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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
protecção do ambiente através do direito penal
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0051),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 175.º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0063/2007),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Além disso, as diferenças 
significativas entre o nível de sanções 
aplicadas nos Estados Membros torna 
necessário prever, em determinadas 
circunstâncias, a aproximação dos níveis, 
de modo a que correspondam à gravidade 
da infracção.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Consequência do acórdão do TJCE de 23.10.2007 (C-440/05), segundo o qual a fixação do 
tipo e do grau de sanções penais a aplicar não é da competência da Comunidade (ver ponto 
70).

Alteração 2

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Consequência do acórdão do TJCE de 23.10.2007 (C-440/05), segundo o qual a fixação do 
tipo e do grau de sanções penais a aplicar não é da competência da Comunidade (ver ponto 
70).

Alteração 3

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 do ambiente pelo direito penal.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Consequência do acórdão do TJCE de 23.10.2007 (C-440/05), segundo o qual a fixação do 
tipo e do grau de sanções penais a aplicar não é da competência da Comunidade (ver ponto 
70).

Alteração 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 à legislação 
comunitária indicada no Anexo A, ou a 
uma lei, regulamento administrativo ou 
decisão tomada por uma autoridade 
competente num Estado Membro com vista 
à transposição da referida legislação 
comunitária; 

Or. de

Justificação

O princípio da tipificação dos actos puníveis e a previsibilidade do comportamento punível 
requerem uma indicação precisa da legislação comunitária cuja violação dará lugar à 
aplicação de sanções penais.

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) "Espécies protegidas da fauna e 
flora selvagens"
1) Para efeitos da 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;
2)Para efeitos da alínea g-A) do artigo 3.º, 
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as espécies enumeradas no Anexo 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 comércio2;
_____________
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).
2 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).

Or. de

Justificação

Descrição exacta do âmbito de aplicação, no interesse da clareza jurídica em matéria penal.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B)"Habitat protegido", todo o habitat e 
toda a espécie para o qual ou a qual foi 
definida  uma zona de protecção, nos 
termos do n.º 1 ou 2 do artigo 4.º da 
Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 
de Abril de 1979 relativa à conservação 
das aves selvagens1, e todo o habitat 
natural e toda a espécie para o qual ou a 
qual uma zona foi declarada zona 
especial de conservação, nos termos do n.º 
4 do artigo 4.º da Directiva 92/43/CE, de 
21 de Maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens.
_____________
1 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
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2006/105/CE.

Or. de

Justificação

Definição do conceito de "habitat protegido", ver igualmente a alínea h) do artigo 3.º.

Alteração 7

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 organizações 
internacionais.

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

Or. de

Justificação

Formulação-tipo do conceito de "pessoa colectiva" nos actos legislativos comunitários; 
ajustamento da redacção.

Alteração 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:

Or. de



PE400.698v01-00 10/31 PR\706802PT.doc

PT

Justificação

1. Ajustamento à estrutura da Decisão-Quadro do Conselho 2005/667/JAI de 12.07.2005, no 
intuito de estabelecer uma distinção entre actos cometidos com dolo e actos cometidos por 
negligência.

2. Os actos cometidos por negligência grave são regulamentados num artigo próprio (ver 
artigo 3-A (novo).

Alteração 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. de

Justificação

Apenas um comportamento ilegal deve ser punido penalmente, ver igualmente, artigo 3.º, 
alínea b).

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea (b)

Texto da 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 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;

Or. de
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Justificação

O elemento constitutivo da ilegalidade foi incluído na frase introdutória ao artigo 3.º, pelo 
que pode ser dispensado nas alíneas.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea (c)

Texto da 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 recolha, transporte, valorização ou 
eliminação de resíduos, incluindo a 
fiscalização destas operações e o 
tratamento posterior dos locais de 
eliminação e incluindo as actividades 
exercidas por negociantes ou 
intermediários (gestão de resíduos), 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;

Or. de

Justificação

1. O elemento constitutivo da ilegalidade foi incluído na frase introdutória ao artigo 3.º, pelo 
que pode ser dispensado nas alíneas.

