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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a responsabilidade das empresas por danos ambientais
(2020/2027(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/35/CE1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais (a seguir designada «Diretiva Responsabilidade 
Ambiental»),

– Tendo em conta a Diretiva 2008/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, relativa à proteção do ambiente através do direito penal2 (a seguir 
designada «Diretiva Criminalidade Ambiental»)

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 14 de 
abril de 2016 – Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais (COM(2016)0204),

– Tendo em conta os artigos 4.º e 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 37.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a alteração da Diretiva 2004/35/CE pela Diretiva 2006/21/CE, de 15 de 
março de 2006, relativa à gestão dos resíduos de indústrias extrativas3, pela Diretiva 
2009/31/CE, de 23 de abril de 2009, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de 
carbono4 e pela Diretiva 2013/30/UE, de 12 de junho de 2013, relativa à segurança das 
operações offshore de petróleo e gás5,

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a avaliação 
REFIT da Diretiva Responsabilidade Ambiental, que acompanha o relatório da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, nos termos do artigo 18.º, n.º 2, da 
Diretiva 2004/35/CE relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais,

– Tendo em conta uma nota do Serviço de Estudos do Parlamento Europeu, de 15 de 
junho de 2016, intitulada «The implementation of the Environmental Liability 
Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission»6 
(Aplicação da Diretiva Responsabilidade Ambiental: análise do processo de avaliação 
realizado pela Comissão),

1 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
2 JO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
3 JO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
4 JO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
5 JO L 178 de 28.6.2013, p. 66.
6 PE 556.943.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0030
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– Tendo em conta o estudo do seu Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e 
dos Assuntos Constitucionais, de maio de 2020, sobre a responsabilidade ambiental das 
empresas7,

– Tendo em conta o estudo da Comissão Europeia, de maio de 2020, intitulado 
«Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive» 
(Melhorar a segurança financeira no contexto da Diretiva Responsabilidade 
Ambiental)8,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (A9-0000/2020),

A. Considerando que a estratégia coordenada da UE em matéria de ambiente incentiva a 
cooperação e garante que as políticas da UE sejam coerentes entre si;

B. Considerando que a Diretiva Responsabilidade Ambiental coexiste com outros 
instrumentos e disposições em matéria de responsabilidade, tanto a nível da UE como a 
nível dos Estados-Membros; que os incidentes que dão lugar a responsabilidades no 
âmbito da Diretiva Responsabilidade Ambiental podem desencadear, em paralelo, 
processos penais, civis ou administrativos;

C. Considerando que a Diretiva Responsabilidade Ambiental complementa os principais 
atos legislativos da UE em matéria de ambiente aos quais está direta ou indiretamente 
ligada, nomeadamente a Diretiva Habitats9, a Diretiva Aves10, a Diretiva-Quadro 
Água11, a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha12 e a Diretiva Segurança Offshore13;

D. Considerando que, no relatório de 2016 sobre responsabilidade ambiental, a Comissão 
recomendou que todos os Estados-Membros se comprometessem a «registar dados 
sobre incidentes abrangidos pela DRA e publicar os respetivos registos, caso ainda não 
o tenham feito»14; que, apesar disso, apenas sete Estados-Membros têm um registo 
público dos casos abrangidos pela Diretiva Responsabilidade Ambiental, enquanto 
quatro outros Estados-Membros têm um registo não público; que vários 
Estados-Membros recolhem informações que são abrangidas por outros atos legislativos 

7 PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (Melhorar a segurança 
financeira no contexto da Diretiva Responsabilidade Ambiental) (N.º 07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), 
maio de 2020.
9 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
10 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativa à 
conservação das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
11 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da política da água (JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
12 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da política para o meio marinho (JO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
13 Diretiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativa à segurança das 
operações offshore de petróleo e gás (JO L 178 de 28.6.2013, p. 66).
14 COM(2016)0204, p.10.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32013L0030
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da UE, mas não especificamente pela Diretiva Responsabilidade Ambiental, ou têm 
registos de âmbito mais vasto ou diferente, e que vários Estados-Membros recolhem 
dados a nível regional; que 14 Estados-Membros não dispõem de uma base de dados de 
incidentes ambientais nem de casos abrangidos pela Diretiva Responsabilidade 
Ambiental;

