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SUGESTÕES

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 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que, nos termos do artigo 37.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, a 
proteção do ambiente é um direito fundamental, tal como confirmado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia1; considera que um ambiente 
limpo e sem poluição é essencial para o desenvolvimento humano; salienta que um 
nível elevado de proteção do ambiente e a melhoria da qualidade do ambiente devem 
ser integrados nas políticas da União;

2. Considera que a atual degradação ambiental tem repercussões profundas e a longo prazo 
num vasto leque de direitos humanos, como o direito à vida, à liberdade e à saúde; 
recorda que os danos causados aos ecossistemas e ao ambiente têm um impacto no 
desenvolvimento sustentável e no acesso aos recursos naturais e podem desencadear 
doenças, outras catástrofes ambientais, alterações climáticas irreversíveis, contaminação 
da cadeia alimentar e redução da esperança de vida;

3. Salienta que os crimes ambientais prejudicam o Estado de Direito, ameaçam a paz e a 
segurança e dificultam seriamente a criação de um espaço de liberdade, segurança e 
justiça na UE;

4. Considera que medidas abrangentes e eficazes de prevenção e sanções penais 
dissuasivas e proporcionais são elementos de dissuasão importantes contra os danos 
ambientais; lamenta as baixas taxas de deteção, investigação, ação penal e condenação 
no que respeita aos crimes ambientais; considera que os danos ao ambiente têm de ser 
compensados;

5. Lamenta a falta de aplicação efetiva das diretivas da UE que visam estabelecer a 
responsabilidade penal das pessoas coletivas por infrações ambientais2; realça o papel 
importante dos instrumentos jurídicos não vinculativos, como os documentos de 
orientação sobre a interpretação dos termos jurídicos utilizados nas diretivas, a 
avaliação dos danos ou as informações e a comparação de práticas em matéria de 
sanções nos Estados-Membros, a fim de reforçar a eficácia da aplicação das diretivas; 
salienta a necessidade de introduzir medidas regulamentares muito mais atempadas e 
rigorosas nos Estados-Membros, optando, se necessário, por um regulamento em 
detrimento de uma diretiva, de modo a introduzir normas diretamente aplicáveis para 
acompanhar a política relativa ao Novo Pacto Ecológico, que a UE considera ser, neste 
momento, uma prioridade absoluta; 

6. Salienta a necessidade de atualizar essa legislação após uma avaliação de impacto 
exaustiva e de garantir a aplicação efetiva da legislação existente;

1 Ver, por exemplo, TJUE, processo C-24/19 ou processo C-594/18 P.
2 Diretiva 2004/35/CE relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos 
ambientais, Diretiva 2008/99/CE relativa à proteção do ambiente através do direito penal, e Diretiva 
2009/123/CE que altera a Diretiva 2005/35/CE.
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7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a afetarem recursos financeiros e humanos 
adequados à prevenção, investigação e repressão de crimes ambientais, bem como a 
assegurarem um nível elevado de especialização e de conhecimentos específicos das 
autoridades envolvidas, inclusive procuradores e juízes, a fim de julgar e sancionar mais 
eficazmente os crimes ambientais; apela, a este respeito, a que os Estados-Membros 
criem ou reforcem unidades especializadas nos seus serviços de polícia nacionais, aos 
níveis adequados, para a investigação de infrações ambientais; insta, além disso, a 
Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que todos os Estados-Membros 
disponham de procedimentos adequados para a gestão de crises ambientais, tanto a nível 
nacional como transnacional;

8. Exorta a Comissão e o Conselho a considerarem os crimes ambientais como uma 
prioridade; insta a Comissão a fazer pleno uso do artigo 83.º, n.º 2, do TFUE e a 
ponderar a adoção de uma diretiva-quadro relativa a infrações ambientais e de sanções 
efetivas e proporcionais, definindo os comportamentos a punir, a natureza das infrações, 
os tipos de ofensas, os regimes de reparação, as medidas de recuperação e as sanções, 
incluindo a responsabilidade global das pessoas singulares e coletivas; insta a Comissão 
a avaliar a possibilidade de incluir os crimes ambientais nas categorias de infrações 
previstas no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE;

