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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

Em 1998, o Conselho decidiu pela primeira vez adoptar medidas de protecção do ambiente 
através do direito penal e, no seguimento dos debates e das decisões então tomadas, a 
Comissão adoptou uma proposta de directiva em 2001, tendo o Parlamento aprovado um 
relatório em primeira leitura em 2002.

O objectivo principal consistia em garantir a aplicação mais eficaz possível do direito 
comunitário mediante a definição de um conjunto mínimo de infracções. Todavia, o Conselho 
não debateu as propostas do Parlamento e da Comissão, tendo, ao invés, adoptado uma 
Decisão-Quadro em Janeiro de 2003 com base no terceiro pilar (Tratado UE). 

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias anulou esta Decisão-Quadro, sustentando
que tudo na Decisão tinha por objectivo a protecção do ambiente, o que podia e devia ser feito 
mediante a aplicação do artigo 175.º do Tratado CE (primeiro pilar).

Daqui resultou uma ausência de legislação ou de regulamentação nesta matéria, uma vez que 
o Conselho havia adoptado uma decisão no âmbito do terceiro pilar que foi anulada pelo
Tribunal e não havia legislação vigente do primeiro pilar.

Nestas circunstâncias, tanto o Parlamento como a Comissão defenderam a necessidade da 
nova proposta, que foi apresentada no ano transacto (COM(2007)0051).

A proposta 

As duas partes mais importantes e controversas da actual proposta da Comissão têm por 
objectivo: (1) estabelecer um conjunto harmonizado de infracções que devem ser punidas com 
sanções penais por todos os Estados-Membros e (2) harmonizar ou aproximar as sanções
aplicáveis a infracções ambientais particularmente graves acordando uma moldura comum.

Estas medidas foram consideradas necessárias para garantir uma protecção eficaz do ambiente
e velar por uma aplicação e um cumprimento uniformes e equitativos em toda a Comunidade. 

Recentemente, contudo, a decisão do Tribunal relativa à repressão da poluição por navios
(acórdão de 23 de Outubro de 2007 sobre o processo C-440/05) aumentou a pressão 
especificamente no tocante ao disposto nos artigos 5.º e 7.º da actual proposta sobre a 
aproximação das sanções aplicáveis, respectivamente, às pessoas singulares e colectivas. 

O parecer da Comissão do Ambiente

O relator de parecer considera que a moldura apresentada pela Comissão é útil para proteger 
verdadeiramente o ambiente e garantir uma aplicação e um cumprimento uniformes e
equitativos em toda a Comunidade. Por conseguinte, não propõe qualquer supressão ou
modificação à proposta da Comissão no tocante a estes pontos específicos.

Já no que se refere às infracções, o relator de parecer deseja reforçar a formulação e o
significado de determinados aspectos concretos.  
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A protecção dos habitats deve constituir uma das principais prioridades, mas as propostas da 
Comissão têm sido consideradas confusas e ambíguas pelos Estados-Membros, razão pela 
qual o relator de parecer propõe uma alteração destinada a esclarecer e a definir exactamente
o que se entende por «habitat protegido».

Além disso, o relator de parecer propõe que seja realçada a responsabilidade dos fabricantes,
exportadores, importadores, transportadores, etc. 

Nos casos em que haja motivos para pensar que o produto ou a substância em questão podem
causar a morte ou lesões graves a pessoas ou danos substanciais ao ambiente, o seu
tratamento, venda, armazenagem ou similares deverão ser consideradas infracções em
conformidade com a presente Directiva. 

Por último, o relator de parecer propõe que seja precisada a obrigação dos Estados-Membros
de garantirem os recursos, o pessoal e a formação suficientes para levar a uma verdadeira 
redução das infracções ambientais através da nova abordagem definida na presente Directiva.

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

(5) Confiar a tarefa da aplicação de sanções 
às autoridades judiciais, e não às autoridades 
administrativas, significa que a 
responsabilidade em matéria de investigação 
e de aplicação da legislação ambiental é 
conferida a autoridades distintas,
independentes das que concedem as licenças 
de exploração e as autorizações para 
proceder a descargas.

