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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção 
do ambiente através do direito penal e que substitui a Diretiva 2008/99/CE
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2021)0851),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 83.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0466/2021),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2022),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Aprova a sua declaração anexa à presente resolução;

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

4. Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia (TUE) e do 
artigo 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União está empenhada em 
assegurar um elevado nível de proteção e 
de melhoria da qualidade do ambiente.

(1) Nos termos do artigo 3.º, n.º 3, do 
Tratado da União Europeia (TUE) e do 
artigo 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União está empenhada em 
assegurar um elevado nível de proteção e 
de melhoria da qualidade do ambiente. Por 
conseguinte, o ambiente, em sentido lato, 
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deve ser protegido. Essa proteção deve 
abranger todos os meios ambientais, como 
o ar, a água, o solo, a fauna e a flora 
selvagens, incluindo os habitats, bem 
como os serviços prestados pelos recursos 
naturais.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nos termos do artigo 191.º, n.º 2, 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), a política da 
União no domínio do ambiente 
basear-se-á nos princípios da precaução e 
da ação preventiva, da correção, 
prioritariamente na fonte, dos danos 
causados ao ambiente e do 
poluidor-pagador.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União continua preocupada com 
o aumento das infrações penais ambientais 
e com os seus efeitos, que comprometem a 
eficácia da legislação ambiental da União. 
Além disso, estas infrações ultrapassam 
cada vez mais as fronteiras dos 
Estados-Membros onde são cometidas. São 
infrações que constituem uma ameaça para 
o ambiente e requerem, consequentemente, 
uma resposta adequada e eficaz.

(2) A União continua preocupada com 
o aumento das infrações penais ambientais 
e com os seus efeitos, que comprometem a 
eficácia da legislação ambiental da União. 
Além disso, estas infrações ultrapassam 
cada vez mais as fronteiras dos 
Estados-Membros onde são cometidas, o 
que exige uma cooperação 
transfronteiriça eficaz. São infrações que 
constituem uma ameaça para o ambiente e 
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requerem, consequentemente, uma resposta 
adequada e eficaz.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Há que melhorar a eficácia da 
investigação, da ação penal e do 
julgamento em matéria de infrações penais 
ambientais. A lista de infrações penais 
ambientais que constam da 
Diretiva 2008/99/CE deve ser revista, 
devendo ser acrescentadas categorias 
adicionais de infrações com base nas 
violações mais graves da legislação 
ambiental da União. As disposições em 
matéria de sanções devem ser reforçadas a 
fim de fortalecer o seu efeito dissuasor, 
bem como a cadeia de execução 
responsável pela deteção, pela 
investigação, pela ação penal e pelo 
julgamento de infrações penais ambientais.

(4) Há que melhorar a eficácia da 
deteção, da investigação, da ação penal e 
do julgamento em matéria de infrações 
penais ambientais. A lista de infrações 
penais ambientais que constam da 
Diretiva 2008/99/CE deve ser revista, 
devendo ser acrescentadas categorias 
adicionais de infrações com base nas 
violações mais graves da legislação 
ambiental da União. As disposições em 
matéria de sanções devem ser reforçadas a 
fim de fortalecer o seu efeito dissuasor, 
bem como a cadeia de execução 
responsável pela deteção, pela 
investigação, pela ação penal e pelo 
julgamento de infrações penais ambientais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Um comportamento deve 
igualmente ser considerado ilícito quando 
for praticado de acordo com uma 
autorização de uma autoridade competente 
de um Estado-Membro, se essa autorização 
tiver sido obtida de forma fraudulenta ou 
através de corrupção, extorsão ou coação. 

(8) Um comportamento deve 
igualmente ser considerado ilícito quando 
for praticado de acordo com uma 
autorização de uma autoridade competente 
de um Estado-Membro, se essa autorização 
tiver sido obtida de forma fraudulenta ou 
através de corrupção, extorsão, coação ou 
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Além disso, os operadores devem tomar as 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas em matéria de proteção 
do ambiente aplicáveis quando exercem a 
respetiva atividade, nomeadamente 
cumprindo as suas obrigações conforme 
estabelecidas na legislação da UE e na 
legislação nacional aplicável, bem como 
nos procedimentos que regem as alterações 
ou atualizações das autorizações existentes.

qualquer outro comportamento ilegal. 
Além disso, os operadores devem tomar as 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas em matéria de proteção 
do ambiente aplicáveis quando exercem a 
respetiva atividade, nomeadamente 
cumprindo as suas obrigações conforme 
estabelecidas na legislação da UE e na 
legislação nacional aplicável, bem como 
nos procedimentos que regem as alterações 
ou atualizações das autorizações existentes.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O ambiente deve ser protegido em 
sentido lato, conforme previsto no 
artigo 3.º, n.º 3, do TUE e no artigo 191.º 
do TFUE, abrangendo todos os recursos 
naturais – ar, água, solo, fauna e flora 
selvagens, incluindo os habitats –, bem 
como os serviços prestados pelos recursos 
naturais.

Suprimido

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A aceleração das alterações 
climáticas, a perda de biodiversidade e a 
degradação ambiental, associadas a 
exemplos concretos dos seus efeitos 
devastadores, levaram ao reconhecimento 

(10) A aceleração das alterações 
climáticas, a perda de biodiversidade e a 
degradação ambiental, associadas a 
exemplos concretos dos seus efeitos 
devastadores, levaram ao reconhecimento 
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da transição ecológica como o objetivo 
determinante da nossa era e como uma 
questão de equidade intergeracional. Por 
conseguinte, quando a legislação da União 
abrangida pela presente diretiva evoluir, 
esta última deverá abranger igualmente 
toda a legislação da União atualizada ou 
alterada que se insira no âmbito das 
infrações penais definidas na presente 
diretiva, quando as obrigações decorrentes 
do direito da União se mantiverem 
inalteradas na sua substância. No entanto, 
quando novos instrumentos jurídicos 
proibirem novos comportamentos 
prejudiciais para o ambiente, a presente 
diretiva deverá ser alterada a fim de 
acrescentar às categorias de infrações 
penais também as novas violações graves 
da legislação ambiental da União.

