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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator de parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
gostaria de fazer algumas observações ao relator da Comissão dos Assuntos Jurídicos quanto 
à proposta do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção do ambiente através do 
direito penal.fn

No entender do relator de parecer, em grande medida, a legislação destinada à protecção do 
ambiente deveria ser aplicada recorrendo a sanções penais, dado que só estas têm um efeito 
suficientemente dissuasor e preventivo.

A presente proposta da Comissão substitui a proposta de Directiva relativa à protecção do 
ambiente através do Direito penal (2001/0076 (COD)), tendo em vista a implementação das 
conclusões do acórdão de 13 de Setembro de 2005 (C-176/03, Comissão contra Conselho) do 
Tribunal de Justiça Europeu (TJE) no chamado “processo ambiente”1, o qual anulou a 
Decisão-Quadro 2003/80/JAI.  No caso vertente, o TJE decidiu que a Comunidade pode 
adoptar, no âmbito do Direito penal dos Estados-Membros, as medidas que considere 
necessárias para garantir o cumprimento integral das normas que promulgue em matéria de 
protecção do ambiente. Foi, pois, necessário retirar a proposta de 2001 e apresentar uma nova 
proposta. O novo texto tem em conta os artigos 1.º a 7.º da decisão-quadro anulada, uma vez 
que deveriam ter sido adoptados com base no artigo 175.º do Tratado CE, e não no Título VI 
do TUE.  

O seu objectivo é garantir uma aproximação parcial relativamente aos tipos de violação grave 
da legislação ambiental que devem ser considerados na UE como infracção penal.  Estas 
infracções devem ser passíveis de sanções efectivas, proporcionadas e dissuasoras e, nos 
casos mais graves, o grau das sanções deve ser igualmente sujeito a uma aproximação. 

Recentemente, em 23 de Outubro de 2007, o Tribunal de Justiça Europeu proferiu um acórdão 
no processo conhecido por “poluição causada por navios”2. Neste processo, o TJE confirmou 
o seu acórdão de 13 de Setembro de 2005 (processo “ambiente”). Quanto à questão de saber 
se a Comunidade tem competência para determinar o tipo e o grau das sanções penais que os 
Estados-Membros devem aplicar, o TJE sustentou claramente que essa matéria não é da 
competência da Comunidade3.  Para grande pena do relator de parecer, o TJE não 
fundamentou esta questão e continua por esclarecer como é que chegou a esta decisão. Ora, se 
tivermos em conta a lógica subjacente à proposta (natureza transfronteiriça do crime 
ambiental), este ponto constitui uma decepção. Tal significa que os infractores podem ainda 
explorar a seu favor as diferenças existentes entre a legislação dos Estados-Membros (dado 
que o grau das sanções aplicáveis a infracções análogas nos Estados-Membros é muito 
diferente), uma vez que, na situação actual, não é possível uma harmonização do grau das 
penalidades a nível comunitário. No entender do relator, por conseguinte, a fim de proteger o 
ambiente de forma eficaz, é primordial proceder à aproximação do nível das sanções e é de 
lamentar que o TJE não tenha dado este poder à Comunidade. 

                                               
1 C-176/03, de 13 de Setembro de 2005.
2 C-440/05 (Comissão contra Conselho).
3 N.º 70 do acórdão.
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Resta saber o que é que o Tratado de Lisboa (cuja entrada em vigor está prevista para 2009) 
nos reserva nesta matéria, visto que prevê a possibilidade de estabelecer regras mínimas 
relativas à definição de infracções penais e respectivas sanções através do processo de 
co-decisão1.

Dada a natureza transfronteiriça do crime ambiental, seria útil dispor de um conjunto de 
normas mínimas referentes à criminalidade ambiental e respectivas sanções para garantir uma 
estratégia global e eficaz em matéria de protecção do ambiente.

O relator de parecer gostaria, por conseguinte, de aconselhar o relator da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos a ter em conta as seguintes alterações: 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 3, alínea a)

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

Justificação

Para que um determinado comportamento seja considerado uma infracção penal e 
sancionado em conformidade, tem de ser necessariamente ilícito (ou seja, de infringir a 
legislação comunitária ou uma lei). Por conseguinte, está excluída a possibilidade de 
sancionar penalmente um comportamento que não seja ilegal. 

Alteração 2
Artigo 4

                                               
1 Artigo 69.º, n.º 2, alínea f), embora o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca (conjuntamente com outros 
Estados-Membros) possam accionar o “travão de emergência” para refrear a adopção das respectivas sanções penais. 
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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 a participação nos actos mencionados 
no artigo 3.º ou a instigação intencionais da 
sua prática.

Justificação

De um ponto de vista jurídico, a participação ou a instigação de um comportamento 
negligente não podem ser consideradas infracções penais. Só a participação e a instigação 
intencionais podem ser consideradas como tal. 

Alteração 3
Artigo 5, n.º 1

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para garantir que as infracções 
referidas nos artigos 3.º e 4.º sejam puníveis 
com sanções penais efectivas, 
proporcionadas e dissuasoras.

1. Os Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para garantir que as infracções 
referidas nos artigos 3.º e 4.º sejam puníveis 
com sanções efectivas, proporcionadas e 
dissuasoras de natureza penal.

Justificação

A redacção do artigo não é suficientemente clara no que respeita à possibilidade de 
sancionar o referido comportamento mediante sanções administrativas em vez de sanções 
penais. Uma vez que esta possibilidade privaria a directiva do seu carácter útil, há que a 
excluir claramente. 

