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Alteração 1
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 30 e 31

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A legislação indicada no Anexo da 
presente directiva contém disposições que 
deveriam estar sujeitas a medidas 
relacionadas com o direito penal, a fim de 
assegurar a plena eficácia das normas 
relativas à protecção ambiental.

Or. en

Alteração 2
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 32 e 33

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 
indicada no Anexo que obrigam os 
Estados-Membros, aquando da aplicação 
dessa legislação, a prever medidas de 
interdição.

Or. en
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Alteração 3
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se, após um certo lapso de tempo, se 
provar que uma actividade contínua 
causa danos ambientais, que, por seu 
lado, podem dar lugar a uma 
responsabilidade penal nos termos da 
presente directiva, a questão de saber se o 
autor dos danos agiu com dolo ou por 
negligência grave deve ser determinada 
tomando como referência o momento em 
que o infractor tomou consciência, ou 
devia ter tomado consciência, dos factos 
constitutivos da infracção e não do 
momento em que iniciou a sua actividade. 
Convém ter em mente, neste contexto, que 
a atribuição prévia de uma autorização, 
licença ou concessão não deve constituir 
uma defesa nessas circunstâncias. 

Or. en

Alteração 4
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 4

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 a um acto 
comunitário indicado no Anexo à 
presente directiva ou a uma lei, 
regulamento administrativo ou decisão 
tomada por uma autoridade competente
num Estado Membro com vista à 
transposição da legislação comunitária; 
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Or. en

Alteração 5
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 5, 42 e 43

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) "Espécies protegidas da fauna e 
flora selvagens":
i) Para efeitos da infracção a que se 
refere a alínea g) do artigo 3.º, as espécies 
enumeradas: 
– 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 selvagens1;
– no Anexo I e  no n.º 2 do artigo 4.º da 
Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 
de Abril de 1979, relativa à conservação 
das aves selvagens2;

ii) Para efeitos da infracção relacionada 
com a comercialização a que se refere a 
alínea g-A) do artigo 3.º, as espécies 
enumeradas: 
– nos Anexos A ou 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., com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2006/105/CE (JO L 363 de 20.12.2006, p. 368).
2JO L 103 de 25.4.1979, p. 1., com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2006/105/CE (JO L 363 de 20.12.2006, p. 368).
3 JO L 61 de 3.3.1997, p. 1. com a última redacção 
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 
1352/2005 da Comissão (JO L 215  de 19.8.2005, 
p. 1).
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Or. en

Alteração 6
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 6, 44, 45 e 48

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

Alteração 7
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 8

Proposta de directiva
Artigo 3 – parte introdutória

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 
são ilegais e cometidos com dolo ou, pelo 
menos, por negligência grave:

Or. en
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Alteração 8
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 9

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;

Suprimido

Or. en

Alteração 9
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 15, 16 e 58

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 ou morte de espécies 
protegidas da fauna e da flora selvagem ou 
de partes ou produtos delas, assim como a 
morte ou destruição de tais espécimes, 
exceptuando os casos em que o 
comportamento diz respeito a uma 
quantidade negligenciável de espécimes e 
tem um impacto negligenciável sobre o 
estado de conservação da espécie;

Or. en
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Alteração 10
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 15, 16 e 58

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) o comércio de espécies protegidas 
da fauna e da flora selvagens, de partes 
ou produtos das mesmas, exceptuando os 
casos em que o comportamento diz 
respeito a uma quantidade negligenciável 
de espécimes e tem um impacto 
negligenciável sobre o estado de 
conservação da espécie;

Or. en

Alteração 11
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 e 65

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) a deterioração significativa de um 
habitat dentro de um sítio protegido 
através de actividades de construção, 
extracção de pedra, desflorestação, 
arranque e plantação agrícolas, assim 
como fogo posto ou actos graves 
comparáveis;

Or. en
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Alteração 12
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 5, 18 e 64

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 de 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono.

Or. en

Alteração 13
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 19

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Infracções cometidas por negligência

grave
Os Estados-Membros asseguram que os 
actos referidos nas alíneas b) a f), assim 
como nas alíneas h) e i) do artigo 3.º  
constituam infracções penais, quando 
cometidos por negligência grave.

Or. en
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Alteração 14
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Adopção de nova legislação

Sempre que for adoptada legislação 
subsequente no domínio do ambiente, esta 
especificará, quando adequado, que o 
Anexo da presente directiva deve ser 
alterado. 