da transição ecológica como o objetivo 
determinante da nossa era e como uma 
questão de equidade intergeracional. Por 
conseguinte, quando a legislação da União 
abrangida pela presente diretiva evoluir, 
esta última deverá abranger igualmente 
toda a legislação da União atualizada ou 
alterada que se insira no âmbito das 
infrações penais definidas na presente 
diretiva, quando as obrigações decorrentes 
do direito da União se mantiverem 
inalteradas na sua substância. No entanto, 
quando novos instrumentos jurídicos 
proibirem novos comportamentos 
prejudiciais para o ambiente, a presente 
diretiva deverá ser revista tão rapidamente 
quanto possível a fim de acrescentar às 
categorias de infrações penais também as 
novas violações graves da legislação 
ambiental da União, progredindo desta 
forma para um Código Penal Ambiental 
da União, o que é necessário atendendo a 
que os crimes ambientais têm 
frequentemente uma dimensão 
transfronteiriça.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os limiares qualitativos e 
quantitativos utilizados para definir 
infrações penais ambientais devem ser 
clarificados através de uma lista não 
exaustiva de circunstâncias a ter em conta 
na avaliação desses limiares pelas 
autoridades que investigam, instauram 
ações penais e julgam as infrações. Tal 
deve promover a aplicação coerente da 
diretiva e uma luta mais eficaz contra a 
criminalidade ambiental, bem como 
proporcionar segurança jurídica. No 

(11) Os limiares qualitativos e 
quantitativos utilizados para definir 
infrações penais ambientais devem ser 
clarificados através de uma lista não 
exaustiva de circunstâncias a ter em conta, 
se for caso disso, na avaliação desses 
limiares pelas autoridades que detetam, 
investigam, instauram ações penais e 
julgam as infrações. Tal deve promover a 
aplicação coerente da diretiva e uma luta 
mais eficaz contra a criminalidade 
ambiental, bem como proporcionar 
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entanto, esses limiares ou a sua aplicação 
não devem dificultar excessivamente a 
investigação, a ação penal ou o julgamento 
de infrações penais.

segurança jurídica. No entanto, esses 
limiares ou a sua aplicação não devem 
dificultar excessivamente a deteção, a 
investigação, a ação penal ou o julgamento 
de infrações penais.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As sanções aplicáveis às infrações 
devem ser eficazes, dissuasivas e 
proporcionadas. Para o efeito, devem ser 
estabelecidos níveis mínimos para a pena 
máxima de prisão aplicável às pessoas 
singulares. Frequentemente, as sanções 
acessórias são consideradas mais eficazes 
do que as sanções financeiras, 
especialmente para as pessoas coletivas. 
Por conseguinte, devem prever-se sanções 
ou medidas adicionais em processos 
penais. Estas devem incluir a obrigação de 
restaurar o ambiente, a exclusão do acesso 
ao financiamento público, incluindo 
procedimentos de concurso, subvenções e 
concessões, bem como a retirada de 
licenças e autorizações. Tal não prejudica o 
poder discricionário dos juízes ou dos 
tribunais em processos penais para impor 
sanções adequadas em casos individuais.

(14) As sanções aplicáveis às infrações 
devem ser eficazes, dissuasivas e 
proporcionadas. Para o efeito, devem ser 
estabelecidos níveis mínimos para a pena 
máxima de prisão aplicável às pessoas 
singulares. Frequentemente, as sanções ou 
medidas acessórias são consideradas mais 
eficazes do que as sanções financeiras, 
especialmente para as pessoas coletivas. 
Por conseguinte, devem prever-se sanções 
ou medidas adicionais em processos 
penais. Estas devem incluir a obrigação de 
restaurar o ambiente, a exclusão do acesso 
ao financiamento público, incluindo 
procedimentos de concurso, subvenções e 
concessões, bem como a retirada de 
licenças e autorizações. Tal não prejudica o 
poder discricionário dos juízes ou dos 
tribunais em processos penais para impor 
sanções adequadas em casos individuais.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Sempre que o direito nacional o 
preveja, as pessoas coletivas devem 
igualmente ser responsabilizadas 
penalmente por infrações penais 
ambientais nos termos da presente diretiva. 
Os Estados-Membros cuja legislação 
nacional não preveja a responsabilidade 
penal das pessoas coletivas devem 
assegurar que os seus regimes de sanções 
administrativas prevejam tipos e níveis de 
sanções eficazes, dissuasivos e 
proporcionados, conforme estabelecido na 
presente diretiva, a fim de alcançar os seus 
objetivos. A situação financeira das 
pessoas coletivas deve ser tida em conta 
para assegurar o caráter dissuasivo da 
sanção imposta.

(15) Sempre que o direito nacional o 
preveja, as pessoas coletivas devem 
igualmente ser responsabilizadas 
penalmente por infrações penais 
ambientais nos termos da presente diretiva. 
Os Estados-Membros cuja legislação 
nacional não preveja a responsabilidade 
penal das pessoas coletivas devem 
assegurar que os seus regimes de sanções 
administrativas prevejam tipos e níveis de 
sanções eficazes, dissuasivos e 
proporcionados, conforme estabelecido na 
presente diretiva, a fim de alcançar os seus 
objetivos. A gravidade do comportamento 
e a situação financeira das pessoas 
coletivas deve ser tida em conta para 
assegurar a proporcionalidade e o caráter 
dissuasivo da sanção imposta.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É importante estabelecer 
rapidamente regras sólidas da União no 
que respeita ao exercício exaustivo do 
dever de diligência. É necessário 
assegurar que as empresas ativas no 
mercado interno contribuem para o 
desenvolvimento sustentável e a transição 
das economias e sociedades para um 
modelo sustentável através de medidas de 
identificação, prevenção e atenuação, que 
ponham termo e minimizem o risco de 
efeitos negativos, potenciais ou reais, nos 
direitos humanos ou no ambiente 
associados às próprias operações, filiais e 
cadeias de abastecimento das empresas. 
Neste contexto, a questão da 
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responsabilidade deve ser devidamente 
abordada e devem ser tidos em devida 
conta os esforços de cada empresa, na 
medida em que estejam diretamente 
relacionados com os danos em causa, 
para cumprir quaisquer medidas 
corretivas exigidas, quaisquer 
investimentos efetuados e qualquer apoio 
específico prestado, bem como qualquer 
colaboração com outras entidades para 
corrigir os efeitos negativos nas suas 
cadeias de abastecimento.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Deve ser promovida uma maior 
aproximação e eficácia dos níveis de 
sanções impostas na prática através de 
circunstâncias agravantes comuns que 
reflitam a gravidade do crime cometido. 
Sempre que tenha(m) sido causada(s) a 
morte ou lesões graves a pessoas e que 
estes elementos não sejam já constitutivos 
da infração penal, estes podem ser 
considerados circunstâncias agravantes. Do 
mesmo modo, quando uma infração 
ambiental causa danos substanciais, 
irreversíveis ou duradouros a todo um 
ecossistema, tal deve constituir uma 
circunstância agravante devido à sua 
gravidade, nomeadamente em casos 
comparáveis ao ecocídio. Uma vez que os 
lucros ou as despesas ilegais que podem ser 
gerados ou evitados através da 
criminalidade ambiental constituem um 
incentivo importante para os criminosos, 
aqueles devem ser tidos em conta aquando 
da determinação do nível adequado de 
sanções no caso concreto.