2. Definição legal do conceito "gestão de resíduos", incluindo a "fiscalização das operações", 
nos termos da futura directiva [.../.../CE] do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
resíduos (COD/2005/0281).

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea (d)

Texto da 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 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, da 
água, a animais ou a plantas;

Or. de

Justificação

O elemento constitutivo da ilegalidade foi incluído na frase introdutória ao artigo 3.º, pelo 
que pode ser dispensado nas alíneas.

Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A transferência ilegal de resíduos, tal 
como definida no n.º 35 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho  , para 
obtenção de lucros e em quantidades não 
negligenciáveis, quer a transferência 
ocorra numa operação única ou em 
várias operações aparentemente ligadas; 

(e) A transferência de resíduos, desde que 
esta actividade se insira no âmbito de 
aplicação do n.º 35 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho, para 
obtenção de lucros e em quantidades não 
negligenciáveis; 

Or. de

Justificação

1. O elemento constitutivo da ilegalidade foi incluído na frase introdutória ao artigo 3.º, pelo 
que pode ser dispensado nas alíneas.

2. Formulação-tipo, de acordo com a terminologia da legislação europeia em matéria de 
resíduos.

3. A frase suprimida não comporta nenhuma disposição nova, pelo que é supérflua.
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Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea (f)

Texto da 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 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;

Or. de

Justificação

1. O elemento constitutivo da ilegalidade foi incluído na frase introdutória ao artigo 3.º, pelo 
que pode ser dispensado nas alíneas.

2. Alteração da redacção.

Alteração 15

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 ou captura de exemplares de 
espécies protegidas da fauna e da flora 
selvagens, de partes ou produtos das 
mesmas, assim como a sua morte ou 
destruição, caso o autor dos actos aja a 
título profissional ou por hábito;

Or. de

Justificação

Delimitação dos factos, a fim de excluir casos menores da aplicação de pena.
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Alteração 16

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, caso o autor aja 
a título profissional ou por hábito.

Or. de

Justificação

Inclusão do comércio de espécies protegidas como delito, nos termos da definição constante 
do n.º 2, alínea a-A) (nova) do artigo 2.º.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 3 – alínea (h)

Texto da Comissão Alteração

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

(h)  A exploração ou extracção de 
componentes do solo, os trabalhos de 
escavação ou aterro, a criação, alteração 
ou eliminação de um curso de água, a 
drenagem de uma zona húmida, a 
construção de um edifício ou o 
desbravamento de uma floresta de um 
modo que afecte consideravelmente o 
objectivo de protecção de um habitat 
protegido;

Or. de

Justificação

Definição mais exacta da intervenção punível num habitat protegido, de acordo com o 
imperativo de tipificação do acto.
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Alteração 18

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 ou produção, 
comercialização ou utilização ilegais de 
substâncias que empobrecem a camada de 
ozono.

Or. de

Justificação

O elemento constitutivo da ilegalidade foi incluído na frase introdutória ao artigo 3.º, pelo 
que pode ser dispensado nas alíneas.. Alargamento a acções analogamente perigosas e, por 
conseguinte, puníveis.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Infracções cometidas por negligência

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

Or. de

Justificação

Distinção entre actos cometidos com dolo e por negligência grave, de acordo com a estrutura 
da Decisão-quadro 2005/667/JAI de 12.7.2005. Limitação da punibilidade de actos 
cometidos por negligência grave a infracções de peso, de acordo com o acórdão do TJCE de 
23.10.2007 (C-440/05).
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Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Participação e instigação Instigação e cumplicidade
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 instigação à prática 
dos actos mencionados no artigo 3.º ou a 
cumplicidade nos mesmos sejam passíveis 
de sanção penal.

