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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Assinala que, devido aos poderes discricionários conferidos na Diretiva relativa à 

responsabilidade ambiental (DRA), a sua aplicação nos Estados-Membros não tem sido 

coordenada e revela ausência de harmonização e de eficácia, o que leva a insuficiências na 

sua implementação, a uma grande variabilidade do número de casos entre 

Estados-Membros e a condições de concorrência desiguais para os operadores; 

2. Solicita que a DRA seja revista o mais rapidamente possível; 

3. Apela a que, no âmbito de uma revisão da DRA, a definição de dano ambiental constante 

do artigo 2.º, n.º 1, seja mais clara, especificamente no que diz respeito aos critérios 

relacionados com a determinação da ocorrência de efeitos negativos importantes em 

espécies e habitats protegidos (Anexo I), bem como ao risco de danos ao solo e à água 

(Artigo 2.º, n.º 1); apela à sua redefinição, a fim de cobrir todos os danos ambientais; 

4. Insta, além disso, a Comissão a incluir os «ecossistemas» nas definições de «dano 

ambiental» e de «recurso natural» no artigo 2.º; 

5. Assinala que alguns Estados-Membros utilizam a DRA com relativa frequência no caso de 

incidentes que tenham provocado danos ambientais, ao passo que outros aplicam a 

legislação nacional, em vez da DRA, quando ocorrem incidentes deste tipo; 

6.  Congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de avaliar e de colmatar as lacunas 

detetadas na aplicação da DRA nos Estados-Membros; 

7. Acolhe favoravelmente o desenvolvimento do programa de trabalho plurianual (PTP) da 

DRA para o período de 2017-2020; 

8. Recorda a experiência adquirida com a aplicação das atuais garantias financeiras, que 

demonstrou as dificuldades existentes no que diz respeito à garantia da responsabilidade 

dos operadores pelos danos ambientais, e manifesta preocupação face aos casos em que os 

operadores não se encontravam em condições de suportar os custos da reparação de danos 

ambientais; 

9. Recorda que o facto de os operadores não serem obrigados a possuir uma garantia 

financeira para a responsabilidade ambiental pode impedir a total compensação pelos 

custos em caso de incidente grave; 

10. Solicita que todo e qualquer operador que beneficie da realização de determinadas 

atividades seja também considerado responsável por quaisquer danos ambientais ou 

poluição causados por tais atividades; 

11. Considera que, no artigo 1.º, o quadro da responsabilidade ambiental deve ser alargado 

por forma a incluir a reabilitação ambiental e a recuperação ecológica, a fim de repor o 

estado ambiental inicial após o termo das atividades profissionais desenvolvidas, mesmo 
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que o dano ambiental tenha sido causado por atividades ou emissões explicitamente 

autorizadas pelas autoridades competentes; 

12. Lamenta a existência de atividades com potenciais efeitos negativos para a biodiversidade 

e o ambiente, tais como o transporte por condutas de substâncias perigosas, a exploração 

mineira e a introdução de espécies exóticas invasoras, que atualmente não estão sujeitas 

ao requisito de responsabilidade objetiva; observa que, nomeadamente no que se refere 

aos danos causados à biodiversidade, as atividades enumeradas no anexo III não abrangem 

suficientemente os setores suscetíveis de causar danos; 

13. Considera que, no contexto de uma revisão da DRA, o alargamento da responsabilidade 

objetiva às atividades não incluídas no anexo III relativamente a todos os danos 

ambientais com efeitos negativos deve constituir uma prioridade, de modo a melhorar a 

eficácia da legislação na aplicação do princípio do «poluidor-pagador» e a incentivar os 

operadores a gerirem adequadamente o risco das respetivas atividades; 

14. Insta a Comissão, no contexto de uma revisão da DRA, a alargar o âmbito da diretiva e 

também a impor a responsabilidade por danos causados à saúde humana e ao ambiente, 

por exemplo, ao ar e às zonas húmidas; considera que tal simplificaria a DRA em relação 

à restante legislação da UE em matéria de proteção da saúde humana e do ambiente e 

facilitaria o aditamento de disposições à DRA, nomeadamente a obrigação de aplicar 

medidas preventivas e medidas corretivas de urgência, quer na própria diretiva, quer na 

legislação nacional de transposição; 

15. Solicita à Comissão que assegure a aplicação da DRA a danos ambientais causados por 

toda e qualquer atividade profissional e garanta a responsabilidade objetiva do produtor; 