(16) Deve ser promovida uma maior 
aproximação e eficácia dos níveis de 
sanções impostas na prática através de 
circunstâncias agravantes comuns que 
reflitam a gravidade do crime cometido. 
Sempre que tenha(m) sido causada(s) a 
morte ou lesões graves a pessoas e que 
estes elementos não sejam já constitutivos 
da infração penal, estes podem ser 
considerados circunstâncias agravantes. Do 
mesmo modo, quando uma infração 
ambiental causa destruição ou danos 
substanciais, irreversíveis ou duradouros a 
todo um ecossistema, tal deve constituir 
uma circunstância agravante devido à sua 
gravidade, nomeadamente em casos 
comparáveis ao ecocídio, em 
conformidade com a definição das Nações 
Unidas, que está atualmente a ser 
elaborada. Uma vez que os lucros ou as 
despesas ilegais que podem ser gerados ou 
evitados através da criminalidade 
ambiental constituem um incentivo 
importante para os criminosos, aqueles 
devem ser tidos em conta aquando da 
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determinação do nível adequado de 
sanções no caso concreto.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Sempre que os crimes sejam de 
natureza continuada, deve ser-lhes posto 
termo o mais rapidamente possível. Se os 
infratores tiverem obtido ganhos 
financeiros, esses ganhos devem ser 
declarados perdidos.

(17) Sempre que os crimes sejam de 
natureza continuada, deve ser-lhes posto 
termo o mais rapidamente possível. Se os 
infratores tiverem obtido ganhos 
financeiros ou materiais, esses ganhos 
devem ser declarados perdidos.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Embora a presente diretiva 
contribua para melhorar a coerência 
jurídica a nível da União, esta última 
continua a confrontar-se com uma 
fragmentação regulamentar neste 
domínio e uma falta de uniformidade em 
termos jurídicos e práticos. As diferenças 
na implementação e aplicação das regras 
da União relativas à criminalidade e à 
responsabilidade ambientais significam 
que não existem atualmente condições de 
concorrência equitativas para a indústria 
da União e, consequentemente, o bom 
funcionamento do mercado interno está a 
ser prejudicado. A Comissão deve, por 
conseguinte, considerar a possibilidade de 
completar a presente diretiva com outros 
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domínios de intervenção, que poderiam 
ser plenamente harmonizados através de 
um regulamento.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Em consonância com a melhoria 
da coerência jurídica a nível da União e a 
fim de garantir a segurança jurídica, a 
Comissão deve, sempre que necessário, 
propor a atualização periódica da lista de 
infrações penais ambientais e das novas 
definições correspondentes estabelecidas 
na presente diretiva.

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Além disso, as autoridades 
judiciárias e administrativas dos 
Estados-Membros devem dispor de uma 
série de sanções penais e de outras medidas 
para combater os diferentes tipos de 
comportamento criminoso de forma 
adaptada e eficaz.

(22) Além disso, as autoridades 
judiciárias e administrativas dos 
Estados-Membros devem dispor de uma 
série de métodos de prevenção, sanções 
pecuniárias e penais, confisco e outras 
medidas para combater os diferentes tipos 
de comportamento criminoso de forma 
adaptada, célere e eficaz.

Or. en
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Uma vez que a natureza não se 
pode representar a si mesma como vítima 
num processo penal, para efeitos de 
execução efetiva, membros do público 
interessado, conforme definido na presente 
diretiva, tendo em conta o artigo 2.º, n.º 5, 
e o artigo 9.º, n.º 3, da Convenção de 
Aarhus26, devem ter a possibilidade de agir 
em nome do ambiente enquanto bem 
público, no âmbito do quadro jurídico dos 
Estados-Membros e sob reserva das regras 
processuais pertinentes.

(26) Para efeitos de execução efetiva do 
direito ambiental, membros do público 
interessado, conforme definido na presente 
diretiva, tendo em conta o artigo 2.º, n.º 5, 
e o artigo 9.º, n.º 3, da Convenção de 
Aarhus26, devem ter a possibilidade de agir 
por intermédio de processos 
administrativos ou judiciais relativamente 
a infrações que violem disposições 
relacionadas com o ambiente, no âmbito 
do quadro jurídico dos Estados-Membros e 
sob reserva das regras processuais 
pertinentes.

__________________ __________________
26 Convenção da Comissão Económica 
para a Europa das Nações Unidas 
(CEE-ONU) sobre acesso à informação, 
participação do público no processo de 
tomada de decisão e acesso à justiça em 
matéria de ambiente.

26 Convenção da Comissão Económica 
para a Europa das Nações Unidas 
(CEE-ONU) sobre acesso à informação, 
participação do público no processo de 
tomada de decisão e acesso à justiça em 
matéria de ambiente.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Medidas abrangentes e eficazes de 
prevenção e sanções penais e pecuniárias 
dissuasivas e proporcionadas são 
elementos de dissuasão importantes 
contra os danos ambientais e a 
criminalidade ambiental. Em 
conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador, o poluidor deve 
suportar a totalidade dos custos dos danos 
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ambientais que causou. Além disso, as 
receitas geradas por coimas específicas 
devem ser utilizadas para contribuir para 
os custos das medidas preventivas, da 
formação especializada, dos instrumentos 
de investigação e do financiamento de 
recursos para detetar, investigar, 
instaurar ações penais ou julgar infrações 
penais ambientais.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) A título preventivo, as pessoas 
coletivas são incentivadas a nomear um 
responsável pela conformidade ambiental, 
encarregado da manutenção de registos 
com o objetivo de fornecer às autoridades 
administrativas ou judiciais informações, 
no caso de eventuais procedimentos de 
averiguação ou intimações, a fim de 
identificar os infratores e os não 
infratores. A nomeação de um 
responsável pela conformidade ambiental 
constitui uma atenuante quando as 
pessoas coletivas são consideradas 
responsáveis pelas infrações cometidas.

