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Alteração 28
Tadeusz Zwiefka

Proposta de Directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

4-A. Resulta claro que o êxito dos 
esforços para fazer face aos crimes 
cometidos contra o ambiente num 
contexto transfronteiriço depende da 
adequação do papel que for atribuído aos 
corpos que coordenam as acções 
internacionais anteriores ao julgamento 
dos processos (Europol, Eurojust, equipas 
de investigação conjunta) e da eficácia 
acrescida destes corpos em termos de 
competências e organização.

Or. pl

Alteração 29
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(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.

Suprimido

Or. el
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Justificação

Substituição do princípio da "cooperação leal" e o do "efeito útil" instaurado pela 
jurisprudência. Além disso, o artigo 10.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia  
prevê que "Os Estados-Membros tomarão todas as medidas gerais ou especiais capazes de 
assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do presente Tratado ou resultantes de 
actos das instituições da Comunidade. Os Estados-Membros facilitarão à Comunidade o 
cumprimento da sua missão".

Alteração 30
Neena Gill

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os anexos da presente directiva 
contêm disposições que deveriam estar 
sujeitas a medidas que estão relacionadas 
com o direito penal, a fim de assegurar a 
plena eficácia das normas relativas à 
protecção ambiental.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alinhar o texto pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e a especificar que o objectivo da directiva consiste em obrigar os 
Estados-Membros de qualificar de infracção penal qualquer infracção da legislação 
comunitária e da legislação nacional de aplicação, quando isto seja necessário a fim de 
garantir a sua adequada execução.

Alteração 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A legislação que consta dos anexos 
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da presente directiva contém disposições 
que deveriam estar sujeitas a medidas que 
estão relacionadas com o direito penal, a 
fim de assegurar a plena eficácia das 
normas relativas à protecção ambiental.

Or. en

Alteração 32
Neena Gill

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As obrigações decorrentes da 
presente directiva dizem respeito 
unicamente às disposições da legislação 
constante dos seus anexos que obrigam os 
Estados-Membros, aquando da aplicação 
dessa legislação, a prever medidas de 
interdição.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objectivo especificar que a directiva apenas pode obrigar os 
Estados-Membros a qualificarem de infracção penal as infracções em relação às quais o 
direito comunitário impõe aos Estados-Membros a previsão de medidas de interdição. 

Alteração 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As obrigações decorrentes da 
presente directiva dizem respeito 
unicamente às disposições da legislação 
que consta dos seus anexos que obrigam 



PE404.474v01-00 6/32 AM\714137PT.doc

PT

os Estados-Membros, aquando da 
aplicação dessa legislação, a prever 
medidas de interdição.

Or. en

Alteração 34
Michl Ebner

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(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 danos e/ou possam 
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, o 
objecto do delito deve ser sujeito a 
autênticas medidas cautelares.

Or. it

Alteração 35
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A directiva obriga os 
Estados-Membros a prever sanções penais 
nas suas legislações nacionais para as 
infracções graves às disposições de direito 
comunitário relativas à protecção do 
ambiente. A presente directiva não cria 
obrigações relativas à aplicação dessas 
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sanções ou à criação de outros 
mecanismos de aplicação do direito 
disponíveis em tais circunstâncias.

Or. el

Justificação

De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05), 
embora, em princípio, a legislação penal e as normas de processo penal não sejam da 
competência da Comunidade, também é verdade que o legislador comunitário pode impor 
aos Estados-Membros a obrigação de instituir essas sanções para garantir a plena eficácia 
das normas que adopta em matéria de protecção do ambiente. 

Alteração 36
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa aproximação é particularmente 
importante nos casos em que as infracções 
têm resultados graves ou são cometidas no 
quadro de organizações criminosas que 
desempenham um papel significativo na 
criminalidade ambiental.

(12) Essa aproximação é particularmente 
importante nos casos em que as infracções 
têm resultados gravemente prejudiciais ou 
são cometidas no quadro de organizações 
criminosas que desempenham um papel 
significativo na criminalidade ambiental.