(5) Confiar a tarefa da aplicação de sanções 
às autoridades judiciais, e não às autoridades 
administrativas, significa que a 
responsabilidade em matéria de investigação 
e de aplicação da legislação ambiental é 
conferida às autoridades do Estado-Membro 
em que existe o risco geológico qualificado 
como infracção penal nos termos da 
legislação e que sejam independentes das 
que concedem as licenças de exploração e as 
autorizações para proceder a descargas.

                                               
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

É importante para o local onde são instauradas acções penais por danos causados ao 
ambiente ou por infracções cometidas com dolo que causam a morte ou lesões graves. Dado 
que as substâncias poluentes são geralmente transportadas para além das fronteiras, as 
autoridades mais bem colocadas para investigar a questão e impor sanções não são as 
autoridades competentes do Estado em que o risco tem origem, mas as do Estado em que este 
causa danos ao ambiente e à saúde pública.

Alteração 2
Considerando 6

(6) Para assegurar uma protecção do 
ambiente efectiva, são necessárias sanções 
mais dissuasoras das actividades prejudiciais 
para o ambiente, que normalmente causam 
ou são susceptíveis de causar uma 
deterioração significativa da atmosfera, 
incluindo a estratosfera, o solo, a água, a 
fauna e a flora, incluindo a conservação das 
espécies. 

(6) Para assegurar uma protecção do 
ambiente efectiva, são necessárias sanções 
mais dissuasoras das actividades prejudiciais 
para o ambiente, que normalmente causam 
ou são susceptíveis de causar uma 
deterioração significativa da paisagem e da 
atmosfera, incluindo a estratosfera, 
rocha-mãe, o solo, a água, a fauna e a flora, 
incluindo a conservação das espécies.

Justificação

Quando se faz referência às actividades prejudiciais para o ambiente, não se menciona a 
rocha-mãe (litosfera). O solo (onde existe) é apenas uma camada exterior - que pode ter até 
1,5 metros de profundidade - que faz parte da rocha-mãe.

É possível encontrar aterros e depósitos de resíduos (que podem conter resíduos perigosos ou 
radioactivos) em antigas minas e pedreiras (e, por conseguinte, na própria rocha-mãe).

As minas a céu aberto, em particular, podem perturbar os ecossistemas terrestres e causar 
graves danos.

Alteração 3
Considerando 7

(7) O incumprimento de uma obrigação legal 
de agir, que poderá ter as mesmas 
repercussões que um comportamento activo, 
deve, consequentemente, ser sancionado em 
conformidade.

(7) O incumprimento de uma obrigação legal 
de agir, que poderá ter consequências iguais 
ou mais graves do que as resultantes de um 
comportamento activo, deve, 
consequentemente, ser sancionado em 
conformidade.
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Alteração 4
Considerando 9

(9) Para assegurar uma protecção efectiva 
do ambiente, a participação nestas 
actividades e a sua instigação devem 
também ser consideradas infracções penais.

(9) Para assegurar uma protecção efectiva do 
ambiente, a participação nestas actividades e 
a sua instigação ou comportamentos que, 
por acção ou omissão, causem ou ameacem
causar danos graves ao ambiente devem 
também ser consideradas infracções penais 
e, tendo em vista uma protecção efectiva do 
ambiente e em conformidade com os 
princípios da prevenção e da precaução, os 
instrumentos através dos quais a infracção 
é cometida devem ser objecto de 
verdadeiras medidas cautelares.

Alteração 5
Artigo 1

A presente directiva estabelece medidas 
relacionadas com o direito penal, destinadas 
a proteger o ambiente de forma mais 
efectiva.

A presente directiva estabelece medidas 
relacionadas com o direito penal, destinadas 
a proteger o ambiente de forma mais 
efectiva. Tem apenas por objecto a 
responsabilidade penal e é aplicável sem 
prejuízo da legislação comunitária ou 
nacional, e de quaisquer normas destas 
decorrentes, no que se refere à 
responsabilidade civil por danos causados 
ao ambiente.

Justificação

É importante assegurar que as acções penais não entravem, ao mesmo tempo, a aplicação da 
legislação em matéria de responsabilidade ambiental que visa a reparação de danos.