E. Considerando que se afigura que a maioria dos Estados-Membros não prevê 
instrumentos de garantia financeira obrigatórios nas respetivas legislações, embora 
vários países os exijam15;

F. Considerando que, apesar de, na maioria dos mercados, existir uma cobertura de seguro 
suficiente, incluindo para a reparação complementar e compensatória, a procura é 
geralmente baixa devido à ausência de notificação de incidentes, à deficiente aplicação 
da legislação e a uma evolução mais lenta nos mercados emergentes16;

G. Considerando que a insolvência dos operadores devido a acidentes graves continua a ser 
um problema na UE;

H. Considerando que, em alguns casos, os membros dos conselhos de administração das 
empresas têm conhecimento da existência de atividades com um elevado risco de causar 
danos ao ambiente, mas colocam o lucro acima de um comportamento responsável;

Considerações gerais

1. Regozija-se com os esforços envidados pela Comissão para avaliar e colmatar as 
lacunas detetadas na aplicação da Diretiva Responsabilidade Ambiental nos 
Estados-Membros;

2. Observa que os poderes discricionários previstos na Diretiva Responsabilidade 
Ambiental e a debilidade dos mecanismos de garantia do cumprimento da legislação e 
de uma governação eficaz aos níveis nacional, regional e local levaram a deficiências 
em termos de execução, a diferenças significativas entre Estados-Membros no que se 
refere ao número de casos e a condições de concorrência desiguais para os operadores; 
considera, por conseguinte, que são necessários esforços adicionais para garantir a 
harmonização da legislação na UE e aumentar a confiança do público na sua eficácia;

3. Congratula-se com a criação do Fórum para a Conformidade e a Governação 
Ambiental, que reúne profissionais com responsabilidades no domínio da garantia de 
conformidade ambiental, dando seguimento ao plano de ação da Comissão para 201817 
e ao programa de trabalho de 2020-2022 para melhorar a conformidade e a governação 
em matéria de ambiente, que o fórum aprovou em fevereiro de 202018;

15 Direção-Geral do Ambiente, «Outcome of the Specific Contract “Support for the REFIT actions for the ELD – 
phase 2”» (Resultados do contrato específico «Apoio às ações REFIT relativas à Diretiva Responsabilidade 
Ambiental – fase 2»), Comissão Europeia, Bruxelas, 2019, p. 17.
16 Avaliação REFIT da Diretiva Responsabilidade Ambiental, p. 47.
17 Comunicação da Comissão, de 18 de janeiro de 2018, intitulada «Ações da UE para melhorar a conformidade 
e a governação em matéria de ambiente» (COM(2018)0010).
18 Fórum para a Conformidade e a Governação Ambiental, «Endorsed work programme 2020-2022 to improve 
environmental compliance and governance» (Programa de trabalho 2020-2022 aprovado para melhorar o 
respeito da legislação e a governação em matéria de ambiente), Comissão Europeia, Bruxelas, 2020.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
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4. Lamenta que, em grande número de Estados-Membros, os orçamentos dos serviços de 
inspeção ambiental tenham estagnado ou diminuído devido à crise financeira e que, 
mesmo os organismos de grandes dimensões e que dispõem de recursos adequados 
podem ter dificuldades em adquirir, de forma independente, conhecimentos sobre a 
melhor forma de garantir a conformidade; entende, por conseguinte, que é necessário 
um maior apoio a nível da UE, por exemplo, através de portais de informação 
acessíveis, de redes de uso comum (redes da UE para profissionais), de informação e 
orientação sobre boas práticas, de programas de formação adicionais, de material de 
formação e de orientações em matéria de competências, uma vez que tal pode aumentar 
a pressão sobre as empresas «ovelhas negras» e beneficiar as empresas que respeitam a 
lei;