Or. fr

Alteração 37
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dado que a presente directiva prevê 
regras mínimas, os Estados-Membros são 
livres de adoptar ou manter disposições 
mais rigorosas para uma protecção efectiva 

(13) Dado que a presente directiva prevê 
regras mínimas, os Estados-Membros são 
livres de adoptar ou manter disposições 
mais rigorosas para uma protecção efectiva 
do ambiente pelo direito penal. Essas 
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do ambiente pelo direito penal. disposições devem ser compatíveis com o 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia.

Or. el

Justificação

Nos termos do artigo 6.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, "as exigências em 
matéria de protecção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas 
e acções da Comunidade previstas no artigo 3.o, em especial com o objectivo de promover 
um desenvolvimento sustentável". Por outro lado, em conformidade com o artigo 176.º do 
mesmo Tratado, "as medidas de protecção adoptadas por força do artigo 175.º não obstam a 
que cada Estado-Membro mantenha ou introduza medidas de protecção reforçadas. Essas 
medidas devem ser compatíveis com o presente Tratado e serão notificadas à Comissão".

Alteração 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O Tratado Euratom e o direito 
derivado baseado no mesmo regulam a 
protecção do ambiente no que respeita às 
actividades nucleares. Assim sendo, a 
definição do carácter ilícito dos actos que 
afectam o ambiente no âmbito das 
actividades nucleares apenas pode ter por 
referência o Tratado Euratom e o 
respectivo direito derivado.

Or. fr

Justificação

O Capítulo III do Tratado Euratom constitui a base jurídica de uma acção comunitária em 
matéria de protecção do ambiente no que diz respeito às actividades nucleares. Revela-se 
indispensável colocar o texto em conformidade, especificando que as questões respeitantes ao 
sector nuclear continuam a ter como referência o Tratado Euratom. Tendo em conta as 
observações anteriores, deve considerar-se como sendo ilícitos, no que respeita às 
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actividades nucleares, os actos que violam um texto legislativo comunitário baseado no 
Tratado Euratom.

Alteração 39
Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Dado que os objectivos da acção a 
desenvolver, nomeadamente garantir uma 
protecção mais efectiva do ambiente, não 
podem ser devidamente alcançados pelos 
Estados-Membros e podem, 
consequentemente, ser mais facilmente 
alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, enunciado no referido 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para alcançar aqueles objectivos

(15) Dado que os objectivos da acção a 
desenvolver, nomeadamente garantir uma 
protecção mais efectiva do ambiente, 
nomeadamente mediante a luta contra a 
grande criminalidade organizada que 
pratica ataques graves contra o mesmo, 
não podem ser devidamente alcançados 
pelos Estados-Membros e podem, 
consequentemente, ser mais facilmente 
alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, enunciado no referido 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para alcançar aqueles objectivos

Or. fr

Alteração 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE404.474v01-00 10/32 AM\714137PT.doc

PT

saúde pública;

Or. en

Justificação

De acordo com o parecer da Comissão ENVI, esta alteração visa apoiar a definição da 
Comissão do termo "ilegal" e a pôr de parte a proposta do relator de incluir, no anexo, uma 
"lista dos textos legislativos comunitários cuja violação constitui um acto ilícito", lista que 
não permitiria aumentar a segurança jurídica e que exigiria uma actualização regular para 
assegurar a conformidade com a legislação em vigor. As infracções referidas no artigo 3.º da 
proposta dizem respeito não apenas ao ambiente, mas também às questões ligadas a diversos 
aspectos da vida e da saúde pública. Esta é a razão do aditamento proposto.