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O facto de as autoridades nacionais 
que detetam, investigam, instauram ações 

(27) O facto de as autoridades nacionais 
e outras autoridades competentes que 
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penais ou julgam infrações penais 
ambientais não disporem de recursos nem 
de poderes de execução cria obstáculos à 
prevenção e punição eficazes dos crimes 
ambientais. Em especial, a escassez de 
recursos é suscetível de impedir as 
autoridades de tomarem quaisquer medidas 
ou de limitar as suas medidas coercivas, 
permitindo aos infratores escapar à 
responsabilidade ou receber sanções que 
não correspondem à gravidade da infração. 
Por conseguinte, devem ser estabelecidos 
critérios mínimos em matéria de recursos e 
de poderes de execução.

detetam, investigam, instauram ações 
penais ou julgam infrações penais 
ambientais não disporem de recursos nem 
de poderes de execução cria obstáculos à 
prevenção e punição eficazes dos crimes 
ambientais. Em especial, a escassez de 
recursos é suscetível de impedir as 
autoridades de tomarem quaisquer medidas 
ou de limitar as suas medidas coercivas, 
permitindo aos infratores escapar à 
responsabilidade ou receber sanções que 
não correspondem à gravidade da infração. 
Por conseguinte, devem ser estabelecidos 
critérios mínimos em matéria de recursos e 
de poderes de execução.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de assegurar um sistema de 
execução eficaz, integrado e coerente que 
inclua medidas de direito administrativo, 
civil e penal, os Estados-Membros devem 
organizar uma cooperação interna e a 
comunicação entre todos os intervenientes 
ao longo das cadeias administrativas e 
penais e entre os intervenientes punitivos e 
corretivos. De acordo com as regras 
aplicáveis, os Estados-Membros devem 
igualmente cooperar através de agências da 
UE, em especial a Eurojust e a Europol, 
bem como com organismos da UE, 
incluindo a Procuradoria Europeia e o 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), nos respetivos domínios de 
competência.

(30) A fim de assegurar um sistema de 
execução eficaz, integrado e coerente que 
inclua medidas de direito administrativo, 
civil e penal, os Estados-Membros devem 
organizar uma cooperação interna e a 
comunicação entre todos os intervenientes 
ao longo das cadeias administrativas e 
penais e entre os intervenientes punitivos e 
corretivos. De acordo com as regras 
aplicáveis, os Estados-Membros devem 
igualmente cooperar através de agências da 
UE, em especial a Eurojust e a Europol, 
bem como com organismos da UE, 
incluindo o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) e a Procuradoria 
Europeia. A Procuradoria Europeia deve 
agir e assumir a liderança enquanto 
Ministério Público independente da 
União Europeia em casos de danos 
ambientais e crimes ambientais 
transfronteiriços, devendo combater 
ativamente esses crimes. Se necessário, as 
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competências devem ser reforçadas.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece regras 
mínimas relativas à definição de infrações 
penais e de sanções a fim de proteger o 
ambiente de forma mais eficaz.

A presente diretiva estabelece regras 
mínimas relativas à definição de infrações 
penais e de sanções a fim de proteger o 
ambiente de forma mais eficaz através da 
prevenção e do combate à criminalidade 
ambiental.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) A legislação da União que, 
independentemente da sua base jurídica, 
contribua para a prossecução dos 
objetivos da política da União de proteção 
do ambiente, conforme definidos no 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

a) A legislação da União que vise a 
prossecução dos objetivos da política da 
União de proteção do ambiente, conforme 
definidos no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia;

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) «Público interessado», as pessoas 
afetadas ou suscetíveis de serem afetadas 
pelas infrações referidas nos artigos 3.º 
ou 4.º. Para efeitos da presente definição, 
consideram-se interessadas as pessoas que 
tenham um interesse suficiente ou que 
invoquem a violação de um direito, bem 
como as organizações não governamentais 
que promovam a proteção do ambiente e 
cumpram os requisitos proporcionados 
previstos na legislação nacional;

(4) «Público interessado», as pessoas 
afetadas ou suscetíveis de ser afetadas 
pelas infrações referidas nos artigos 3.º 
ou 4.º. Para efeitos da presente definição, 
consideram-se interessadas as organizações 
não governamentais que promovam a 
proteção do ambiente e cumpram os 
requisitos previstos na legislação nacional;

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Dano ambiental», definido no 
artigo 2.º da Diretiva 2004/35/CE, 
abrange igualmente qualquer efeito 
adverso nos meios ambientais, como o ar, 
a água e o solo, que seja prejudicial para 
tudo o que cresce, floresce e vive.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A colocação no mercado de um 
produto que, em violação de uma proibição 
ou de outro requisito, cause ou seja 
suscetível de causar a morte ou lesões 
graves a pessoas ou danos substanciais à 

(b) A colocação no mercado de um 
produto cuja utilização, em violação de 
uma proibição ou de outro requisito oficial, 
resulte na descarga, emissão ou 
introdução de uma quantidade de 
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qualidade do ar, da água ou do solo, ou a 
animais ou plantas, em resultado da 
utilização do produto em maior escala;

materiais ou substâncias no ar, na água 
ou no solo que cause ou seja suscetível de 
causar a morte ou lesões graves a pessoas 
ou danos substanciais à qualidade do ar, da 
água ou do solo, ou a animais ou plantas, 
em resultado da utilização do produto em 
maior escala;

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) O fabrico, a colocação no mercado 
ou a utilização de substâncias, estremes ou 
contidas em misturas ou em artigos, 
incluindo a sua incorporação em artigos, 
quando:

(c) O fabrico, a colocação ou 
disponibilização no mercado, a 
importação, a exportação ou a utilização 
de substâncias, estremes ou contidas em 
misturas ou em artigos, incluindo a sua 
incorporação em artigos, quando:

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) O fabrico, a produção, o 
tratamento, a manipulação, a utilização, a 
detenção, a armazenagem, o transporte, a 
importação, a exportação ou a eliminação 
de material radioativo abrangido pelo 
âmbito de aplicação da 
Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho46, 
da Diretiva 2014/87/Euratom do 
Conselho47 ou da 
Diretiva 2013/51/Euratom do Conselho48, 
que cause ou seja suscetível de causar a 
morte ou lesões graves a pessoas, ou danos 

(j) O fabrico, a produção, o 
tratamento, a manipulação, a utilização, a 
detenção, a armazenagem, o transporte, a 
importação, a exportação ou a eliminação 
de material radioativo abrangido pelo 
âmbito de aplicação da 
Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho46, 
da Diretiva 2014/87/Euratom do 
Conselho47 ou da 
Diretiva 2013/51/Euratom do Conselho48, e 
quando tal atividade cause ou seja 
suscetível de causar a morte ou lesões 
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substanciais à qualidade do ar, à qualidade 
do solo ou à qualidade da água, ou a 
animais ou plantas;

graves a pessoas, ou danos substanciais à 
qualidade do ar, à qualidade do solo ou à 
qualidade da água, ou a animais ou plantas;

__________________ __________________
46 Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho, 
de 5 de dezembro de 2013, que fixa as 
normas de segurança de base relativas à 
proteção contra os perigos resultantes da 
exposição a radiações ionizantes, e que 
revoga as Diretivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 
(JO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

46 Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho, 
de 5 de dezembro de 2013, que fixa as 
normas de segurança de base relativas à 
proteção contra os perigos resultantes da 
exposição a radiações ionizantes, e que 
revoga as Diretivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom 
(JO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

47 Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014, que altera a 
Diretiva 2009/71/Euratom que estabelece 
um quadro comunitário para a segurança 
nuclear das instalações nucleares 
(JO L 219 de 25.7.2014, p. 42).

