direito nacional, 
de sanções penais efetivas, proporcionadas 
e dissuasivas, incluindo multas e penas de 
prisão. 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 
Artigo 5 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Relativamente às infrações referidas no 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), que 
digam respeito a notas e moedas de valor 
nominal total inferior a 5 000 EUR e que 
não envolvam circunstâncias especialmente 
graves, os Estados-Membros podem prever 
uma sanção que não seja uma pena de 
prisão. 

2. Sem prejuízo do n.° 4, relativamente às 
infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), que não envolvam 
circunstâncias especialmente graves, os 
Estados-Membros podem prever uma 
sanção que não seja uma pena de prisão. 
 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 
Artigo 5 – n.° 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. As infrações referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, alíneas a), b) e c), que digam 
respeito a notas e moedas de valor 
nominal total de, pelo menos, 5 000 EUR 
são passíveis de uma pena de prisão 

Suprimido 
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máxima de, pelo menos, oito anos. 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 
Artigo 5 – n.° 4  
 

Texto da Comissão Alteração 

4. As infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), que digam respeito a 
notas e moedas de valor nominal total de, 
pelo menos, 10 000 EUR ou que envolvam 
circunstâncias especialmente graves são 
passíveis de 

4. As infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), são passíveis, nos 
termos do direito nacional, de uma pena 
máxima não inferior a oito anos. 

(a) Uma pena mínima de prisão de, pelo 
menos, 6 meses; 

 

(b) Uma pena máxima de prisão de, pelo 
menos, 8 anos. 

 

 
 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 
Artigo 5 – n.º 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Na aplicação e execução das penas 
para as infrações penais previstas na 
presente Diretiva, os Estados-Membros 
aplicam as regras e os princípios gerais do 
direito penal nacional em função das 
circunstâncias concretas de cada caso. 

 
 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os auditores encarregados do 
controlo das contas anuais das pessoas 
coletivas revelam às autoridades judiciais 
competentes as infrações comprovadas a 
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que se referem os artigos 3.º e 4.º da 
presente diretiva, sem que a sua 
responsabilidade possa ser posta em causa 
em resultado dessa revelação. 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 
Artigo 8 – n.° 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para exercer a sua 
competência sobre as infrações referidas 
nos artigos 3.º e 4.º, sempre que: 

1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para exercer a sua 
competência sobre as infrações referidas 
nos artigos 3.º e 4.º, desde que a 
territorialidade seja o principal fator 
determinante:  

(a) A infração tenha sido cometida, no todo 
ou em parte, no seu território; ou 

(a) A infração tenha sido cometida, no todo 
ou em parte, no seu território;  ou 

(b) O autor da infração seja um nacional 
seu.  

(b) O autor da infração seja um nacional 
seu. 

 
 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Cada Estado-Membro cuja moeda é o 
euro deve tomar as medidas necessárias 
para exercer a sua competência sobre as 
infrações referidas nos artigos 3.º e 4.º 
cometidas fora da União Europeia, pelo 
menos nos casos em que essas infrações 
digam respeito ao euro e sempre que 

Suprimido 

(a) O autor da infração se encontre no 
território do Estado-Membro; ou 

 

(b) As notas ou moedas de euro falsas 
objeto da infração tenham sido detetadas 
no Estado-Membro. 
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Alteração  29 

Proposta de diretiva 
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos de instauração de um 
processo penal relativamente a qualquer 
das infrações, cada Estado-Membro deve 
tomar as medidas necessárias para 
garantir que a sua competência não 
dependa do facto de os atos em questão 
constituírem uma infração penal no local 
em que foram cometidos. 

Suprimido 

 
 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 
Artigo 8 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros abstêm-se de 
ações penais sempre que as infrações 
referidas nos artigos 3.º e 4.º já tenham 
sido objeto de ações penais de que 
resultou uma decisão transitada em 
julgado de absolvição ou de condenação 
do suspeito. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 
Artigo 10-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.°-A 

 Compilação de dados sobre o número de 
incidentes relativos a notas e a moedas de 

euro de contrafação 
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 Os Estados-Membros devem compilar 
regularmente dados fiáveis sobre o 
número de incidentes relativos às notas e 
moedas de euro de contrafação, com 
especial referência aos processos penais 
iniciados e aos terminados com sucesso; 
esses dados devem ser disponibilizados ao 
OLAF; 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 
Artigo 10 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se os necessários exemplares de notas e 
moedas que se suspeite serem falsas não 
puderem ser transmitidos por ser 
necessário conservá-los como elementos de 
prova no âmbito de um processo penal, a 
fim de garantir um processo justo e efetivo, 
bem como os direitos de defesa do autor 
presumível, o centro de análise nacional e 
o centro nacional de análise de moedas 
devem poder ter acesso a esses exemplares 
sem demora. 

2. Se os necessários exemplares de notas e 
moedas que se suspeite serem falsas não 
puderem ser transmitidos por ser 
necessário conservá-los como elementos de 
prova no âmbito de um processo penal, a 
fim de garantir um processo justo e efetivo, 
bem como os direitos de defesa do autor 
presumível, o centro de análise nacional e 
o centro nacional de análise de moedas 
devem poder ter acesso a esses exemplares 
sem demora. Imediatamente após a 
conclusão do processo, as autoridades 
judiciais devem transmitir os necessários 
exemplares de cada tipo de nota que se 
suspeite ser falsa ao centro de análise 
nacional, e exemplares de cada tipo de 
moeda que se suspeite ser falsa ao centro 
nacional de análise de moedas. 
 

 
 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 
Artigo 12-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.º-A 

Relatório do Banco Central Europeu  

 O Banco Central Europeu, em consulta 



 

 
 PE533.751/ 15 

 PT 

com a Comissão, apresentará em ... * um 
relatório sobre as notas com um valor 
unitário de 200 e 500 EUR. O objetivo 
deste relatório é avaliar se se justifica a 
emissão destas notas, face aos riscos de 
contrafação e de branqueamento de 
capitais. O relatório deve ser 
acompanhado, se necessário, de uma 
proposta de decisão. 

 ____________ 

* JO: data a inserir: 12 meses após a 
publicação no Jornal Oficial. 

 
 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 
Artigo 14 – título 
 

Texto da Comissão Alteração 

Relatórios da Comissão e revisão Relatórios da Comissão e revisão - 
disposições finais 

 
 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 
Artigo 14 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão ponderará a negociação, em 
nome da União, de convenções adequadas 
com os países que não são membros da 
União Europeia e que utilizam o euro 
como moeda para combater, inclusive por 
via penal, atividades suscetíveis de pôr em 
causa a autenticidade do euro através de 
contrafação e, de uma forma mais geral, 
para alcançar os objetivos da presente 
diretiva. 

 
 
 
 