Alteração 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) "Ilegal", a infracção à legislação 
comunitária, ou a uma lei, regulamento 
administrativo ou decisão tomada por uma 
autoridade competente num Estado-
Membro para protecção do ambiente;

a) "Ilegal": 

-  a infracção à legislação comunitária 
referida no Anexo A ou,

- para as actividades que são objecto do 
Tratado Euratom, a infracção à 
legislação comunitária referida no Anexo 
B ou

- a infracção a uma lei, regulamento 
administrativo ou decisão tomada por uma 
autoridade competente num Estado-
Membro responsável pela aplicação da 
legislação comunitária referida no 
primeiro e segundo travessões;

Or. fr
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Justificação

O Capítulo III do Tratado Euratom constitui a base jurídica de uma acção comunitária em 
matéria de protecção do ambiente no que diz respeito às actividades nucleares. Revela-se 
indispensável colocar o texto em conformidade, especificando que as questões respeitantes ao 
sector nuclear continuam a ter como referência o Tratado Euratom. Tendo em conta as 
observações anteriores, deve considerar-se como sendo ilícitos, no que respeita às 
actividades nucleares, os actos que violam um texto legislativo comunitário baseado no 
Tratado Euratom.

Alteração 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) espécies protegidas da fauna e da 
flora selvagem": 
1) na acepção doa alínea g) do artigo 3.º, 
as espécies cuja lista figura no Anexo IV 
da Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de Maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens e as espécies de 
aves selvagens referidas nos artigos 1.º e 
5.º da Directiva 79/409/CEE do Conselho, 
de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens;
2) na acepção da alínea g) do artigo 3.º, 
as espécies cuja lista figura no Anexo A 
ou no Anexo B do Regulamento (CE) n.º 
338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro de 
1996, relativo à protecção de espécies da 
fauna e da flora selvagens através do 
controlo do seu comércio.

Or. fr

Justificação

Trata-se de descrever especificamente o âmbito de aplicação, tendo em vista assegurar a 
clareza jurídica nas normas de direito penal. Convém ter em conta, entre as espécies 
protegidas da fauna e da flora selvagem, as espécies de aves selvagens. Assim, parece 
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adequado que seja feita menção às espécies de aves selvagens referidas nos artigos 1.º e 5.º 
da Directiva 79/409/CEE de 2 de Abril de 1979.

Alteração 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) "espécies protegidas da fauna e da 
flora selvagem":
i) para as infracções relativas à 
posse/captura/morte/danificação, as 
constantes:
– do Anexo IV da Directiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa 
à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens1;
–  do Anexo 1 da Directiva 79/409/CEE 
do Conselho, de 2 de Abril de 1979, 
relativa à conservação das aves 
selvagens2, no qual é feita referência ao 
n.º 2 do artigo 4.º da mesma directiva, e
(ii) para as infracções relativas ao 
comércio, as enunciadas:
– no Anexo A ou no Anexo B do 
Regulamento (CE) n.º 338/97 do 
Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, 
relativo à protecção de espécies da fauna 
e da flora selvagens através do controlo 
do seu comércio3;
__________________________________
1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva 
com a última redacção que lhe foi dada 
pela Directiva 2006/105/CE (JO L 363 de 
20.12.2006, p. 368.
2 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva 
com a última redacção que lhe foi dada 
pela Directiva 2006/105/CE.
1 JO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Regulamento 
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com a última redacção que lhe foi dada 
pelo Regulamento (CE) n.º 1332/2005 da 
Comissão (JO L 215 de 19.8.2005, p. 1.

Or. en

Justificação

Convém acrescentar a definição das "espécies protegidas da fauna e da flora selvagem" às 
definições da Comissão enunciadas no artigo 2.º.

Alteração 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) "habitat localizado dentro de um 
sítio protegido", o habitat de uma espécie 
relativamente à qual uma zona é
classificada como zona de protecção 
especial nos termos dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 4.º da Directiva 79/409/CEE, ou o 
habitat natural ou o habitat de uma 
espécie relativamente à qual um sítio é 
designado zona especial de conservação 
nos termos do n.º 4 do artigo 4.º da 
Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificação

