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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 n.º 1 do 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, bem como da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0154/2008),

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 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.
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Alteração 2

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

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 3

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A legislação indicada no anexo à 
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 do ambiente.

Alteração 5

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 a prever medidas de 
interdição aquando da aplicação dessa 
legislação.
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Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A presente 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. Não cria obrigações relativas à 
aplicação dessas sanções nem de outros 
instrumentos jurídicos disponíveis em 
casos individuais.

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, o legislador comunitário pode impor aos Estados-Membros a 
obrigação de instituir sanções para garantir a plena eficácia das normas que adopta em 
matéria de protecção do ambiente. 

Alteração 7

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

Justificação

Consequência do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 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 8

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

Justificação

Consequência do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 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 9

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. 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 o 
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.  
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Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. O elemento intelectual das 
infracções penais a estabelecer pelos 
Estados-Membros nos termos da presente 
directiva deve ser o dolo ou, pelo menos, a 
negligência grave. As autoridades 
competentes em matéria penal e os 
tribunais dos Estados-Membros devem, 
por conseguinte, dispor de competência 
discricionária para não proceder à 
instauração de um procedimento criminal 
por infracções tendo por objecto espécies 
protegidas da fauna e da flora selvagem 
ou de partes ou produtos delas, quando a 
conduta que deu azo à acção judicial diz 
respeito a uma quantidade negligenciável 
de espécimes e tem um impacto 
negligenciável sobre o estado de 
conservação da espécie em questão e 
quando a pessoas ou as pessoas em causa 
ignorassem que a fauna ou a flora 
selvagem em questão era protegida.

Alteração 11

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

Justificação

Consequência do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05), 
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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 12

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O Tratado Euratom e o direito 
derivado aprovado com base 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 
direito derivado aprovado com base no 
mesmo.

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 13

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 

(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 
causa graves danos ao ambiente, não 
podem ser devidamente alcançados pelos 
Estados-Membros e podem, 
consequentemente, ser mais facilmente 
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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

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

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 15

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 

(a) «Ilegal», a infracção à legislação 
comunitária indicada no Anexo A à 
presente directiva ou a uma lei, 
regulamento administrativo ou decisão 
tomada por uma autoridade competente 
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ambiente; num Estado-Membro com vista à 
transposição da legislação comunitária. 
No que se refere às actividades que são 
objecto do Tratado Euratom, a infracção 
à legislação comunitária indicada no 
Anexo B à presente directiva; 

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 16

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) "Espécies protegidas da fauna e da 
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 
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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).

Alteração 17

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 ou 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;

Alteração 18

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 

(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 
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internacionais. internacionais.

Justificação

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

Alteração 19

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 quaisquer outras 
entidades de direito público agindo no 
exercício da sua prerrogativa de poder 
público, bem como das organizações 
internacionais.

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 20
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:
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Alteração 21

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

Alteração 22

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 superfície terrestre 
ou na atmosfera, na rocha-mãe, no solo ou 
na água, que causem ou sejam passíveis de 
causar a morte ou lesões graves a pessoas, 
ou danos substanciais à qualidade do ar, do 
solo, da rocha ou da água, ou a animais ou 
a plantas;

Justificação

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

A proposta não tem em conta a camada mais superficial da litosfera, cuja topografia (relevo, 
exposição) influencia directamente a dispersão de radiações ionizantes e de outras matérias.
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Alteração 23

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

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 24

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 
cause, ou seja susceptível de causar, no 
exterior dessa instalação, a morte ou lesões 
graves a pessoas, ou ainda danos 
substanciais à qualidade do ar, do solo, da 
água, a animais ou a plantas;

(d) A exploração de uma instalação onde se 
exerça uma actividade perigosa ou onde 
sejam armazenadas ou utilizadas 
substâncias ou preparações perigosas, que 
cause, ou seja susceptível de causar, no 
exterior dessa instalação, a morte ou lesões 
graves a pessoas, ou ainda danos 
substanciais à qualidade do ar, do solo, das 
rochas ou da água, ou a animais ou a 
plantas;
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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 25

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; 

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.

Alteração 26

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 

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

Justificação

O texto proposto não faz referência à venda e à distribuição de materiais perigosos.

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 27

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;

Alteração 28

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 ou de partes 
ou produtos delas, 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;
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Justificação

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

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 30

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.

Alteração 31

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.
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Justificação

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

2. Alteração da redacção.

Alteração 32

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.

Cada um dos Estados-Membros tomará  as 
medidas necessárias para que as infracções 
referidas nos artigos 3.º e 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 
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 
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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 
criminosa;
(b) publicação da decisão judicial 
relacionada com a condenação ou 
quaisquer outras sanções ou medidas 
aplicadas;
(c) obrigação de restaurar o ambiente.