5. Considera que uma das causas da insuficiente harmonização da Diretiva 
Responsabilidade Ambiental é o facto de não prever a aplicação de um procedimento 
administrativo normalizado para a notificação às autoridades competentes de danos 
ambientais ou da ameaça iminente desses danos; lamenta, por conseguinte, que não seja 
obrigatória a publicação dessas notificações ou de informações sobre a forma como os 
casos foram tratados; faz notar que alguns Estados-Membros identificaram esta 
limitação nas respetivas legislações nacionais e, consequentemente, criaram bases de 
dados para notificações, incidentes e casos; assinala, no entanto, que esta prática varia 
consideravelmente de um Estado-Membro para outro e é bastante limitada;

6. Salienta que devem ser recolhidos dados fiáveis sobre os incidentes ambientais que 
levam à aplicação da Diretiva Responsabilidade Ambiental ou de outros instrumentos 
administrativos, civis ou penais, a fim de determinar se uma combinação de diferentes 
instrumentos jurídicos pode responder adequadamente aos danos ambientais, ou se 
continuam a existir lacunas graves que devam ser colmatadas;

7. Sublinha que, em quase todos os casos abrangidos pela Diretiva Responsabilidade 
Ambiental, os operadores cooperam com as autoridades administrativas relativamente à 
reparação; assinala, contudo, que o custo médio das ações de prevenção é de 
42 000 EUR19, mas que os custos foram substancialmente mais elevados num pequeno 
número de casos de maior relevo; lamenta, por conseguinte, que, nesses casos, a 
cobrança dos custos tenha sido impossível devido à insolvência do operador e que, 
consequentemente, os custos tivessem tido de ser cobertos pelo Estado e, indiretamente, 
pelos contribuintes, um fenómeno que deve ser evitado no futuro;

Recomendações

8. Solicita que a Diretiva Responsabilidade Ambiental seja revista o mais rapidamente 
possível e convertida num regulamento plenamente harmonizado, a fim de criar 
condições de concorrência equitativas para a indústria da UE;

9. Considera que a aplicação da legislação deve ser harmonizada e que deve ser criado um 
grupo de trabalho da UE para a Diretiva Responsabilidade Ambiental, composto por 
peritos altamente qualificados e funcionários da Comissão, para apoiar os 
Estados-Membros, a seu pedido, na aplicação e na execução da diretiva, por um lado, e 
para apoiar e aconselhar as vítimas de danos ambientais sobre as possibilidades de 

19 Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais, «Environmental liability 
of companies» (Responsabilidade ambiental das empresas), Parlamento Europeu, Bruxelas, 2020, p. 110.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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intentar ações judiciais a nível da UE (de forma comparável à SOLVIT), por outro lado;

10. Considera que é necessário clarificar a maioria das definições constantes da Diretiva 
Responsabilidade Ambiental para que a diretiva seja justa e transparente para todas as 
partes interessadas e acompanhe a rápida evolução dos poluentes; congratula-se, por 
conseguinte, com os esforços atualmente em curso para elaborar um documento comum 
de entendimento sobre as principais definições e conceitos da Diretiva Responsabilidade 
Ambiental; lamenta, contudo, que a Comissão e os grupos de peritos governamentais 
que se ocupam da Diretiva Responsabilidade Ambiental não tenham chegado a acordo 
sobre o formato do referido documento comum de entendimento, pelo que este continua 
a ser um documento elaborado pela empresa de consultoria contratada pela Comissão 
para apoiar a aplicação do programa de trabalho plurianual 2017-2020 relativo à 
Diretiva Responsabilidade Ambiental;