Convém acrescentar a definição do "habitat localizado dentro de um sítio protegido" às 
definições da Comissão enunciadas no artigo 2.º.
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Alteração 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) "habitat protegido", o habitat de 
uma espécie relativamente à qual uma 
zona é classificada como zona de 
protecção especial nos termos dos n.ºs 1 e 
2 do artigo 4.º da Directiva 79/409/CEE 
do Conselho, de 2 de Abril de 1979, 
relativa à conservação das aves selvagens, 
bem como o habitat natural ou o habitat 
de uma espécie relativamente à qual um 
sítio é designado zona especial de 
conservação nos termos do n.º 4 do artigo 
4.º da Directiva 92/43/CEE do Conselho, 
de 21 de Maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens;

Or. fr

Justificação

Trata-se de definir o habitat protegido. É necessário que esta definição inclua referências aos 
habitats de espécies relativamente às quais foram designadas zonas especiais de protecção 
ou de conservação, e não referências às espécies.

Alteração 46
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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 

b) "Pessoa colectiva", qualquer entidade 
jurídica que tenha esse estatuto por força 
da lei nacional aplicável, à excepção dos 
Estados e de qualquer outro organismo 
público que actue no quadro do exercício 
da sua prerrogativa de poder público, bem 
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organizações internacionais. como das organizações internacionais 
públicas.

Or. de

Justificação

As definições enunciadas na directiva devem retomar os mesmos termos que os que figuram 
nas outras directivas adoptadas pelo Parlamento Europeu, nomeadamente na resolução 
P6_TA(2007)0145, relativa ao COM(2006)0168, aprovada em 25 de Abril de 2007.

Alteração 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 2.º, alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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 
empresas não classificadas como pessoas 
colectivas num determinado Estado-
-Membro, com excepção do Estado ou de 
outras entidades de direito público agindo 
no exercício dos seus direitos de soberania 
e das organizações internacionais.

Or. hu

Justificação

As legislações nacionais de determinados Estados-Membros podem permitir a criação de 
empresas que levem a cabo actividades económicas que não lhes confiram o estatuto de 
pessoas colectivas, embora tais actividades possam ser causadoras de poluição.
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Alteração 48
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 2 –  alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) "habitat localizado dentro de um 
sítio protegido", o habitat de uma espécie 
relativamente à qual uma zona é 
classificada como zona de protecção 
especial nos termos dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 4.º da Directiva 79/409/CEE, ou o 
habitat natural ou o habitat de uma 
espécie relativamente à qual um sítio é 
designado zona especial de conservação 
nos termos do n.º 4 do artigo 4.º da 
Directiva 92/43/CEE.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que os habitats que são protegidos são os que estão localizados dentro de 
sítios protegidos, uma vez que são os sítios que são protegidos pela legislação comunitária e 
as obrigações dos Estados-Membros dizem respeito unicamente a esses sítios. Os habitats 
localizados fora desses sítios são protegidos pela legislação nacional.

Alteração 49
Francesco Enrico Speroni

Proposta de directiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para qualificar os actos abaixo 
indicados como infracções penais, quando 
cometidos com dolo ou, pelo menos, por 
negligência grave:

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para qualificar os actos abaixo 
indicados como infracções penais, quando 
cometidos com dolo ou, pelo menos, por 
culpa grave:

Or. it
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Justificação

O conceito de "negligência" é restritivo, estando compreendido, juntamente com os conceitos 
de "imprudência" e "imperícia", na noção de "culpa grave".

Alteração 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para qualificar os actos abaixo 
indicados como infracções penais, quando 
cometidos com dolo ou, pelo menos, por 
negligência grave:

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para qualificar os actos abaixo 
indicados como infracções penais, quando 
cometidos com dolo ou, pelo menos, por 
negligência grave, independentemente da 
extensão territorial das consequências da 
infracção penal:

Or. hu

Justificação

A legislação deve aplicar-se igualmente ao fenómeno da poluição transfronteiriça.