9. Congratula-se com o compromisso assumido pela Comissão no sentido de apresentar 
uma proposta legislativa sobre legislação que torne obrigatório o respeito pelo dever de 
diligência nas cadeias de abastecimento mundiais; reconhece que as práticas 
insustentáveis e a falta de ambição das empresas em termos de proteção do ambiente 
são um obstáculo à concretização das metas definidas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, em especial as definidas nos 
objetivos 3, 9, 12, 13, 14 e 15; salienta a necessidade de as empresas disporem de 
políticas ambientais e de governação interna transparentes, responsáveis e ambiciosas, 
bem como a importância de uma equipa reforçada e com competências de elevado nível 
que acompanhe e garante a aplicação da referida política ambiental, com ênfase nas 
medidas de prevenção;

10. Manifesta preocupação face à elevada incidência da criminalidade ambiental, tendo em 
conta que as estimativas combinadas da OCDE, do Gabinete das Nações Unidas contra 
a Droga e a Criminalidade (UNODC), do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA) e da INTERPOL sobre o valor monetário de todos os crimes contra 
o ambiente demonstram que a criminalidade ambiental é o 4.º maior crime 
internacional, estando o tráfico e a gestão de resíduos ilegais no topo dos crimes 
ambientais; reconhece a ligação direta ou indireta entre as infrações ambientais e a 
criminalidade organizada transnacional e a corrupção3, através das quais essas infrações 
ambientais, que geralmente assumem a forma de «crimes corporativos», abrem a porta à 
infiltração da máfia na economia legal; alerta para o risco de novas tentativas de 
infiltração por parte de organizações criminosas, tendo em conta as oportunidades 
adicionais proporcionadas às empresas pelo financiamento da UE para a recuperação 

3 Ver o relatório da EFFACE (Ação da UE para Combater a Criminalidade Ambiental), de 2015, intitulado 
«Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments» (Criminalidade 
organizada e criminalidade ambiental: análise dos instrumentos jurídicos internacionais) ou o estudo, de 2019, 
intitulado «Transnational environmental crime threatens sustainable development» (A criminalidade ambiental 
transnacional ameaça o desenvolvimento sustentável).
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pós-pandemia; insta a Europol a atualizar o estudo realizado em 20154 e a apresentar 
regularmente dados atualizados; salienta que o congelamento e o confisco dos produtos 
do crime, incluindo dos crimes ambientais, são meios cruciais para combater a 
criminalidade organizada e salienta a importância de também utilizar esses produtos 
para fins sociais, com o objetivo de reparar os danos causados e de melhorar o 
ambiente; 

11. Insta a Comissão, a Europol e a Eurojust a proporcionarem mais apoio financeiro, 
humano e técnico, bem como uma estrutura mais eficaz e institucionalizada às redes 
existentes de profissionais, aos serviços policiais transfronteiras, às agências ambientais 
e aos procuradores especializados, como a Rede Europeia de Procuradores do Ambiente 
(ENPE) e o Fórum da União Europeia de Juízes para o Ambiente (EUFJE), com a 
participação de todos os Estados-Membros da UE, incluindo a criação de redes onde 
procuradores e juízes especializados em criminalidade ambiental possam trocar 
experiências e prestar assistência mútua, com vista a melhorar a eficácia da luta contra 
este tipo de criminalidade; apela a uma ação reforçada da rede EnviCrimeNet da 
Europol; solicita à Europol e à Eurojust que reforcem a documentação, a investigação e 
a ação penal dos crimes ambientais; sublinha a importância de investir em 
financiamento e níveis de pessoal adequados para a Europol e a Eurojust;

12. Insta a Europol a criar uma unidade especializada competente para recolher, armazenar, 
tratar, analisar e trocar informações a fim de apoiar e reforçar os Estados-Membros na 
prevenção, deteção e investigação da criminalidade ambiental;