47 Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, 
de 8 de julho de 2014, que altera a 
Diretiva 2009/71/Euratom que estabelece 
um quadro comunitário para a segurança 
nuclear das instalações nucleares 
(JO L 219 de 25.7.2014, p. 42).

48 Diretiva 2013/51/Euratom do Conselho, 
de 22 de outubro de 2013, que estabelece 
requisitos para a proteção da saúde do 
público em geral no que diz respeito às 
substâncias radioativas presentes na água 
destinada ao consumo humano (JO L 296 
de 7.11.2013, p. 12).

48 Diretiva 2013/51/Euratom do Conselho, 
de 22 de outubro de 2013, que estabelece 
requisitos para a proteção da saúde do 
público em geral no que diz respeito às 
substâncias radioativas presentes na água 
destinada ao consumo humano (JO L 296 
de 7.11.2013, p. 12).

Or. en

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) a captação de águas superficiais ou 
subterrâneas que cause ou seja suscetível 
de causar danos substanciais ao estado ou 
potencial ecológico das massas de águas 
superficiais ou ao estado quantitativo das 
massas de águas subterrâneas;

(k) a captação de águas superficiais ou 
subterrâneas na aceção da Diretiva 
2000/60/CE que cause ou seja suscetível 
de causar danos substanciais ao estado ou 
potencial ecológico das massas de águas 
superficiais ou ao estado quantitativo das 
massas de águas subterrâneas;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) A morte, a destruição, a captura, a 
posse, a venda ou a colocação à venda de 
um ou mais espécimes de espécies da fauna 
ou da flora selvagens enumeradas nos 
anexos IV e V (quando as espécies 
enumeradas no anexo V estejam sujeitas às 
mesmas medidas que as adotadas para as 
espécies enumeradas no anexo IV) da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho49 e das 
espécies referidas no artigo 1.º da 
Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho50, exceto nos casos 
em que o comportamento diga respeito a 
uma quantidade negligenciável desses 
espécimes;

(l) A morte, a destruição, a captura, a 
posse, a venda ou a colocação à venda de 
um ou mais espécimes de espécies da fauna 
ou da flora selvagens enumeradas nos 
anexos IV e V (quando as espécies 
enumeradas no anexo V estejam sujeitas às 
mesmas medidas que as adotadas para as 
espécies enumeradas no anexo IV) da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho49 e das 
espécies referidas no artigo 1.º da 
Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho50, exceto nos casos 
em que o comportamento diga respeito a 
uma quantidade negligenciável desses 
espécimes e não afete consideravelmente 
o ambiente natural dessas espécies nem 
ameace os esforços para estabilizar a sua 
população;

__________________ __________________
49 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).

49 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).

50 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).

50 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).

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea p) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(p) A introdução ou propagação de 
espécies exóticas invasoras que suscitam 
preocupação na União quando:

(p) A introdução no território da 
União, colocação no mercado, detenção, 
criação, transporte, utilização, troca, 
facilitação da reprodução, produção ou 
cultivo, libertação no ambiente ou 
propagação de espécies exóticas invasoras 
que suscitam preocupação na União, 
sempre que o comportamento viole as 
restrições estabelecidas no artigo 7.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho53-A;
__________________

53-A Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de outubro de 2014, relativo à 
prevenção e gestão da introdução e 
propagação de espécies exóticas invasoras 
(JO L 317 de 4.11.2014, p. 35).

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea p) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) o comportamento viole as 
restrições previstas no artigo 7.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho53,

Suprimido

__________________
53 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
22 de outubro de 2014, relativo à 
prevenção e gestão da introdução e 
propagação de espécies exóticas invasoras 
(JO L 317 de 4.11.2014, p. 35).

Or. en
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea p) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o comportamento viole uma 
condição da licença emitida nos termos do 
artigo 8.º ou da autorização concedida 
nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento (UE) n.º 1143/2014 e cause 
ou seja suscetível de causar a morte ou 
lesões graves a pessoas, ou danos 
substanciais à qualidade do ar, à 
qualidade do solo ou à qualidade da água, 
ou a animais ou plantas;

Suprimido

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os comportamentos referidos 
no n.º 1, alíneas a), b), c), d), e), f), h), i), 
j), k), m) e n), na alínea p), subalínea ii), e 
nas alíneas q) e r) sejam igualmente 
qualificados como infrações penais, 
quando sejam cometidos com, pelo menos, 
negligência grave.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os comportamentos referidos 
no n.º 1 sejam igualmente qualificados 
como infrações penais, quando sejam 
cometidos com negligência.

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam puníveis como 
infrações penais a cumplicidade nas 
infrações penais mencionadas no artigo 3.º, 
n.º 1, ou a instigação à sua prática.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que sejam puníveis como 
infrações penais a cumplicidade nas 
infrações penais mencionadas no artigo 3.º, 
n.º 1, ou a instigação intencional à sua 
prática.

Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas nos artigos 3.º e 4.º 
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros devem adotar 
as medidas e os procedimentos necessários 
para assegurar que as infrações referidas 
nos artigos 3.º e 4.º sejam puníveis com 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas em processos céleres.

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A exclusão temporária ou 
permanente de acesso ao financiamento 
público, incluindo concursos, subvenções e 
concessões;

(c) A exclusão temporária ou 
permanente de acesso ao financiamento 
público, incluindo concursos, subvenções, 
concessões e licenças;

Or. en
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as pessoas coletivas possam 
ser responsabilizadas pelas infrações 
referidas nos artigos 3.º e 4.º, que sejam 
cometidas em seu benefício por qualquer 
pessoa que desempenhe um cargo de 
direção na pessoa coletiva, agindo quer a 
título individual, quer como membro de um 
dos órgãos da pessoa coletiva, com base 
em:

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as pessoas coletivas possam 
ser responsabilizadas pelas infrações 
referidas nos artigos 3.º e 4.º, que sejam 
cometidas em seu benefício por qualquer 
pessoa que desempenhe um cargo de 
direção relevante na pessoa coletiva, 
agindo quer a título individual, quer como 
membro de um dos órgãos da pessoa 
coletiva, com base em:

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Poderes de representação da pessoa 
coletiva;

(a) Poderes de representação 
relevantes da pessoa coletiva;

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Autoridade para tomar decisões em 
nome da pessoa coletiva;

(b) Autoridade para tomar decisões 
relevantes em nome da pessoa coletiva;

Or. en
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A responsabilidade das pessoas 
coletivas nos termos dos n.os 1 e 2 não 
exclui a instauração de ação penal contra 
pessoas singulares que sejam autores, 
instigadores ou cúmplices nas infrações 
referidas nos artigos 3.º e 4.º.