Alteração 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(a) A descarga, emissão ou introdução de 
uma quantidade de matérias ou de 
radiações ionizantes na atmosfera, no solo, 
nas rochas ou na água, que causem a 
morte ou lesões graves a pessoas ou a 
animais protegidos por acordos de 
protecção da fauna selvagem;

Or. hu
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Justificação

Os materiais perigosos que atingem as fissuras e as rochas constituem igualmente uma 
ameaça para o meio ambiente. A garantia da defesa adequada dos animais protegidos 
constitui igualmente uma das responsabilidades do legislador.

Alteração 52
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) 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 
susceptíveis de causar a morte ou lesões 
graves a pessoas;

Or. de

Justificação

A acção referida na alínea a) também deve ser ilegal, como nas alíneas b), c), d), f), h) e i). 
Um perigo potencial deve ser igualmente passível de sanções, como nas alíneas b), c), d) e f).

Alteração 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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 atmosfera, no 
solo, nas rochas 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;
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Or. hu

Justificação

Os materiais perigosos que atingem as fissuras e as rochas constituem igualmente uma 
ameaça para o meio ambiente.

Alteração 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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, recuperação, 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, das 
rochas e da água, a animais ou a plantas;

Or. hu

Justificação

A recuperação ilegal, como é o caso da incineração para fins de produção de energia, 
constitui um risco de poluição ambiental. Os materiais perigosos que atingem as fissuras e as 
rochas constituem igualmente uma ameaça para o meio ambiente.

Alteração 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(d) A exploração ilegal de uma instalação 
onde se exerça uma actividade perigosa ou 
onde sejam armazenadas ou utilizadas 
substâncias ou preparações perigosas, que 

(d) A exploração ilegal de uma instalação 
onde se exerça uma actividade perigosa ou 
onde sejam armazenadas ou utilizadas 
substâncias ou preparações perigosas, que 
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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;

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, das 
rochas e da água, a animais ou a plantas;

Or. hu

Justificação

Os materiais perigosos que atingem as fissuras e as rochas constituem igualmente uma 
ameaça para o meio ambiente.

Alteração 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea f)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(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, 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, das rochas e da água, a 
animais ou a plantas;

Or. hu

Justificação

Os materiais perigosos que atingem as fissuras e as rochas constituem igualmente uma 
ameaça para o meio ambiente.
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Alteração 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea g)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(g) A posse, captura, danificação, morte ou 
comercialização ilegais de espécies 
protegidas da fauna e da flora selvagem ou 
de partes ou produtos delas;

(g) A posse, privação do "habitat" 
natural, danificação, morte ou 
comercialização ilegais de espécies 
protegidas da fauna e da flora selvagem ou 
de partes ou produtos delas;

Or. hu

Justificação

É imperioso incluir nesta disposição a privação do "habitat" natural das espécies protegidas.

Alteração 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A posse, captura, danificação, morte ou 
comercialização ilegais de espécies 
protegidas da fauna e da flora selvagem ou 
de partes ou produtos delas;

g) A posse, captura, danificação, 
transformação, morte ou comercialização 
ilegais de espécies protegidas da fauna e da 
flora selvagem ou de partes ou produtos 
delas;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão tendente a aditar o termo "ilegal" a cada uma das infracções 
enunciadas assegura a certeza jurídica. A proposta do relator de incluir o termo "ilegal" na 
parte introdutória do artigo 3.º, de suprimir os termos "ou, pelo menos, por negligência 
grave" e de inserir, no artigo 3.º-A, uma nova categoria "limitada" de actos qualificados 
como infracções penais circunscreve consideravelmente o âmbito de aplicação da directiva. 
No que respeita a esta disposição, em particular, a formulação da Comissão foi completada.
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Alteração 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta de Directiva
Artigo 3.º, alínea h)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(h) A deterioração ilegal ou destruição de 
um habitat protegido;

Or. hu

Justificação

Quaisquer formas de deterioração ou destruição de um "habitat" protegido devem ser 
abrangidas pela presente Directiva.