13. Salienta a importância da formação (em linha) para os agentes responsáveis pela 
aplicação da lei no domínio da criminalidade ambiental e insta a CEPOL a intensificar 
as suas ações de formação neste domínio; reconhece que devem ser disponibilizados 
recursos suficientes à CEPOL;

14. Insta os Estados-Membros a promoverem o recurso a equipas de investigação conjunta 
e ao intercâmbio de informações em processos transnacionais de criminalidade 
ambiental, o que facilita a coordenação das investigações e das ações penais conduzidas 
em paralelo em vários Estados-Membros.

15. Insta a Comissão a explorar a possibilidade de alargar o mandato da Procuradoria 
Europeia, assim que esteja plenamente estabelecida e plenamente operacional, a fim de 
abranger as infrações ambientais; recorda que a Procuradoria Europeia deve estar 
dotada dos meios necessários para poder investigar exaustivamente e agir contra as 
atividades criminosas transfronteiriças; 

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem regimes de proteção e apoio em prol 
das vítimas de danos ambientais e a assegurarem o seu pleno acesso à justiça, à 
informação e a compensações; salienta o papel fundamental das ONG ambientais no 
reforço da sensibilização e na identificação de potenciais violações da legislação 
europeia e nacional e solicita à Comissão e aos Estados-Membros que lhes concedam 
apoio financeiro adequado; reitera a importância de permitir que os indivíduos e as 
ONG que intervêm no domínio do ambiente procurem obter reparação ou que sejam 
adotadas medidas inibitórias caso as autoridades públicas não ajam para pôr cobro às 

4 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe
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violações ambientais;

17. Salienta o papel crucial dos defensores dos direitos humanos no domínio do ambiente 
que lutam pelos direitos e pelas liberdades fundamentais, uma vez que defendem um 
ambiente seguro, saudável e sustentável, e condena veementemente qualquer forma de 
violência, assédio ou intimidação perpetrada contra eles; exorta os Estados-Membros a 
garantirem que esses atos sejam alvo de investigações e processos penais adequados e 
eficazes;

18. Salienta a importância de sensibilizar os cidadãos e os profissionais responsáveis pela 
aplicação da lei para a gravidade e a multiplicação dos crimes ambientais na UE; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a criarem pontos de informação específicos sobre 
criminalidade ambiental que encorajem e capacitem os cidadãos a denunciar às 
autoridades competentes, de forma anónima e sem receio de retaliações, potenciais 
infrações ambientais;

19. Apela à criação de um repositório centralizado em linha para a recolha de dados 
estatísticos sistemáticos, fiáveis e atualizados sobre crimes ambientais e 
comportamentos ilícitos que prejudiquem o ambiente; insta a Comissão a obrigar os 
Estados-Membros a fornecerem todas as estatísticas relevantes sobre todas as infrações 
ambientais registadas num formato normalizado; exorta a Comissão a publicar uma 
análise quantitativa dos dados fornecidos sobre crimes ambientais, com vista a avaliar a 
eficácia dos sistemas nacionais e a apresentar recomendações sobre como os adaptar 
para combater a criminalidade ambiental de forma mais eficaz e ajudar os serviços 
policiais transfronteiras a detetar, investigar e levar a julgamento esses crimes;

20. Manifesta a sua convicção de que é necessária uma abordagem internacional à 
criminalidade ambiental, devido ao seu impacto global nas sociedades; insta a Comissão 
a promover ações da UE, dos Estados-Membros e da comunidade internacional 
destinadas a intensificar os esforços de luta contra a criminalidade ambiental; insta 
ainda a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem a sensibilização e a 
promoverem soluções em instâncias internacionais, nomeadamente no que respeita à 
proteção dos defensores dos direitos humanos no domínio do ambiente; salienta, a este 
respeito, o exemplo do Consórcio Internacional de Combate ao Crime contra a Vida 
Selvagem, que reúne cinco organizações internacionais;
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