11. Solicita à Comissão que realize um estudo para determinar se o alargamento do âmbito 
de aplicação da Diretiva Responsabilidade Ambiental no intuito de a alinhar por outros 
atos legislativos da UE, incluindo a Diretiva Criminalidade Ambiental, pode limitar os 
danos a curto e longo prazo causados ao ambiente, à saúde humana e à qualidade do ar; 
exorta, além disso, a Comissão a avaliar se o princípio da precaução se baseia 
corretamente em riscos ou efeitos potencialmente perigosos;

12. Insta a Comissão a avaliar se seria adequado introduzir a responsabilidade da empresa-
mãe e a responsabilidade da cadeia de abastecimento por danos causados à saúde 
humana e ao ambiente20;

13. Considera que as opções para invocar a isenção pela posse de uma autorização e a 
isenção relacionada com o estado do conhecimento científico e técnico só devem ser 
mantidas quando uma empresa puder provar que não podia ter conhecimento do perigo 
da sua atividade (inversão do ónus da prova);

14. Insta a Comissão a alinhar a Diretiva Responsabilidade Ambiental pela legislação em 
matéria de responsabilidade civil dos conselhos de administração das empresas nos 
casos em que um conselho de administração tenha tomado decisões irresponsáveis que 
causem danos ambientais ou quando tenha tido conhecimento de atividades poluentes 
levadas a cabo para maximizar os lucros da empresa e aumentar os prémios dos seus 
membros e nada tenha feito para as impedir21;

15. Solicita à Comissão que estude a possibilidade de introduzir um sistema obrigatório de 
garantia financeira (que cubra seguros, garantias bancárias, agrupamentos de empresas e 
obrigações ou fundos) com um limite máximo por caso, a fim de evitar que os 
contribuintes tenham de suportar os custos resultantes da reparação de danos 
ambientais; exorta, além disso, a Comissão a elaborar uma metodologia harmonizada a 
nível da UE para calcular o limite de responsabilidade máxima, tendo em conta a 
atividade e o impacto no ambiente;

16. Considera que, atendendo a que o objetivo da Diretiva Responsabilidade Ambiental 
consiste em prevenir e reparar os danos ambientais, um futuro regulamento 

20 Ver, por exemplo, Acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de setembro de 2009, Akzo Nobel NV e outros contra 
Comissão das Comunidades Europeias, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Por exemplo, o escândalo «dieselgate» e o caso do diretor executivo da Volkswagen.
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(Regulamento Responsabilidade Ambiental) deverá aplicar-se a todas as empresas que 
desenvolvem atividades na UE, independentemente do local onde foram constituídas ou 
estão estabelecidas, e que são necessárias uma abordagem holística e reciprocidade para 
atender às necessidades das empresas numa economia global;

17. É de opinião que, nos casos de poluição extremamente generalizada, o problema deve 
ser resolvido mediante a aplicação não só de instrumentos de responsabilidade 
ambiental, mas também de uma grande variedade de outros instrumentos, como 
medidas administrativas, sanções financeiras e, em certos casos, processos penais;

18. Insta a Comissão a apresentar, sem mais demora, uma proposta relativa às inspeções 
ambientais a nível da UE, tal como proposto pelo Fórum para a Conformidade e a 
Governação Ambiental na ação nove do seu programa de trabalho, mas considera que 
uma recomendação no sentido de serem estabelecidos critérios mínimos para as 
inspeções ambientais não é suficiente;

°

° °

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Dado que a Diretiva Responsabilidade Ambiental já remonta a 2004, o Parlamento Europeu 
pretende, por meio do presente relatório de iniciativa, identificar domínios em que é possível 
introduzir melhorias e formular recomendações específicas para inclusão pela Comissão 
Europeia nas suas futuras propostas legislativas. Estas propostas devem ter por objetivo, 
nomeadamente, a prevenção de danos ambientais mediante a redução dos riscos, o reforço dos 
princípios da precaução e do poluidor-pagador, a criação de condições de concorrência 
equitativas para as empresas e a garantia de que os contribuintes não suportem os custos dos 
danos ambientais. De um modo geral, deve-se ambicionar um equilíbrio entre ambiente e 
interesses económicos.