Or. en

Alteração 15
Hartmut Nassauer
Alteração de compromisso que substitui as alterações 27

Proposta de directiva
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo A
LISTA DA LEGISLAÇÃO 

COMUNITÁRIA CUJA VIOLAÇÃO 
CONSTITUI UM COMPORTAMENTO 

ILEGAL, NA ACEPÇÃO DA ALINEA A) 
DO ARTIGO 2.º DA PRESENTE 

DIRECTIVA
- Directiva 70/220/CEE do Conselho, de 
20 de Março de 1970, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes às medidas 
a tomar contra a poluição do ar pelos 
gases provenientes dos motores de ignição 
comandada que equipam os veículos a 
motor (será revogada a partir de 2 de 
Janeiro de 2013 pelo Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 



AM\715962PT.doc 11/17 PE404.583v01-00

PT

Conselho);
- Directiva 72/306/CEE do Conselho, de 2 
de Agosto de 1972, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes às medidas a tomar contra a 
emissão de poluentes provenientes dos 
motores diesel destinados à propulsão dos 
veículos (será revogada a partir de 2 de 
Janeiro de 2013 pelo Regulamento (CE) 
n.º 715/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho);
- Directiva 75/439/CEE do Conselho, de 
16 de Junho de 1975, relativa à 
eliminação dos óleos usados;
- Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação 
da colocação no mercado e da utilização 
de algumas substâncias e preparações 
perigosas (será substituída e revogada 
com efeitos a partir de 1 de Junho de 2009 
pelo Regulamento REACH (Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho));
- Directiva 77/537/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1977, relativa à
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes às medidas 
a tomar contra a emissão de poluentes 
provenientes de motores diesel destinados 
à propulsão dos tractores agrícolas ou 
florestais de rodas; 
- Directiva 78/176/CEE do Conselho, de 
20 de Fevereiro de 1978, relativa aos 
detritos provenientes da indústria do 
dióxido de titânio;
- Directiva 79/117/CEE do Conselho, de 
21 de Dezembro de 1978, relativa à 
proibição de colocação no mercado e da 
utilização de produtos fitofarmacêuticos 
contendo determinadas substâncias 
activas;
- Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 
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de Abril de 1979, relativa à conservação 
das aves selvagens;
- Regulamento (CEE) n.º 348/81 do 
Conselho, de 20 de Janeiro de 1981, 
relativo a um regime comum aplicável às 
importações dos produtos extraídos dos 
cetáceos;
- Directiva 82/176/CEE do Conselho, de 
22 de Março de 1982, relativa aos 
valores-limite e aos objectivos de 
qualidade para as descargas de mercúrio 
do sector da electrólise dos cloretos 
alcalinos (revogação proposta);
- Directiva 83/513/CEE do Conselho, de 
26 de Setembro de 1983, relativa aos 
valores-limite e aos objectivos de 
qualidade para as descargas de cádmio
(revogação proposta);
- Directiva 84/156/CEE do Conselho, de 8 
de Março de 1984, relativa aos 
valores-limites e aos objectivos de 
qualidade para as descargas de mercúrio 
de sectores que não o da electrólise dos 
cloretos alcalinos (revogação proposta);
- Directiva 84/491/CEE do Conselho, de 9 
de Outubro de 1984, relativa aos valores-
limite e aos objectivos de qualidade para 
as descargas de hexaclorociclohexano
(revogação proposta);
- Directiva 86/278/CEE do Conselho de 
12 de Junho de 1986 relativa à protecção 
do ambiente, e em especial dos solos, na 
utilização agrícola de lamas de 
depuração; 
- Directiva 86/280/CEE do Conselho de 
12 de Junho de 1986 relativa aos 
valores-limite e aos objectivos de 
qualidade para as descargas de certas 
substâncias perigosas incluídas na lista I 
do Anexo da Directiva 76/464/CEE
(revogação proposta);
- Directiva 90/219/CEE do Conselho, de 
23 de Abril de 1990, relativa à utilização 
confinada de microrganismos 
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geneticamente modificados;
- Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 
21 de Maio de 1991, relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas;
- Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 
15 de Julho de 1991, relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado;
- Directiva 91/689/CEE do Conselho, de 
12 de Dezembro de 1991, relativa aos 
resíduos perigosos;
- 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;
- Directiva 92/112/CEE do Conselho, de 
15 de Dezembro de 1992, que estabelece 
as regras de harmonização dos programas 
de redução da poluição causada por 
resíduos da indústria do dióxido de titânio 
tendo em vista a sua eliminação; 
- Directiva 94/63/CEE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1994, relativa ao controlo 
das emissões de compostos orgânicos 
voláteis (COV) resultantes do 
armazenamento de gasolinas e da sua 
distribuição dos terminais para as 
estações de serviço; 
- Directiva 96/59/CE do Conselho de 16 
de Setembro de 1996 relativa à eliminação 
dos policlorobifenilos e dos 
policlorotrifenilos (PCB/PCT);
- Directiva 96/82/CE do Conselho de 9 de 
Dezembro de 1996 relativa ao controlo 
dos perigos associados a acidentes graves 
que envolvem substâncias perigosas;
- Directiva 97/68/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 16 de 
Dezembro de 1997 relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-membros 
respeitantes a medidas contra a emissão 
de poluentes gasosos e de partículas pelos 
motores de combustão interna a instalar 
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em máquinas móveis não rodoviárias; 
- 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; 
- Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 16 de 
Fevereiro de 1998 relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado; 
- Directiva 98/70/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 13 de Outubro 
de 1998 relativa à qualidade da gasolina e 
do combustível para motores diesel e que 
altera a Directiva 93/12/CEE do 
Conselho;  
- Directiva 1999/13/CE do Conselho de 11 
de Março de 1999 relativa à limitação das 
emissões de compostos orgânicos voláteis 
resultantes da utilização de solventes 
orgânicos em certas actividades e 
instalações; 
- Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 
26 de Abril de 1999, relativa à deposição 
de resíduos em aterros;
- Directiva 1999/32/CE do Conselho, de 
26 de Abril de 1999, relativa à redução do 
teor de enxofre de determinados 
combustíveis líquidos e que altera a 
Directiva 93/12/CEE;
- Directiva 2000/53/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de 
Setembro de 2000, relativa aos veículos 
em fim de vida;
- Directiva 2000/59/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de 
Novembro de 2000, relativa aos meios 
portuários de recepção de resíduos 
gerados em navios e de resíduos da carga;
- Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água;
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- Directiva 2000/76/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de 
Dezembro de 2000, relativa à incineração 
de resíduos;
- Regulamento (CE) nº 2037/2000 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Junho de 2000, relativo às substâncias 
que empobrecem a camada de ozono;
- Directiva 2001/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de Março 
de 2001, relativa à libertação deliberada 
no ambiente de organismos 
geneticamente modificados e que revoga a 
Directiva 90/220/CEE do Conselho;
- Directiva 2001/80/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2001, relativa à limitação das emissões 
para a atmosfera de certos poluentes 
provenientes de grandes instalações de 
combustão;
- Directiva 2002/96/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro 
de 2003, relativa aos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
(REEE);
- Regulamento (CE) n.° 850/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004 relativo a poluentes 
orgânicos persistentes e que altera a 
Directiva 79/117/CEE;
- Directiva 2005/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de 
Setembro de 2005, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes às medidas a tomar contra a 
emissão de gases e partículas poluentes 
provenientes dos motores de ignição por 
compressão utilizados em veículos e a 
emissão de gases poluentes provenientes 
dos motores de ignição comandada 
alimentados a gás natural ou a gás de 
petróleo liquefeito utilizados em veículos;
- Directiva 2005/78/CE da Comissão, de 
14 de Novembro de 2005, que aplica a 
Directiva 2005/55/CE do Parlamento 



