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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto

Tornou-se necessário apresentar uma nova proposta de alteração a uma directiva em vigor 
relativa à luta contra a poluição marítima, a fim de preencher um vazio jurídico criado por um
acórdão do Tribunal de Justiça Europeu de Outubro de 2007. Este acórdão anulou a 
Decisão-Quadro 2005/667/JAI, visando "reforçar o quadro penal para a repressão da poluição 
por navios", sob a alegação de que os artigos relativos à definição das infracções penais e à 
natureza das sanções (artigos 2.º, 3.º e 5.º) poderiam ter sido adoptados com base no n.º2 do 
artigo 80.º do Tratado CE e que, por conseguinte, a decisão-quadro violava o artigo 47.º do 
Tratado UE ao colidir com as competências da Comunidade.

A nova proposta é inteiramente norteada pela decisão do TJE supra mencionada, presumindo-
se, por conseguinte, a inexistência de problemas em matéria de base jurídica. 

O projecto de parecer da Comissão do Ambiente

O relator de parecer considera que esta proposta de alteração é absolutamente necessária para 
preencher o vazio jurídico criado pela decisão do TJE no tocante à aplicação de sanções 
eficazes às infracções, nos termos da Directiva de 2005. Reputa-se importante que a referida 
Directiva seja alterada o mais rapidamente possível, uma vez que um atraso na aplicação de 
um acto legislativo comunitário de tão grande importância poderia ser prejudicial ao nosso 
ambiente marinho. Importa talvez referir que um tal atraso poderia ter sido evitado se quem 
de direito não tivesse cometido o erro jurídico que conduziu à consequente decisão de 
anulação pelo TJE. Esperemos que, no futuro, este tipo de erro possa ser prevenido. 

Em virtude da sua natureza e das circunstâncias em que a proposta em apreço é apresentada, o 
relator de parecer propõe apenas um número mínimo de alterações.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em 23 de Outubro de 2007 o Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias 
anulou a Decisão-Quadro 2005/667/JAI, de 
12 de Julho de 2005, destinada a reforçar o 
quadro penal para a repressão da poluição 
por navios, que tinha completado a 
Directiva 2005/35/CE com medidas de 
direito penal. A presente alteração desta 
directiva preenche o vazio jurídico criado 
pelo acórdão.

(2) Em 23 de Outubro de 2007 o Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias 
anulou a Decisão-Quadro 2005/667/JAI, de 
12 de Julho de 2005, destinada a reforçar o 
quadro penal para a repressão da poluição 
por navios, que tinha completado a 
Directiva 2005/35/CE com medidas de 
direito penal. Esse acórdão criou um vazio 
jurídico que a presente alteração à 
Directiva visa preencher.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As sanções penais, que reflectem uma 
censura social qualitativamente diferente 
das sanções administrativas, reforçam o 
respeito da legislação que reprime a 
poluição por navios.

(3) As sanções penais, que reflectem uma 
censura social qualitativamente diferente 
das sanções administrativas, melhoram 
consideravelmente o respeito da legislação 
que reprime a poluição por navios.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A existência de normas comuns 
relativas a sanções penais permite utilizar 
métodos de investigação e de assistência

(4) A existência de normas comuns 
relativas a sanções penais permite utilizar 
métodos de investigação e de cooperação
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mais eficazes, a nível nacional e entre os 
Estados-Membros.

mais eficazes, a nível nacional e entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem fornecer 
informações à Comissão sobre a aplicação 
da presente directiva, para lhe permitir 
avaliar o seu efeito.

(6) Os Estados-Membros devem ser 
obrigados a fornecer informações à 
Comissão sobre a aplicação da presente 
directiva, para lhe permitir avaliar o seu 
efeito.

Or. en

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Uma vez que os objectivos da presente 
directiva não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e 
podem, pois, devido ao carácter 
transfronteiras dos danos eventualmente 
resultantes dos comportamentos visados, 
ser melhor alcançados a nível da 
Comunidade, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.° 
do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos.

(7) Uma vez que os objectivos da presente 
directiva não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e 
podem, pois, devido ao carácter 
transfronteiras dos danos eventualmente 
resultantes das actividades criminosas 
visadas, ser melhor alcançados a nível da 
Comunidade, esta pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.° 
do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para atingir aqueles 
objectivos.
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Or. en

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Directiva 2000/35/CE
Artigo 4 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as descargas de substâncias poluentes 
de navios em qualquer das zonas referidas 
no n.° 1 do artigo 3.° sejam consideradas 
infracções penais, se cometidas com dolo, 
mera culpa ou negligência grave.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as descargas de substâncias poluentes 
de navios em qualquer das zonas referidas 
no n.° 1 do artigo 3.° sejam consideradas 
infracções penais, se cometidas com dolo, 
mera culpa ou negligência.

Or. en

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Directiva 2000/35/CE
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para garantir que o
incitamento e a cumplicidade na prática de 
uma infracção penal referida no n.° 1 sejam 
puníveis pelo direito penal. ”

2. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para garantir que o 
incitamento e a cumplicidade na prática de 
uma infracção penal referida no n.° 1 sejam 
puníveis de modo adequado pelo direito 
penal. ”

Or. en
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 4
Directiva 2000/35/CE
Artigo 5-A - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
infracções penais referidas no artigo 4.º 
sejam passíveis de sanções penais
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

1. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para garantir que as 
infracções penais referidas no artigo 4.º 
sejam passíveis de sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 6
Directiva 2000/35/CE
Artigo 5-C - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
sanções penais referidas no n.° 1 sejam 
aplicadas a qualquer pessoa considerada 
responsável por uma infracção penal na 
acepção do artigo 4.°."

2. Cada Estado-Membro deve tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
sanções penais referidas no n.° 1 sejam 
aplicadas a qualquer pessoa considerada 
culpada, por um tribunal, de uma 
infracção penal na acepção do artigo 4.°."

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
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cumprimento à presente directiva o mais 
tardar seis meses a contar da data da sua 
entrada em vigor. 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.

cumprimento à presente directiva o mais 
tardar quatro meses a contar da data da sua 
entrada em vigor. 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.

Or. en
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