Alteração 6
Artigo 2 – alínea (a)

(a) «Ilegal», a infracção à legislação 
comunitária, ou a uma lei, regulamento 
administrativo ou decisão tomada por uma 
autoridade competente num Estado-Membro 

(a) «Ilegal», a infracção à legislação 
comunitária, ou a uma lei, regulamento 
administrativo ou decisão tomada por uma 
autoridade competente num Estado-Membro 
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para protecção do ambiente; para protecção do ambiente e da saúde 
pública; 

Justificação

As infracções e sanções que são objecto dos artigos 3.º, 5.º e 7.º da proposta cobrem questões 
relativas a diferentes aspectos da vida e da saúde pública, bem como ao ambiente. O artigo 
7.º prevê a aplicação de multas e compensações financeiras em caso de infracções que 
causem a morte ou lesões graves.

Alteração 7
Artigo 2 – alínea (b)

 (b) "Pessoa colectiva", qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito nacional aplicável, com excepção do
Estado ou de outras entidades de direito 
público agindo no exercício dos seus direitos 
de soberania e das organizações 
internacionais.

 (b) "Pessoa colectiva", qualquer entidade 
que beneficie desse estatuto por força do 
direito nacional aplicável, incluindo o
Estado ou outras entidades de direito público 
agindo no exercício dos seus direitos de 
soberania e das organizações internacionais.

Justificação

As entidades de direito público não devem ser isentas de respeitar a legislação ambiental 
nem de assumir a sua responsabilidade penal, em conformidade com o disposto nesta 
directiva.

Alteração 8
Artigo 2 – alínea (b-A) (nova)

(b-A) «habitat protegido»: qualquer sítio 
classificado zona de protecção especial em 
conformidade com os n.ºs 1 ou 2 do artigo 
4.º da Directiva 79/409/CEE ou zona 
especial de conservação em conformidade 
com o n.º 4 do artigo 4.º da Directiva 
92/43/CEE.

Alteração9
Artigo 3 – alínea (a)

 (a) A descarga, emissão ou introdução de  (a) A descarga, emissão ou introdução de 
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uma quantidade de matérias ou de radiações 
ionizantes na atmosfera, no solo ou na água, 
que causem a morte ou lesões graves a 
pessoas;

uma quantidade de matérias ou de radiações 
ionizantes na superfície terrestre, na 
atmosfera, na rocha-mãe, no solo ou na 
água, que causem a morte ou lesões graves a 
pessoas ou animais;

Alteração 10
Artigo 3 – alínea (b)

 (b) A descarga, emissão ou introdução 
ilegais de uma quantidade de matérias ou de 
radiações ionizantes na atmosfera, no solo 
ou na água, que causem ou sejam passíveis 
de causar a morte ou lesões graves a 
pessoas, ou danos substanciais à qualidade 
do ar, do solo, da água, a animais ou a 
plantas;

 (b) A descarga, emissão ou introdução 
ilegais de uma quantidade de matérias ou de 
radiações ionizantes na superfície terrestre, 
na atmosfera, na rocha-mãe, no solo ou na 
água, que causem ou sejam passíveis de 
causar a morte ou lesões graves a pessoas, 
ou danos substanciais à qualidade do ar, do 
solo, da rocha, da água, a animais ou a 
plantas;

Justificação

Esta disposição não faz referência à camada exterior da litosfera, na qual a topografia 
(relevo, exposição) influencia directamente a propagação das radiações ionizantes e de 
outros materiais.

Alteração 11
Artigo 3 – alínea (c)

(c) A eliminação, tratamento, armazenagem, 
transporte, exportação ou importação ilegais 
de resíduos, incluindo resíduos perigosos, 
que causem, ou sejam susceptíveis de causar 
a morte ou lesões graves a pessoas, ou danos 
substanciais à qualidade do ar, do solo, da 
água, a animais ou a plantas;

 c) A eliminação, tratamento, armazenagem, 
transporte, exportação ou importação ilegais 
de resíduos, incluindo resíduos perigosos, 
que causem, ou sejam susceptíveis de causar 
a morte ou lesões graves a pessoas, ou danos 
substanciais à qualidade do ar, da 
rocha-mãe, do solo, da água, a animais ou a 
plantas;

Justificação

Quando se faz referência às actividades prejudiciais para o ambiente, não se menciona a 
rocha-mãe (litosfera). O solo (onde existe) é apenas uma camada exterior - que pode ter até 
1,5 metros de profundidade - que faz parte da rocha-mãe.