3. A responsabilidade das pessoas 
coletivas nos termos dos n.os 1 e 2 não 
exclui a instauração de ação penal contra 
pessoas singulares que sejam autores, 
instigadores ou cúmplices nas infrações 
referidas nos artigos 3.º e 4.º, 
especialmente nos casos em que os 
membros do conselho de administração 
da empresa tenham, ou devessem ter, 
conhecimento de atividades que implicam 
um elevado risco de causar danos 
ambientais.

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as pessoas coletivas consideradas 
responsáveis nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
sejam puníveis com sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as pessoas coletivas consideradas 
responsáveis nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
sejam puníveis com sanções e medidas 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, que 
podem incluir sanções penais ou não 
penais.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as sanções ou medidas aplicáveis às 
pessoas coletivas responsáveis nos termos 
do artigo 6.º, n.º 1, pelas infrações referidas 
nos artigos 3.º e 4.º incluam:

2. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as sanções ou medidas aplicáveis às 
pessoas coletivas consideradas 
responsáveis nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
pelas infrações referidas nos artigos 3.º 
e 4.º incluam sanções penais e não penais 
e medidas, tais como:

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A obrigação de restaurar o 
ambiente num determinado prazo;

(b) A obrigação de restaurar o 
ambiente num determinado prazo, desde 
que o dano seja reversível, ou, se o dano 
for irreversível, a obrigação de pagar uma 
indemnização pelos danos causados ao 
ambiente;

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) A publicação da decisão judicial 
relativa à condenação ou a quaisquer 
sanções ou medidas aplicadas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as pessoas coletivas consideradas 
responsáveis nos termos do artigo 6.º, n.º 2, 
sejam puníveis com sanções ou medidas 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

3. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as pessoas coletivas consideradas 
responsáveis nos termos do artigo 6.º, n.º 2, 
sejam puníveis com sanções ou medidas 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas, que 
podem incluir sanções penais ou não 
penais.

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a) a j), n), q) e r), sejam puníveis 
com sanções pecuniárias cujo limite 
máximo não pode ser inferior a 5 % do 
volume de negócios total a nível mundial 
da pessoa coletiva [/empresa] no exercício 
anterior à decisão de aplicação das sanções 
pecuniárias.

4. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas a) a j), n), q) e r), sejam puníveis 
com sanções pecuniárias cujo limite 
máximo não pode ser inferior a 10 % do 
volume de negócios médio a nível mundial 
da pessoa coletiva nos três exercícios 
anteriores à decisão de aplicação das 
sanções pecuniárias.

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas k), l), m), o) e p) sejam puníveis 
com sanções pecuniárias cujo limite 
máximo não pode ser inferior a 3 % do 
volume de negócios total a nível mundial 
da pessoa coletiva [/empresa] no exercício 
anterior à decisão de aplicação das sanções 
pecuniárias.

5. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as infrações referidas no artigo 3.º, n.º 1, 
alíneas k), l), m), o) e p) sejam puníveis 
com sanções pecuniárias cujo limite 
máximo não pode ser inferior a 10 % do 
volume de negócios médio a nível mundial 
da pessoa coletiva nos três exercícios 
anteriores à decisão de aplicação das 
sanções pecuniárias.

Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O infrator tiver cometido 
anteriormente infrações semelhantes à 
legislação ambiental;

(f) O infrator tiver sido anteriormente 
condenado por infrações da mesma 
natureza nos termos do artigo 3.º ou 4.º;

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) O infrator tenha obstruído 
ativamente a inspeção, os controlos 
aduaneiros ou as atividades de 
investigação, ou tenha intimidado ou 
perturbado as testemunhas ou os autores da 
denúncia.

(j) O infrator tiver obstruído 
ativamente a inspeção, os controlos 
aduaneiros ou as atividades de 
investigação, ou tiver intimidado ou 
perturbado as testemunhas ou os autores da 
denúncia;

Or. en
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Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) A infração tiver sido cometida sob 
a forma de ciberataque no âmbito do 
Regulamento (UE) 2019/796 do 
Conselho;

Or. en

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) A infração tiver sido cometida 
numa área protegida, como, por exemplo, 
um sítio da rede Natura 2000;

Or. en

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-C) A infração tiver sido cometida em 
ligação com outras infrações penais;

Or. en
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Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O infrator tenha restabelecido a 
natureza no seu estado anterior;

(a) O infrator tenha restabelecido a 
natureza no seu estado anterior antes de ser 
condenado;

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O infrator tenha tomado medidas 
para minimizar o impacto e a extensão 
dos danos resultantes do crime antes de 
ser condenado;

Or. en

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar, 
conforme adequado, que as suas 
autoridades competentes congelem ou 
decidam a perda, nos termos da 
Diretiva 2014/42/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho58, dos produtos 
resultantes da prática das infrações 
referidas na presente diretiva ou dos atos 
que contribuam para a sua prática, bem 
como dos instrumentos utilizados ou que se 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar, 
conforme adequado, que as suas 
autoridades competentes congelem ou 
decidam a perda, nos termos da 
Diretiva 2014/42/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho58, de todos os 
produtos resultantes da prática das 
infrações referidas na presente diretiva ou 
dos atos que contribuam para a sua prática, 
bem como dos instrumentos utilizados ou 
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destinem a ser utilizados para cometer tais 
infrações ou para contribuir para a sua 
prática.

que se destinem a ser utilizados para 
cometer tais infrações ou para contribuir 
para a sua prática.

__________________ __________________
58 Diretiva 2014/42/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
3 de abril de 2014, sobre o congelamento e 
a perda dos instrumentos e produtos do 
crime na União Europeia (JO L 127 
de 29.4.2014, p. 39).

58 Diretiva 2014/42/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
3 de abril de 2014, sobre o congelamento e 
a perda dos instrumentos e produtos do 
crime na União Europeia (JO L 127 
de 29.4.2014, p. 39).