Alteração 4
Artigo 5, n.º 2

2. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que as infracções 
referidas nas alíneas b) a h) do artigo 3.º 
sejam passíveis de uma pena máxima de, 
pelo menos, um a três anos de prisão, 
quando a infracção seja cometida por 
negligência grave e cause danos 
substanciais à atmosfera, ao solo, à água, a 
animais ou a plantas.

Suprimido

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
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que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes números deveriam ser suprimidos. 

Alteração 5
Artigo 5, n.º 3

3. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que as infracções 
abaixo referidas sejam passíveis de uma 
pena máxima de, pelo menos, dois a cinco 
anos de prisão. 

Suprimido

a) Infracção mencionada na alínea a) do 
artigo 3.º, quando cometida por negligência 
grave; 
b) Infracções referidas nas alíneas b) a f) 
do artigo 3.º, quando cometidas por 
negligência grave ou causem a morte ou 
lesões graves a pessoas;
c) Infracções referidas nas alíneas b) a h) 
do artigo 3.º, quando cometidas com dolo e 
causem danos substanciais à atmosfera, ao 
solo, à água, a animais ou a plantas;
d) Infracções referidas no artigo 3.º, 
quando cometidas no âmbito de 
organizações criminosas, na acepção da 
Decisão-Quadro [… relativa à luta contra a 
criminalidade organizada].

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes parágrafos deveriam ser suprimidos. 

Alteração 6
Artigo 5, n.º 4

4. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que as infracções 
abaixo referidas sejam passíveis de uma 
pena máxima de, pelo menos, cinco a dez 
anos de prisão. 

Suprimido
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a) Infracção mencionada na alínea a) do 
artigo 3.º, quando cometida por negligência 
grave;
b) Infracções referidas nas alíneas b) a f) 
do artigo 3.º, quando cometidas com dolo e 
causem a morte ou lesões graves a pessoas.

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes parágrafos deveriam ser suprimidos. 

Alteração 7
Artigo 5, n.º 5

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

Suprimido

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;
b) Publicação da decisão judicial 
relacionada com a condenação ou 
quaisquer outras sanções ou medidas 
aplicadas;
c) Obrigação de restaurar o ambiente.

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes parágrafos deveriam ser suprimidos. 

Alteração 8
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Artigo 7, n.º 2

2. O montante máximo das multas previstas 
no n.º 1 é o seguinte:

Suprimido

a) de 300 000 a 500 000 euros, pelo menos, 
nos casos das infracções mencionadas nas 
alíneas b) a h) do artigo 3.º, cometidas por 
negligência grave e que causem danos 
substanciais à atmosfera, ao solo, à água, a 
animais ou a plantas;

b) de 500 000 a 750 000 euros, pelo menos,
quando:

i) as infracções mencionadas na alínea 
a) do artigo 3.º sejam cometidas por 
negligência grave;
ii) as infracções referidas nas alíneas 
b) a h) do artigo 3.º: 

- sejam cometidas por negligência 
grave e causem a morte ou lesões 
graves a pessoas; 
- sejam cometidas com dolo e 
causem danos substanciais à 
atmosfera, ao solo, à água, a 
animais ou a plantas; ou 

iii) as infracções mencionadas no 
artigo .3º, quando cometidas com dolo 
no âmbito de organizações criminosas, 
na acepção da Decisão-Quadro [… 
relativa à luta contra a criminalidade 
organizada];

c) de 750 000 a 1 500 000 euros, pelo 
menos, quando:

i) as infracções mencionadas na 
alínea a) do artigo 3.º sejam cometidas 
com dolo; 
ii)  as infracções mencionadas nas 
alíneas b) a f) do artigo 3.º, sejam 
cometidas com dolo e causem a morte 
ou lesões graves a pessoas.

Os Estados-Membros podem aplicar um 
regime em que a multa ou coima seja 
proporcional ao volume de negócios da 
pessoa colectiva, à vantagem financeira 
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obtida ou prevista com a prática da 
infracção ou a qualquer outro valor 
indicativo da situação financeira da pessoa 
colectiva, desde que esse regime preveja 
multas ou coimas máximas, equivalentes, 
pelo menos, ao mínimo previsto para as 
multas ou coimas máximas. Os Estados-
Membros que apliquem a directiva de 
acordo com este sistema devem notificar a 
Comissão da sua intenção de o fazer. 

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes parágrafos deveriam ser suprimidos. 

Alteração 9
Artigo 7, n.º 3

3. Os Estados-Membros onde o euro ainda 
não foi adoptado devem aplicar a taxa de 
juro entre o euro e a respectiva moeda, de 
acordo com o publicado no Jornal Oficial 
da União Europeia em […].

Suprimido

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes parágrafos deveriam ser suprimidos. 

Alteração 10
Artigo 7, n.º 4

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

Suprimido

a) Obrigação de restaurar o ambiente;

b) Exclusão do direito a benefícios ou 
auxílios públicos;
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c) Inibição temporária ou permanente da 
prática de actividades industriais ou 
comerciais;

d) Colocação sob vigilância judicial;

e) Liquidação por decisão judicial;

(f) Obrigação de tomar medidas específicas 
destinadas a evitar as consequências de 
actos, como aquele que motivou a 
responsabilidade penal;

g) Publicação da decisão judicial 
relacionada com a condenação ou 
quaisquer sanções ou medidas aplicadas.

Justificação

No seu acórdão de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05, Comissão contra Conselho), o TJE 
afirma claramente que “quanto à fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar, há 
que notar que essa matéria não é da competência da Comunidade”. Para que a proposta da 
Comissão esteja em sintonia com o acórdão, estes parágrafos deveriam ser suprimidos. 
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