Or. de

Justificação

1. Distinção entre instigação e cumplicidade relativamente a actos cometidos com dolo.

2. Alteração da redacção.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

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. Cada um dos Estados-Membros tomará 
as medidas necessárias para que as 
infracções referidas nos artigos 3.º até 4.º 
sejam puníveis com sanções penais 
efectivas, proporcionadas e dissuasoras.

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.
3. Os Estados Membros tomarão as 
medidas necessárias para que as 
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infracções abaixo referidas sejam 
passíveis de uma pena máxima de, pelo 
menos, dois a cinco anos de prisão.
(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] .
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.
(a) Infracção mencionada na alínea a) do 
artigo 3.º, quando cometida com dolo;
(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.
5. As sanções penais previstas no presente 
artigo podem ser acompanhadas por 
outras sanções ou medidas, 
nomeadamente:
(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 
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criminosa;
(b) Publicação da decisão judicial 
relacionada com a condenação ou 
quaisquer outras sanções ou medidas 
aplicadas;
(c) Obrigação de restaurar o ambiente.

Or. de

Justificação

Alterações na redacção.

Consequência do acórdão do TJCE de 23.10.2007 (C-440/05), segundo o qual a fixação do 
tipo e do grau de sanções penais a aplicar não é da competência da Comunidade (ver ponto 
70).

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas possam ser 
responsabilizadas 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 um cargo de chefia, com base 
em:

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas possam ser 
responsabilizadas pelas infracções 
previstas nos artigos 3.º a 4.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:

Or. de

Justificação

Alargamento a actos cometidos por negligência grave.
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Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que uma pessoa 
colectiva possa ser responsabilizada 
quando a falta de vigilância ou de controlo 
por parte de uma pessoa referida no nº 1 
tiver possibilitado a prática das infracções 
referidas no artigo 3.º, em benefício dessa 
pessoa colectiva, por uma pessoa sob a sua 
autoridade.

2. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que uma pessoa 
colectiva possa ser responsabilizada 
quando a falta de vigilância ou de controlo 
por parte de uma pessoa referida no nº 1 
tiver possibilitado a prática das infracções 
referidas nos artigos 3.º a 4.º, em benefício 
dessa pessoa colectiva, por uma pessoa sob 
a sua autoridade.

Or. de

Justificação

Alargamento a actos cometidos por negligência grave.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas consideradas 
responsáveis por infracções nos termos do
artigo 6.º sejam puníveis com sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasoras, 
que incluam multas de carácter penal ou 
não.

1. Os Estados Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas consideradas 
responsáveis por infracções nos termos do 
artigo 6.º sejam puníveis com sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasoras.

2. O montante máximo das multas 
previstas no n.º 1 é o seguinte:
(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, 
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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 
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.
3. Os Estados Membros onde o euro ainda 
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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 […].
4. As sanções penais previstas no presente 
artigo podem ser acompanhadas por 
outras sanções ou medidas, 
nomeadamente:
(a) Obrigação de restaurar o ambiente;
(b) Exclusão do direito a benefícios ou 
auxílios públicos;
(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.

Or. de

Justificação

1. Alteração da redacção.

2. Consequência do acórdão do TJCE de 23.10.2007 (C-440/05), ponto 66.

Consequência do acórdão do TJCE de 23.10.2007 (C-440/05), segundo o qual a fixação do 
tipo e do grau de sanções penais a aplicar não é da competência da Comunidade (ver ponto 
70).
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Relatórios Suprimido
O mais tardar até ... e, subsequentemente, 
de três em três anos, os Estados-Membros 
comunicarão à Comissão, sob a forma de 
um relatório, informações sobre a 
aplicação da presente directiva. 
Com base nesses relatórios, a Comissão 
apresentará um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. 

Or. de

Justificação

Contrariamente ao que se verifica no terceiro pilar dos Tratados europeus, a Comissão 
dispõe, no que se refere ao direito comunitário, dos instrumentos adequados para velar pelo 
seu cumprimento. A obrigação de apresentação de relatórios é, por conseguinte, uma medida 
burocrática supérflua.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 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 […]. 

Or. de
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Justificação

A disposição suprimida deveria ser incluída num considerando.

