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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

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

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

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

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

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

A proposta 

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

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

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

O projecto de parecer da Comissão do Ambiente

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

Já no que se refere às infracções, o relator de parecer deseja reforçar a formulação e o
significado de determinados aspectos concretos.  
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A protecção dos habitats deve constituir uma das principais prioridades, mas as propostas da 
Comissão têm sido consideradas confusas e ambíguas pelos Estados-Membros, razão pela 
qual o relator de parecer propõe uma alteração destinada a esclarecer e a definir exactamente
o que se entende por «habitat protegido».

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

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

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

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 2, alínea (b)

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

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

Alteração 2
Artigo 2, alínea (b-A) (nova)

(b-A) «habitat protegido»: qualquer sítio 
classificado zona de protecção especial em

                                               
1 Ainda não publicado em JO.
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conformidade com os n.ºs 1 ou 2 do artigo
4.º da Directiva 79/409/CEE ou zona 
especial de conservação em conformidade
com o nº 4 do artigo 4.º da Directiva 
92/43/CEE.

Alteração 3
Artigo 3, alínea (h)

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

(h) Qualquer comportamento susceptível de 
causar a deterioração significativa de um 
habitat protegido;

Alteração 4
Artigo 3, alínea (i-A) (nova)

(i-A) O fabrico, tratamento, armazenagem, 
utilização, transporte, exportação ou 
importação de organismos geneticamente 
modificados, explosivos para utilização 
civil, materiais pirotécnicos, substâncias 
químicas, biocidas e produtos 
fitossanitários que causem ou sejam 
susceptíveis de causar a morte ou lesões 
graves a pessoas ou danos substanciais à 
qualidade do ar, do solo ou da água, ou a 
animais ou plantas.

Alteração 5
Artigo 7, n.º 4, parte introdutória

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

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

Alteração 6
Artigo 9, n.º 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
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administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar até […]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

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