Justificação

Alterações na redacção.

Consequência do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 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 33

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.

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, 
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:
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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 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;
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(g) publicação da decisão judicial 
relacionada com a condenação ou 
quaisquer sanções ou medidas aplicadas.

Justificação

1. Alteração da redacção.

2. Consequência do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2007 (C-440/05), 
ponto 66.

Consequência do acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 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 34

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. 

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.
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Alteração 35

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 os 
anexos da presente directiva devem ser 
alterado. 

Alteração 36

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 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 
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 
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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 revogada e substituída 
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 
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 
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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 
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 
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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 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 
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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;
- Directiva 2000/76/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de 
Dezembro de 2000, relativa à incineração 
de resíduos;
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- 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.º 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 



PE400.698v02-00 32/59 RR\719307PT.doc

PT

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 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro 
de 2006, 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;
- Regulamento (CE) n.º 715/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Junho de 2007, relativo à homologação 
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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.º 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.º 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.

Alteração 38

Proposta de directiva
Anexo B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo B
LISTA DOS TEXTOS LEGISLATIVOS 
COMUNITÁRIOS CUJA VIOLAÇÃO 
CONSTITUI UM COMPORTAMENTO 
ILÍCITO NA ACEPÇÃO DA ALÍNEA A), 
SEGUNDO PARÁGRAFO, DO ARTIGO 
2.º DA PRESENTE DIRECTIVA, NO 
QUE RESPEITA ÀS ACTIVIDADES 
NUCLEARES:
- 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;
- Directiva do Conselho 96/29/Euratom, 
de 13 de Maio de 1996, que fixa as 
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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;
- 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.

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.
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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 de Junho de 2007, apresentado à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos.

II. Acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2007 

No seu acórdão de 23 de Outubro de 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 9 de 
Fevereiro de 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 acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de 
Outubro de 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 de Julho de 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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27.2.2008

PARECER DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR (*)

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

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))

Relator de parecer: (*) Dan Jørgensen

(*) Comissão associada – Artigo 47.º do Regimento

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

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

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

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

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

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

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

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

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

O parecer da Comissão do Ambiente 

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

Já no que se refere às infracções, o relator de parecer deseja reforçar a formulação e o 
significado de determinados aspectos concretos.  

A protecção dos habitats deve constituir uma das principais prioridades, mas as propostas da 
Comissão têm sido consideradas confusas e ambíguas pelos Estados-Membros, razão pela 
qual o relator de parecer propõe uma alteração destinada a esclarecer e a definir exactamente 
o que se entende por «habitat protegido».

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

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

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

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

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

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

Justificação

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

Alteração 2
Considerando 6

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

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

1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

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

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

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

Alteração 3
Considerando 7

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

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

Alteração 4
Considerando 9

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

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

Alteração 5
Artigo 1

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

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

Justificação

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

Alteração 6
Artigo 2 – alínea (a)

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

Justificação

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

Alteração 7
Artigo 2 – alínea (b)

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

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

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

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

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

Alteração9
Artigo 3 – alínea (a)

 (a) A descarga, emissão ou introdução de 
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 superfície terrestre, na 
atmosfera, na rocha-mãe, no solo ou na 
água, que causem a morte ou lesões graves a 
pessoas ou animais;

Alteração 10
Artigo 3 – alínea (b)

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

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

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

Alteração 11
Artigo 3 – alínea (c)

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

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

Justificação

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

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

Alteração 12
Artigo 3 – alínea (d)

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

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

Alteração 13
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Artigo 3 – alínea (f)

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

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

Justificação

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

Alteração 14
Artigo 3 – alínea (h)

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

 (h) Qualquer comportamento susceptível 
de causar a deterioração significativa de um 
habitat protegido, nomeadamente, por 
actividades de construção, extracção de 
pedra, desflorestação, arranque e plantação 
agrícolas e fogo posto;

Alteração 15
Artigo 3 – alínea (i-A) (nova)

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

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

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

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

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

Alteração 18
Artigo 4

 Os Estados-Membros tomarão as medidas 
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, e para que, de um modo geral, 
os comportamentos que, por acção ou 
omissão, causem ou ameacem causar 
graves danos ao ambiente sejam 
igualmente qualificados como infracções 
penais.