É possível encontrar aterros e depósitos de resíduos (que podem conter resíduos perigosos ou 
radioactivos) em antigas minas e pedreiras (e, por conseguinte, na própria rocha-mãe).
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Alteração 12
Artigo 3 – alínea (d)

 (d) A exploração ilegal de uma instalação 
onde se exerça uma actividade perigosa ou 
onde sejam armazenadas ou utilizadas 
substâncias ou preparações perigosas, que 
cause, ou seja susceptível de causar, no 
exterior dessa instalação, a morte ou lesões 
graves a pessoas, ou ainda danos 
substanciais à qualidade do ar, do solo, da 
água, a animais ou a plantas;

 (d) O funcionamento irregular, o 
funcionamento deficiente devido a erro, 
negligência, imprudência, incompetência 
ou manutenção incorrecta, a exploração 
ilegal de uma instalação onde se exerça uma 
actividade perigosa ou onde sejam 
armazenadas ou utilizadas substâncias ou 
preparações perigosas, que cause, ou seja 
susceptível de causar, no exterior dessa 
instalação, a morte ou lesões graves a 
pessoas, ou ainda danos substanciais à 
qualidade do ar, do solo, da água, a animais 
ou a plantas;

Alteração 13
Artigo 3 – alínea (f)

 (f) O fabrico, tratamento, armazenagem, 
utilização, transporte, exportação ou 
importação ilegais de materiais nucleares, ou 
outras substâncias radioactivas perigosas, 
que causem, ou sejam passíveis de causar a 
morte ou lesões graves a pessoas, ou danos 
substanciais à qualidade do ar, do solo, da 
água, a animais ou a plantas;

 (f) O fabrico, tratamento, armazenagem, 
utilização, transporte, venda e distribuição e
exportação ou importação ilegais de 
materiais nucleares, ou outras substâncias 
radioactivas perigosas, que causem, ou 
sejam passíveis de causar a morte ou lesões 
graves a pessoas, ou danos substanciais à 
qualidade do ar, da rocha-mãe, do solo, da 
água, a animais ou a plantas;

Justificação

Nesta disposição não foi incluído o comércio nem a distribuição de materiais perigosos.

Alteração 14
Artigo 3 – alínea (h)

 (h) A deterioração significativa ilegal de um 
habitat protegido;

 (h) Qualquer comportamento susceptível 
de causar a deterioração significativa de um 
habitat protegido, nomeadamente, por 
actividades de construção, extracção de 
pedra, desflorestação, arranque e plantação 
agrícolas e fogo posto;
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Alteração 15
Artigo 3 – alínea (i-A) (nova)

(i-A) O fabrico, tratamento, armazenagem, 
utilização, transporte, exportação ou 
importação de:
- organismos geneticamente modificados, a 
sua libertação no ambiente, a sua 
comercialização e a não divulgação de 
novas provas dos riscos que comportam,
- explosivos para utilização civil,
- materiais pirotécnicos,
- substâncias químicas,
- biocidas e produtos fitossanitários 
que causem ou sejam susceptíveis de 
causar a morte ou lesões graves a pessoas 
ou danos substanciais à qualidade do ar, ao 
solo, à água, a animais ou a plantas.