Or. en

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Das infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º que sejam puníveis com 
uma pena máxima não inferior a dez anos 
de prisão, por um período de, pelo menos, 
dez anos a contar da data em que a infração 
foi cometida, quando as infrações forem 
puníveis;

(a) Das infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º que sejam puníveis com 
uma pena máxima não inferior a dez anos 
de prisão, por um período de, pelo menos, 
dez anos a contar da data em que a infração 
foi descoberta, quando as infrações forem 
puníveis;

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Das infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º que sejam puníveis com 
uma pena máxima não inferior a seis anos 
de prisão, por um período de, pelo menos, 
seis anos a contar da data em que a 
infração foi cometida, quando as infrações 
forem puníveis;

(b) Das infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º que sejam puníveis com 
uma pena máxima não inferior a seis anos 
de prisão, por um período de, pelo menos, 
seis anos a contar da data em que a 
infração foi descoberta, quando as 
infrações forem puníveis;
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Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Das infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º que sejam puníveis com 
uma pena máxima não inferior a quatro 
anos de prisão, por um período de, pelo 
menos, quatro anos a contar da data em que 
a infração foi cometida, quando as 
infrações forem puníveis.

(c) Das infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º que sejam puníveis com 
uma pena máxima não inferior a quatro 
anos de prisão, por um período de, pelo 
menos, quatro anos a contar da data em que 
a infração foi descoberta, quando as 
infrações forem puníveis.

Or. en

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2, os 
Estados-Membros podem estabelecer um 
prazo de prescrição inferior a dez anos, 
mas não inferior a quatro anos, desde que 
esse prazo possa ser interrompido ou 
suspenso em função da ocorrência de 
determinados atos.

Suprimido

Or. en

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O infrator seja um seu nacional ou (d) O infrator seja um seu nacional ou 
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residente habitual. residente habitual, ou uma empresa 
estabelecida num Estado-Membro.

Or. en

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as pessoas que denunciem as infrações a 
que se referem os artigos 3.º e 4.º da 
presente diretiva e que forneçam elementos 
de prova ou cooperem, de qualquer outra 
forma, com a investigação, a ação penal ou 
o julgamento dessas infrações recebam o 
apoio e a assistência necessários no 
contexto de processos penais.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar que 
as pessoas que denunciem as infrações a 
que se referem os artigos 3.º e 4.º da 
presente diretiva e que forneçam elementos 
de prova ou cooperem, de qualquer outra 
forma, com a investigação, a ação penal ou 
o julgamento dessas infrações recebam o 
apoio e a assistência necessários no 
contexto de processos penais, em 
conformidade com o respetivo sistema 
jurídico nacional.

Or. en

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em conformidade com o seu sistema 
jurídico nacional, aos membros do público 
interessado sejam conferidos os direitos 
adequados de participação nos processos 
relativos às infrações referidas nos 
artigos 3.º e 4.º, por exemplo, na qualidade 
de parte civil.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em conformidade com o seu sistema 
jurídico nacional, aos membros do público 
interessado seja dada a possibilidade de 
agir por meio de processos 
administrativos ou judiciais relativos às 
infrações penais referidas nos artigos 3.º 
e 4.º, por exemplo, na qualidade de parte 
civil. Se for caso disso, as vítimas diretas 
das infrações penais referidas no 
artigo 3.º ou 4.º, ou os representantes das 
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vítimas diretas, têm a possibilidade de 
recorrer a um tribunal para que o 
processo administrativo ou judicial seja 
julgado em conjunto.

Or. en

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas, como campanhas de 
informação e sensibilização e programas de 
investigação e educação, com vista a 
reduzir a incidência global das infrações 
ambientais, sensibilizar o público para a 
questão e reduzir o risco de a população 
ser vítima de uma infração penal 
ambiental. Se for caso disso, os 
Estados-Membros devem atuar em 
cooperação com as partes interessadas 
pertinentes.

Atendendo à importância da prevenção 
como primeiro passo para evitar danos 
ambientais, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas adequadas, como 
campanhas de informação e sensibilização 
e programas de investigação e educação, 
com vista a reduzir a incidência global das 
infrações ambientais, sensibilizar o público 
para a questão e reduzir significativamente 
o risco de uma infração penal ambiental. 
Se for caso disso, os Estados-Membros 
devem atuar em cooperação com as partes 
interessadas pertinentes.

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades nacionais que detetam, 
investigam, instauram ações penais ou 
julgam infrações ambientais dispõem de 
pessoal qualificado em número suficiente e 
de recursos financeiros, técnicos e 
tecnológicos suficientes para 
desempenharem eficazmente as suas 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades nacionais ou outras 
autoridades competentes que detetam, 
investigam, instauram ações penais ou 
julgam infrações ambientais dispõem de 
pessoal qualificado em número suficiente e 
de recursos financeiros, técnicos e 
tecnológicos suficientes para 
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funções relacionadas com a aplicação da 
presente diretiva.

desempenharem eficazmente as suas 
funções relacionadas com a aplicação da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da independência do poder 
judicial e das diferenças de organização 
dos sistemas judiciários na União, os 
Estados-Membros devem solicitar aos 
responsáveis pela formação de juízes, 
magistrados do Ministério Público, 
autoridades policiais, funcionários judiciais 
e autoridades competentes com atividade 
no âmbito do processo penal e da 
investigação, que ministrem regularmente 
formação especializada no que respeita 
aos objetivos da presente diretiva e 
adequada às funções do pessoal e das 
autoridades competentes.

Sem prejuízo da independência do poder 
judicial e das diferenças de organização 
dos sistemas judiciários na União, os 
Estados-Membros devem assegurar que é 
regularmente ministrada formação 
especializada aos juízes, magistrados do 
Ministério Público, autoridades policiais, 
funcionários judiciais e autoridades 
competentes com atividade no âmbito do 
processo penal e da investigação, no que 
respeita aos objetivos da presente diretiva e 
adequada às funções do pessoal e das 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar a 
disponibilização de instrumentos de 
investigação eficazes, como os utilizados 
nos casos de criminalidade organizada ou 
de outros crimes graves, para efeitos de 
investigação ou de promoção da ação penal 
no que respeita às infrações referidas nos 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar a 
disponibilização de instrumentos de 
investigação eficazes, como os utilizados 
para combater a criminalidade organizada 
ou outros crimes graves, que sejam 
eficazes e proporcionais ao crime 
cometido, para efeitos de investigação ou 
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artigos 3.º e 4.º. de promoção da ação penal no que respeita 
às infrações referidas nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os recursos necessários e a forma 
como deve ser apoiada a especialização 
dos profissionais responsáveis pela 
aplicação da legislação;

(e) Os recursos necessários e 
atribuídos e a forma como deve ser 
apoiada a especialização dos profissionais 
responsáveis pela aplicação da legislação;

Or. en

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Os tipos e níveis de sanções 
impostas em matéria de criminalidade 
ambiental, incluindo por categorias de 
infrações ambientais nos termos do 
artigo 3.º.