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

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

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

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

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

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

 1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que as 
pessoas colectivas possam ser 
responsabilizadas pelas infracções previstas 
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 - sem prejuízo da 
responsabilidade civil - pelas infracções 
previstas no artigo 3.º, praticadas em seu 
benefício por qualquer pessoa, agindo a 
título individual quer como membro de um 
dos órgãos dessa pessoa colectiva, que 
desempenhe ou tenha desempenhado um 
cargo de chefia no momento em que a 
infracção foi cometida ou durante o 
período de duração da negligência, com 
base em:

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

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

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

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

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

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

4. As sanções penais previstas no presente 
artigo serão acompanhadas, se necessário, 
por outras sanções ou medidas, 
nomeadamente:

Alteração 25
Artigo 7-A (novo)

 Artigo 7.º-A
Medidas cautelares

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

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

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
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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.

disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar até […]. Garantirão que os serviços 
competentes recebam o pessoal e a 
formação suficientes para permitir que as 
autoridades e os tribunais cumpram o 
objectivo de reduzir substancialmente as 
infracções ambientais. Os 
Estados-Membros comunicarão 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um quadro 
de correspondência entre essas disposições e 
a presente directiva. 
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27.3.2008

PARECER COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA E DOS 
ASSUNTOS INTERNOS

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

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))

Relator de parecer: Luis Herrero-Tejedor

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.1

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”2, 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 

1 COM(2007)0051, de 9 de Fevereiro  de 2007.
2 C-176/03, de 13 de Setembro de 2005.
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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”1. 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 Comunidade2.  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. 

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-decisão3. 

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

1 C-440/05 (Comissão contra Conselho).
2 N.º 70 do acórdão.
3 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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Alteração 1
Considerando 11

(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

Justificação

Tendo em conta do acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 27 de 
Outubro de 2007, é preferível suprimir este considerando, que evoca uma harmonização dos 
níveis de sanções. 

Alteração 2
Considerando 12

(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) O facto de cometer essas infracções no 
quadro de organizações criminosas deveria 
ser considerado uma circunstância 
agravante.

Justificação

Esta alteração é coerente com a alteração que solicita a supressão do considerando 11. É, no 
entanto, desejável solicitar que seja considerada uma circunstância agravante o facto de, no 
âmbito de organizações criminosas, cometer infracções que lesam o ambiente, o que não 
impede que os Estados-Membros possam determinar o tipo e o nível das sanções. 

Alteração 3
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
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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 4
Artigo 3 – alínea h-A) (nova)

h-A) a libertação de organismos 
geneticamente modificados (OGM) que não 
tenha sido aprovada pela União Europeia;

Justificação

Os riscos dos OGM para o ser humano e o ambiente ainda não são bem conhecidos. 
Consequentemente, os OGM não deveriam, de todo, ser libertados no ambiente. Todavia, se 
ainda assim forem libertados no ambiente, tal só deve acontecer se aprovado pela União 
Europeia. Se um OGM for deliberadamente introduzido sem ter sido aprovado, tal deve ser 
encarado como uma infracção penal.

Alteração 5
Artigo 4

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 6
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, 

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

Justificação

Esta formulação permite exprimir de maneira mais clara o facto de as infracções referidas 
nos artigos 3.º e 4.º deverem sempre ser susceptíveis de sanções de natureza penal, sem, 
todavia, excluir a possibilidade de os Estados-Membros dotarem estas sanções penais de 
sanções complementares de uma outra natureza (cf. alteração ao n.º 5, do artigo 5).

Alteração 7
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 
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 8
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 
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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 9
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

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 10
Artigo 5 – n.º 5
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5. As sanções penais previstas no presente 
artigo podem ser acompanhadas por outras 
sanções ou medidas, nomeadamente:

5. Essas sanções penais podem ser 
acompanhadas por sanções ou medidas 
adicionais de carácter administrativo ou 
civil, tais como

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

a) Interdição, a pessoas singulares, de 
exercerem actividades que exijam 
autorização ou aprovação oficial, de 
fundarem, gerirem ou dirigirem uma 
empresa 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;

b) Publicação da decisão judicial relacionada 
com a condenação ou quaisquer outras 
sanções ou medidas aplicadas;

c) Obrigação de restaurar o ambiente. c) Obrigação de restaurar o ambiente.

Alteração 11
Artigo 5– n.º 5-A (novo)

5-A. Os Estados-Membros fazem com que 
seja considerado como uma circunstância 
agravante o facto de cometer as infracções 
referidas nos artigos 3.º e 4.ºno quadro de 
uma organização criminosa na acepção da 
Decisão-Quadro do Conselho [...relativa à 
luta contra a criminalidade organizada 
(COM(2005)0006)].

Alteração 12
Artigo 7 – n.º 2

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, ao solo, à água, a 
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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 
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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 13
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. 
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