16. Insta a Comissão a incluir na próxima revisão da DRA os danos causados à saúde humana 

e ao ambiente pela poluição atmosférica proveniente dos veículos que não cumprem o 

disposto na legislação da UE relativa às emissões de automóveis, uma vez que esta 

medida poderia contribuir para aumentar os níveis de prevenção e de precaução; 

17. Apela ainda à supressão da possibilidade de concessão de isenções baseadas na posse de 

autorizações ou no conhecimento científico e técnico, a fim de criar condições equitativas 

e promover o princípio do «poluidor-pagador», melhorando simultaneamente a eficácia da 

legislação; 

18. Recomenda que a opção de exigir a responsabilidade subsidiária do Estado seja 

obrigatória para garantir a aplicação eficaz e pró-ativa da legislação; 

19. Considera que, tendo em conta a importância e os potenciais efeitos das catástrofes 

ligadas à indústria, bem como os riscos para a saúde humana, o ambiente natural e os 

bens, é necessário prever garantias suplementares a fim de proporcionar aos cidadãos 

europeus um sistema seguro e sólido de prevenção e de gestão de catástrofes assente na 

partilha de riscos, na responsabilidade acrescida dos operadores industriais e no princípio 

do «poluidor-pagador»; 

20. Exorta a Comissão, no âmbito de uma revisão da DRA, a ponderar se deverá impor aos 

Estados-Membros a obrigação de apresentarem relatórios de dois em dois anos sobre a 

aplicação da diretiva; 
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21. Reafirma, no contexto de uma revisão da DRA, o seu apelo à imposição de uma garantia 

financeira obrigatória aos operadores, como, por exemplo, um seguro obrigatório de 

responsabilidade ambiental; insta a Comissão a desenvolver uma metodologia 

harmonizada à escala da UE para calcular os limites de responsabilidade máxima, tendo 

em conta as características de cada atividade e da zona envolvente, e a ponderar a 

possibilidade de a complementar com um fundo da UE ou um mecanismo da UE de 

partilha de riscos destinados a cobrir os custos de reparação que ultrapassem as garantias 

financeiras obrigatórias, em coordenação com todos os fundos internacionais existentes 

em matéria de responsabilidade ambiental; 

22. Exorta a Comissão a criar um seguro obrigatório de responsabilidade ambiental para 

cobrir todos os operadores na UE e a obrigar os Estados-Membros a tomarem todas as 

medidas necessárias para garantir a responsabilidade ambiental de todos os operadores 

que exercem atividade nos respetivos territórios; 

23. Incentiva os Estados-Membros a tomarem medidas destinadas a acelerar o 

desenvolvimento, pelos operadores económicos e financeiros devidos, de instrumentos e 

mercados de garantias financeiras, incluindo mecanismos financeiros que ofereçam 

cobertura em caso de insolvência, a fim de permitir que os operadores utilizem garantias 

financeiras para cobrir as suas responsabilidades; 

24. Chama a atenção para o estudo de viabilidade da Comissão sobre o conceito de um 

mecanismo à escala da UE de partilha de riscos em caso de catástrofe industrial1 e salienta 

a necessidade de efetuar análises suplementares e um estudo de viabilidade mais 

aprofundado sobre os principais aspetos jurídicos e financeiros; 

25. Insta a Comissão e os Estados-Membros a garantirem que a DRA apoia de forma 

adequada os esforços envidados para alcançar os objetivos das diretivas da UE relativas às 

aves e aos habitats; insiste na necessidade de as autoridades responsáveis pelas inspeções 

ambientais participarem na aplicação e na execução das normas em matéria de 

responsabilidade ambiental; 

26. Considera que as sanções penais constituem outra importante forma de dissuasão 

relativamente aos danos ambientais e lamenta que a Diretiva 2008/99/CE, de 19 de 

novembro de 2008, relativa à proteção do ambiente através do direito penal não esteja 

atualizada; solicita à Comissão que intervenha o mais rapidamente possível e reveja o 

âmbito de aplicação da diretiva de modo a abranger toda a legislação aplicável da UE em 

matéria de ambiente; 

27. Frisa a urgência de elaborar uma legislação europeia relativa a normas mínimas de 

aplicação do pilar «acesso à justiça» da Convenção de Aarhus; 

28. Reitera o seu apelo à Comissão para que apresente sem demora uma proposta relativa às 

inspeções ambientais a nível Europeu. 

  

                                                 
1  «Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from 

industrial accidents, Final Report» [Estudo destinado a explorar a viabilidade da criação de um fundo para cobrir 

a responsabilidade ambiental e os prejuízos decorrentes de acidentes industriais, relatório final], Comissão 

Europeia, DG ENV, 17 de abril de 2013. 
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