PE404.583v01-00 16/17 AM\715962PT.doc

PT

Europeu e do Conselho relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes às medidas 
a tomar contra a emissão de gases e 
partículas poluentes provenientes dos 
motores de ignição por compressão 
utilizados em veículos e a emissão de 
gases poluentes provenientes dos motores 
de ignição comandada alimentados a gás 
natural ou a gás de petróleo liquefeito 
utilizados em veículos e altera os seus 
anexos I, II, III, IV e VI;
- Directiva 2006/11/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de 
Fevereiro de 2006, relativa à poluição 
causada por determinadas substâncias 
perigosas lançadas no meio aquático da 
Comunidade;
- Directiva 2006/12/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa aos resíduos;
- Directiva 2006/21/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Março
de 2006, relativa à gestão dos resíduos de 
indústrias extractivas e que altera a 
Directiva 2004/35/CE;
- Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços energéticos 
e que revoga a Directiva 93/76/CEE do 
Conselho;
- Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e 
acumuladores e respectivos resíduos e que 
revoga a Directiva 91/157/CEE;
- Directiva 2006/118/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa à protecção 
das águas subterrâneas contra a poluição 
e a deterioração;
- Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativo a 
transferências de resíduos;
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- Regulamento (CE) n.º 715/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Junho de 2007, relativo à homologação 
dos veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 
6) e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos
(revogará a Directiva 70/220/CEE com 
efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2013);
- Regulamento (CE) n.° 1418/2007 da 
Comissão, de 29 de Novembro de 2007 , 
relativo à exportação de determinados 
resíduos, para fins de valorização, 
enumerados no anexo III ou no anexo 
III-A do Regulamento (CE) n.° 1013/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
para certos países não abrangidos pela 
Decisão da OCDE sobre o controlo dos 
movimentos transfronteiriços de resíduos.

Or. en
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