Alteração 27

Proposta de directiva
Anexo A (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 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; a revogar por um novo 
regulamento;
- 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; 
- Directiva 75/439/CEE do Conselho, de 
16 de Junho de 1975, relativa à 
eliminação dos óleos usados;
- Directiva 76/464/CEE do Conselho, de 4 
de Maio de 1976, relativa à poluição 
causada por determinadas substâncias 
perigosas lançadas no meio aquático da 
Comunidade, revogada pela Directiva
2000/60 a partir de 2013;
- Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
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regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação 
da colocação no mercado e da utilização 
de algumas substâncias e preparações 
perigosas; será substituída pelo 
Regulamento REACH a partir de
1.6.2009;
- 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 
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;
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- 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 84/360/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1984, relativa à luta 
contra a poluição atmosférica provocada 
por instalações industriais; será revogada 
em Outubro de 2007;
- 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 
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 
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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 96/61/CE do Conselho de 24 
de Setembro de 1996 relativa à prevenção 
e controlo integrados da poluição;
- 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 
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;
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- 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 - Declarações da 
Comissão;
- 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;
- 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 
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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 
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 
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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 - aplicável a 
partir de 12 de Julho de 2007;
- 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; será 
aprovado brevemente e revogará a
Directiva 70/220/CEE 66 meses após a 
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sua entrada em vigor;
- 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

Justificação

Em conformidade com a alínea a) do artigo  2.º.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Antecedentes

Os antecedentes da proposta de directiva em apreço são descritos de forma detalhada no ponto 
1I do documento de trabalho do relator de 12.06.2007, apresentado à Comissão dos Assuntos 
Jurídicos.

II. Acórdão do TJCE de 23.10.2007 

No seu acórdão de 23.10.2007, no processo "Comissão das Comunidades Europeias contra 
Conselho da União Europeia relativo à Decisão-quadro do Conselho destinada a reforçar o 
quadro penal para a repressão da poluição por navios" (C-440/05), o TJCE esclareceu, pela 
primeira vez, que a fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar não é da 
competência da Comunidade. A proposta da Comissão Europeia de 09.02.2007 de directiva  
relativa à protecção do ambiente através do direito penal (COM(2007)51) é contrária a este 
acórdão e deve ser corrigida em conformidade.

III. O projecto de relatório destinado à Comissão dos Assuntos Jurídicos

O relator propõe aos membros da Comissão dos Assuntos Jurídicos, em resumo, as seguintes 
alterações à proposta da Comissão Europeia:

1. Nos artigos 5.º e 7.º deve ser aplicado o acórdão do TJCE de 23.10.2007. Uma vez que a 
fixação do tipo e do grau das sanções penais a aplicar não é da competência da Comunidade, 
devem ser suprimidos os respectivos n.ºs 2 e seguintes.

2. No artigo 2.º, são formuladas de forma mais precisa ou completadas algumas definições, 
por força do imperativo da tipificação dos actos: é, por exemplo, precisada a definição de 
ilegalidade. O anexo precisa o campo de aplicação. As definições são completadas pelos 
conceitos de "espécies protegidas da fauna e da flora selvagens" e "habitat protegido".

3. Nas infracções referidas no  artigo 3.º, importa estabelecer uma distinção entre uma 
infracção penal cometida com dolo e uma cometida por negligência grave. Tal corresponde à 
estrutura da Decisão-quadro do Conselho 2005/667/JAI, de 12.07.2005. No caso das diversas 
infracções, é necessário proceder a precisões ou ajustamentos da nova legislação em vigor, 
por razões que se prendem com a segurança jurídica e o imperativo de tipificação dos actos.

4. A obrigação de apresentação de relatórios por parte dos Estados-Membros, proposta pela 
Comissão é burocrática e supérflua, dado que no direito comunitário – contrariamente ao 
terceiro pilar dos Tratados europeus – existem instrumentos adequados para velar pelo 
cumprimento da legislação.
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