Alteração 16
Artigo 3 – alínea (i-B) (nova)

(i-B) A importação e a exportação de 
madeira ou de biomassa obtidas de forma 
ilegal;

Alteração 17
Artigo 3 – alínea (i-C) (nova)

(i-C) A posse ou a colocação em circulação 
de meios de transporte marítimo com um 
elevado impacto no ambiente 
cientificamente provado (nomeadamente, a 
posse ou a colocação em circulação de 
embarcações de casco simples, verdadeiras 
"sucatas do mar");

Alteração 18
Artigo 4

 Os Estados-Membros tomarão as medidas  Os Estados-Membros tomarão as medidas 
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necessárias para qualificar como infracção 
penal a participação nos actos mencionados 
no artigo 3.º ou a instigação da sua prática.

necessárias para que a participação nos actos 
mencionados no artigo 3.º ou a instigação da 
sua prática sejam qualificadas como 
infracções, e para que, de um modo geral, 
os comportamentos que, por acção ou 
omissão, causem ou ameacem causar 
graves danos ao ambiente sejam 
igualmente qualificados como infracções 
penais.

Alteração 19
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que, tendo em vista uma 
protecção efectiva do ambiente e em 
conformidade com os princípios da 
prevenção e da precaução, os instrumentos 
através dos quais a infracção é cometida, 
sob a forma de ameaça ou de dano, sejam
objecto de verdadeiras medidas cautelares 
(apreensão).

Alteração 20
Artigo 5 – n.º 5 – alínea (a)

 (a) Interdição, a pessoas singulares, de 
exercerem actividades que exijam 
autorização ou aprovação oficial, de 
fundarem, gerirem ou dirigirem uma 
empresa ou fundação, quando os factos 
conducentes à condenação demonstrem a 
existência de elevado risco de prossecução 
da prática do mesmo tipo de actividade 
criminosa;

 (a) Interdição, a pessoas singulares, de 
exercerem actividades que exijam 
autorização ou aprovação oficial, de 
fundarem, gerirem ou dirigirem uma 
empresa, cooperativa, associação ou 
fundação, quando os factos conducentes à 
condenação demonstrem a existência de 
elevado risco de prossecução da prática do 
mesmo tipo de actividade criminosa; 

Alteração 21
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

 1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas possam ser 
responsabilizadas pelas infracções previstas 

 1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas possam ser 
responsabilizadas - sem prejuízo da 
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no artigo 3.º, praticadas em seu benefício por 
qualquer pessoa, agindo a título individual 
quer como membro de um dos órgãos dessa 
pessoa colectiva, que desempenhe um cargo 
de chefia, com base em:

responsabilidade civil - pelas infracções 
previstas no artigo 3.º, praticadas em seu 
benefício por qualquer pessoa, agindo a 
título individual quer como membro de um 
dos órgãos dessa pessoa colectiva, que 
desempenhe ou tenha desempenhado um 
cargo de chefia no momento em que a 
infracção foi cometida ou durante o 
período de duração da negligência, com 
base em:

Alteração 22
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

1-A. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que a 
responsabilidade penal das pessoas 
colectivas não cesse quando estas deixam 
de existir e que, quando se descobrir o dano 
causado e/ou a prática da infracção, os 
membros da pessoa colectiva que faziam 
parte desta no momento da prática da 
infracção ou durante o período de duração 
da infracção ou da negligência sejam 
responsáveis em matéria penal e civil.

Alteração 23
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

3-A. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas singulares responsáveis pelas 
infracções atrás mencionadas sejam 
temporária ou permanentemente proibidas 
de exercer cargos públicos.

Alteração 24
Artigo 7 – n.º 4 – parte introdutória

4. As sanções penais previstas no presente 
artigo podem ser acompanhadas por outras 
sanções ou medidas, nomeadamente:

4. As sanções penais previstas no presente 
artigo serão acompanhadas, se necessário,
por outras sanções ou medidas, 
nomeadamente:
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Alteração 25
Artigo 7-A (novo)

Artigo 7.º-A
Medidas cautelares

Os Estados-Membros introduzirão ou 
manterão as medidas cautelares 
necessárias.

Alteração 26
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar até […]. Os Estados-Membros
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar até […]. Garantirão que os serviços 
competentes recebam o pessoal e a 
formação suficientes para permitir que as 
autoridades e os tribunais cumpram o 
objectivo de reduzir substancialmente as 
infracções ambientais. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições e 
a presente directiva. 
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Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, 
Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María 
Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas 
Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders 
Wijkman, Glenis Willmott

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews,
Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, 
Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij
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