(h) Os tipos e níveis de sanções 
impostas em matéria de criminalidade 
ambiental.

Or. en

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve publicar 
regularmente um relatório com base nos 

5. A Comissão deve publicar, pelo 
menos de dois em dois anos, um relatório 
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dados estatísticos transmitidos pelos 
Estados-Membros. O relatório deve ser 
publicado, pela primeira vez, três anos 
após a determinação do formato 
normalizado referido no artigo 22.º.

com base nos dados estatísticos 
transmitidos pelos Estados-Membros. O 
relatório deve ser publicado, pela primeira 
vez, três anos após a determinação do 
formato normalizado referido no 
artigo 22.º.

Or. en

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação e comunicação de informações Avaliação, comunicação de informações e 
revisão

Or. en

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até [Serviço das Publicações – 
inserir a data – cinco anos após o termo do 
período de transposição], a Comissão deve 
realizar uma avaliação do impacto da 
presente diretiva e apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão as informações necessárias para 
a elaboração desse relatório. 

3. Até [Serviço das Publicações – 
inserir a data – três anos após o termo do 
período de transposição] e, posteriormente, 
de dois em dois anos, a Comissão deve 
realizar uma avaliação do impacto da 
presente diretiva e da necessidade de 
atualizar a lista de infrações penais 
ambientais e apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Os 
Estados-Membros devem facultar à 
Comissão as informações necessárias para 
a elaboração desse relatório. O relatório é 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta legislativa.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator acolhe com agrado a proposta de diretiva da Comissão relativa à proteção do 
ambiente através do direito penal e que substitui a Diretiva 2008/99/CE. 

A Diretiva 2008/99/CE introduziu um princípio importante no quadro jurídico da União em 
matéria de ambiente segundo o qual os crimes ambientais devem ser combatidos e os seus 
autores punidos em todos os Estados-Membros da UE. Este foi um elemento essencial para 
garantir o respeito do princípio do poluidor-pagador e a observância do acervo ambiental da 
UE.

Apesar das boas intenções, a diretiva não cumpriu todos os seus objetivos. Até à data, o texto 
não foi revisto e a avaliação levada a cabo pela Comissão em 2020 revelou problemas 
fundamentais na aplicação da diretiva em todos os Estados-Membros. Entre os principais 
problemas, a Comissão citou:

 a ausência de dados exaustivos sobre criminalidade ambiental;

 a falta de clareza no que se refere a determinados termos jurídicos;

 as diferenças significativas entre as sanções aplicadas pelos Estados-Membros, 
incluindo as sanções acessórias e as sanções aplicáveis às pessoas coletivas;

 a falta de flexibilidade na adaptação do âmbito de aplicação da diretiva;

 as insuficiências na cooperação transfronteiriça, nomeadamente no que respeita à 
sensibilização dos procuradores e dos juízes.

Estes problemas traduziram-se igualmente numa falta de uniformidade em termos jurídicos e 
práticos e em diferenças na execução e aplicação das regras da União em matéria de 
criminalidade ambiental. Esta situação provocou uma desigualdade das condições de 
concorrência e prejudicou o bom funcionamento do mercado interno. Por conseguinte, a 
proposta de diretiva da Comissão relativa à proteção do ambiente através do direito penal é 
extremamente oportuna. O relator propõe que se aborde a ausência de uniformidade apelando 
a uma maior harmonização e a uma reflexão sobre a matéria a fim de completar a presente 
diretiva com outros domínios de intervenção, nomeadamente garantindo total uniformidade 
por meio de um regulamento.

Os problemas existentes que obstam ao combate eficaz aos crimes ambientais criaram 
incentivos, na maioria dos Estados-Membros, para que os infratores contornassem as 
disposições jurídicas nacionais ou da UE em matéria de proteção ambiental, uma vez que o 
risco de condenação era reduzido e, muitas vezes, as sanções não tinham um efeito dissuasor. 
Além disso, a criminalidade ambiental está frequentemente associada a atividades criminosas 
organizadas com dimensão transfronteiriça, como a transferência ilícita de resíduos ou o 
comércio de espécies protegidas. A título de exemplo, as receitas anuais do mercado ilícito de 
resíduos estão estimadas entre 4 mil milhões de euros e 15 mil milhões de euros. 

Por conseguinte, o relator propõe as seguintes medidas:

 melhorar a eficácia das investigações e da ação penal em relação à criminalidade 
ambiental;

 clarificar os termos jurídicos pertinentes;
 melhorar a recolha de dados;
 assegurar tipos e níveis de sanções eficazes, dissuasivos e proporcionados;
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 reforçar as medidas preventivas.
O relator propõe alcançar estes objetivos, nomeadamente, através do aumento das coimas 
aplicáveis às pessoas coletivas, de modo que o limite máximo não seja inferior a 10 % do 
volume de negócios médio a nível mundial da pessoa coletiva nos três últimos exercícios, o 
que é mais consentâneo com o direito da concorrência da UE. Ademais, o relator propõe o 
alargamento dos prazos de prescrição para as infrações penais ambientais, pois, muitas vezes, 
é difícil descobrir, num prazo mais curto, os crimes cometidos e a sua extensão e 
consequências nefastas.  

Além disso, em conformidade com o artigo 191.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, o princípio da precaução aplica-se à política da União em matéria de 
ambiente, e a prevenção é fundamental. As principais medidas de dissuasão contra a 
criminalidade ambiental são as medidas abrangentes e eficazes de prevenção e as sanções 
penais e pecuniárias dissuasivas e proporcionadas. O poluidor deve pagar e suportar a 
totalidade dos custos dos danos ambientais causados. O relator propõe que o poluidor pague 
coimas específicas que contribuam, em parte, para medidas preventivas. Tal permitirá, por 
cada crime ambiental cometido, prevenir outros crimes idênticos.

É igualmente importante sensibilizar para a criminalidade e os danos ambientais causados em 
todo o mundo. Tal é necessário atendendo a que a globalização das atividades comerciais 
significa, por exemplo, que as empresas estabelecidas na UE podem estar implicadas em 
atividades criminosas fora do território da União. É essencial destacar o trabalho ativo das 
Nações Unidas, nomeadamente os esforços para reforçar o quadro jurídico através da inclusão 
de uma definição de ecocídio. 

O relator está confiante de que, se o Parlamento Europeu adotar uma posição forte, esta 
diretiva permitirá lutar eficazmente contra a criminalidade ambiental a nível da UE e a nível 
internacional, o que, por seu turno, possibilitará a prevenção pretendida dos danos ambientais 
e o reforço da igualdade das condições de concorrência para a indústria da União.