Posição do relator

Existem diferenças significativas entre Estados-Membros no que se refere à aplicação e 
execução da Diretiva Responsabilidade Ambiental. Esta situação impede a existência de 
condições de concorrência equitativas no mercado interno, torna a orientação das empresas 
desnecessariamente difícil e dispendiosa e limita a prevenção e a reparação eficazes dos danos 
ambientais. O relator considera, por conseguinte, que a Diretiva Responsabilidade Ambiental 
deve ser convertida num regulamento plenamente harmonizado. Durante um seminário sobre 
a Diretiva Responsabilidade Ambiental realizado na Comissão JURI em 27 de outubro de 
2020, vários peritos na matéria confirmaram que esta é uma opção viável1.

A fim de apoiar os Estados-Membros, a seu pedido, a aplicar e executar a Diretiva 
Responsabilidade Ambiental, a Comissão deve ponderar a criação de um grupo de trabalho da 
UE para a Diretiva Responsabilidade Ambiental, composto por peritos altamente qualificados. 
Este grupo de trabalho poderá igualmente oferecer apoio e aconselhamento aos indivíduos 
lesados (de forma comparável à SOLVIT) sobre as opções de recurso à justiça existentes a 
nível da UE em caso de danos ambientais.

A Comissão deve igualmente avaliar a necessidade de introduzir um sistema obrigatório de 
garantia financeira, com o objetivo de garantir que os contribuintes não tenham de suportar o 
custo dos danos ambientais em caso de insolvência de empresas.

Pela mesma razão, a Comissão deve avaliar a pertinência de introduzir a responsabilidade da 
empresa-mãe e a responsabilidade da cadeia de abastecimento com vista à redução dos riscos.

Além disso, a Diretiva Responsabilidade Ambiental deve aplicar-se a todas as empresas que 
desenvolvem atividades no mercado interno, independentemente do local onde foram 
constituídas ou onde se encontram efetivamente estabelecidas. A reciprocidade é necessária 
para impedir a concorrência desleal e atender às necessidades das empresas numa economia 
global. Juntamente com a criação de condições de concorrência equitativas no mercado 
interno, estas foram as exigências mais frequentes dos representantes do setor com quem o 
relator falou.

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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A Comissão deve examinar se é necessário e possível alargar o âmbito de aplicação da 
Diretiva Responsabilidade Ambiental a fim de a alinhar por outra legislação da UE e adotar 
uma abordagem holística para evitar que sejam causados danos a curto e a longo prazo ao 
ambiente, à saúde humana e à qualidade do ar, bem como para avaliar se o princípio da 
precaução pressupõe corretamente a existência de riscos ou efeitos potencialmente perigosos.

Além disso, o relator considera que as definições constantes da Diretiva Responsabilidade 
Ambiental devem ser clarificadas para que a diretiva seja justa e transparente para todas as 
partes interessadas e acompanhe a rápida evolução dos poluentes.

No que se refere às opções para invocar a isenção pela posse de uma autorização e a isenção 
relacionada com o estado do conhecimento científico e técnico, o relator considera que, nos 
casos em que possa ser invocada a previsibilidade ou em que os cientistas devessem ter sido 
mais prudentes, essas isenções só devem ser mantidas se a empresa puder provar que não 
podia ter conhecimento do perigo da sua atividade (inversão do ónus da prova).

A Diretiva Responsabilidade Ambiental deve ser alinhada pela legislação relativa à 
responsabilidade civil dos membros dos conselhos de administração de empresas que causem 
danos ambientais na sequência de decisões irresponsáveis, como no caso da Volkswagen (o 
chamado «escândalo dieselgate»).

Por último, nos casos de poluição extremamente generalizada, deve ser possível resolver a 
situação mediante a aplicação não só de instrumentos de responsabilidade ambiental, mas 
também de uma grande variedade de outros instrumentos, como medidas administrativas, 
sanções financeiras e, em certos casos, processos penais.