Alteração 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A deterioração significativa ilegal de um 
habitat protegido;

h) A deterioração significativa ilegal de um 
habitat protegido dentro de um sítio 
protegido;

Or. en

Justificação

O aditamento é necessário por uma razão de coerência com a nova definição enunciada na 
alteração relativa ao artigo 2.º (alínea a-B)).
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Alteração 61
Luis de Grandes Pascual

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A deterioração significativa ilegal de um 
habitat protegido;

h) Qualquer conduta que cause uma
deterioração significativa de um habitat
situado dentro de uma zona protegida;

Or. es

Justificação

A caracterização proposta da infracção penal é limitativa e excluiria condutas como a 
propagação de incêndios, que não apenas põem em risco um espaço ecológico protegido mas 
causam a sua destruição.

Alteração 62
Neena Gill

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A deterioração significativa ilegal de um 
habitat protegido;

h) Qualquer conduta que cause a
deterioração significativa de um habitat
situado dentro de um sítio protegido;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência com a abordagem adoptada na parte restante desse artigo, 
que define a infracção em termos de conduta que produz efeitos específicos, há que incluir 
uma referência à conduta em relação aos habitats. Não há necessidade, contudo, de definir a 
conduta de forma mais pormenorizada, pois isto poderia dar origem a incoerências com os 
considerandos 6-A e 6-B.
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Alteração 63
Dimitrios Papadimoulis

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A deterioração significativa ilegal de um 
habitat protegido;

h) A deterioração significativa de um 
habitat protegido sem a autorização prévia 
das autoridades públicas competentes;

Or. el

Justificação

Tendo em vista uma formulação jurídica e a colocação em evidência da responsabilidade dos 
Estados-Membros em matéria de conservação e de protecção dos habitats protegidos.

Alteração 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O comércio ou utilização ilegais de 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono.

i) O comércio, fabrico, colocação no 
mercado, distribuição ou utilização ilegais 
de substâncias que empobrecem a camada 
de ozono.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão tendente a aditar o termo "ilegal" a cada uma das infracções 
enunciadas assegura a certeza jurídica. A proposta do relator de incluir o termo "ilegal" na 
parte introdutória do artigo 3.º, de suprimir os termos "ou, pelo menos, por negligência 
grave" e de inserir, no artigo 3.º-A, uma nova categoria "limitada" de actos qualificados 
como infracções penais circunscreve consideravelmente o âmbito de aplicação da directiva. 
No que respeita a esta disposição, em particular, a formulação da Comissão foi completada.
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Alteração 65
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A)  a propagação de incêndios (fogo 
posto) numa floresta, numa superfície 
arborizada ou numa superfície declarada 
a arborizar ou a rearborizar;

Or. el

Justificação

Os fogos postos em florestas constituem infracções no sentido de que são uma violação da 
protecção da natureza, nomeadamente quando provocam uma degradação significativa ilegal 
de um habitat protegido. As destruições de florestas provocadas por fogos postos, que 
afectaram o Sul da Europa, evidenciam que é urgente melhorar a presente directiva e alargar 
o seu âmbito de aplicação objectiva.

Alteração 66
Michl Ebner

Proposta de directiva
Artigo 3 –  alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) a posse ou a entrada em circulação 
de meios de transporte marítimo cujo 
elevado impacto negativo no ambiente 
esteja cientificamente provado 
(nomeadamente a posse ou a entrada em 
circulação embarcações de casco simples, 
verdadeiras "sucatas do mar"). 

Or. it
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Alteração 67
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para qualificar como infracção 
penal o incitamento e a facilitação dos
actos mencionados no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 68
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que a participação nos 
actos praticados de forma deliberada, 
mencionados no artigo 3.º constitua uma 
infracção penal.

Or. el

Justificação

1. O termo "participação" tem uma acepção lata, incluindo nomeadamente, por definição, as 
noções de incitação e de cumplicidade directa ou simples.

2. Limitação da noção de "participação" aos actos praticados de forma deliberada.
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Alteração 69
Michl Ebner

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que a participação nos 
actos mencionados no artigo 3.º ou a 
instigação da sua prática sejam 
qualificadas como infracções, ou para 
que, de um modo geral, os 
comportamentos que, por acção ou 
omissão, causem danos e/ou possam 
causar graves danos ao ambiente sejam 
igualmente qualificados como infracção 
penal.

Or. it

Alteração 70
Michl Ebner

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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, o corpo de 
delito, quer se trate de um risco quer de 
um dano, seja objecto de verdadeiras 
medidas cautelares (apreensão do corpo 
de delito).

Or. it
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Alteração 71
Titus Corlăţean

Proposta de directiva
Artigo 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Medidas cautelares

Os Estados-Membros introduzirão ou 
manterão medidas cautelares efectivas a 
fim de prevenir os crimes contra o 
ambiente.

Or. en

Alteração 72
Francesco Enrico Speroni

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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 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.

Or. it

Justificação

Não há necessidade de entrar em pormenores.
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Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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 […]. Os Estados-Membros, no 
interesse da Comunidade, comunicarão
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a importância cada vez maior conferida pelo Parlamento à questão de uma 
melhor legislação e aplicação das normas comunitárias, é essencial que a obrigação de 
elaborar quadros de correspondência, tal como propõe a Comissão, não seja suprimida.

Alteração 74
Tadeusz Zwiefka

Proposta de Directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 9-A 
Medidas formação e de informação

No plano nacional, reveste-se de 
fundamental importância que as 
adequadas medidas de formação e de 
informação relativas ao Direito penal em 
matéria de ambiente sejam aplicadas a 
cada um dos elos da cadeia de 
responsabilidade penal, por um lado, e, 
por outro, que a questão da 
imputabilidade no domínio dos crimes 
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contra o ambiente seja incluída, quer nos 
programas de formação destinados aos 
magistrados do Ministério Público e aos 
juízes, quer no trabalho das organizações 
responsáveis pela formação dos 
funcionários judiciais e dos agentes do 
Ministério Público.

Or. pl

Alteração 75
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º -A
Radiação ionizante

Foram adoptadas, com base no Tratado 
Euratom, normas de direito derivado no 
domínio da saúde e da segurança, a fim 
de proteger a população e o ambiente 
contra os riscos ligados às actividades que 
envolvem a utilização da radiação 
ionizante. Assim, sendo, a obrigação 
imposta aos Estados-Membros de prever 
sanções penais, em conformidade com a 
presente directiva, abrange igualmente os 
actos ilícitos cometidos com violação da 
legislação adoptada com base no Tratado 
Euratom.

Or. en
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Alteração 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Proposta de directiva
Anexo A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo A
Lista dos textos legislativos comunitários 
cuja violação constitui um acto ilícito na 
acepção da alínea a), segundo travessão,  
do artigo 2.º, no que respeita às 
actividades nucleares:
- Directiva 2006/117/Euratom do 
Conselho, de 20 de Novembro de 2006, 
relativa à fiscalização e ao controlo das 
transferências de resíduos radioactivos e 
de combustível nuclear irradiado;
- Directiva do Conselho de 13 de Maio de 
1996 que fixa as normas de segurança de 
base relativas à protecção sanitária da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes;
- Directiva 2003/122/Euratom do 
Conselho, de 22 de Dezembro de 2003, 
relativa ao controlo de fontes radioactivas 
seladas de actividade elevada e de fontes 
órfãs;
- Decisão 87/600/Euratom do Conselho de 
14 de Dezembro de 1987 relativa a regras 
comunitárias de troca rápida de 
informações em caso de emergência 
radiológica.

Or. fr

Justificação

O Capítulo III do Tratado Euratom constitui a base jurídica de uma acção comunitária em 
matéria de protecção do ambiente no que diz respeito às actividades nucleares. Revela-se 
indispensável colocar o texto em conformidade, especificando que as questões respeitantes ao 
sector nuclear continuam a ter como referência o Tratado Euratom. Tendo em conta as 
observações anteriores, deve considerar-se como sendo ilícitos, no que respeita às 
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actividades nucleares, os actos que violam um texto legislativo comunitário baseado no 
Tratado Euratom.
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