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B6-0000/2008

Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão da Recomendação 2001/331/CE 
relativa aos critérios mínimos aplicáveis às inspecções ambientais nos Estados-Membros 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 
2001, relativa aos critérios mínimos aplicáveis às inspecções ambientais nos 
Estados-Membros (2001/331/CE),

– Tendo em conta a Comunicação COM(2007)707 da Comissão ao Conselho, ao 
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões relativa à 
revisão da Recomendação 2001/331/CE relativa aos critérios mínimos aplicáveis às 
inspecções ambientais nos Estados-Membros,

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

A. Considerando que o Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram em 2001 a 
Recomendação 2001/331/CE, que define critérios não vinculativos para a planificação, a 
realização e o seguimento das inspecções ambientais, bem como para a elaboração dos 
relatórios pertinentes, e que reconhece a existência de uma grande disparidade entre os 
sistemas de inspecção nos Estados-Membros,

B. Considerando que essa Recomendação tinha por objectivo reforçar o respeito da 
legislação comunitária em matéria de ambiente e contribuir para uma maior coerência na 
sua aplicação em todos os Estados-Membros,

C. Considerando que a Comissão expõe na Comunicação COM(2007)707 a sua posição 
sobre a evolução da Recomendação, nomeadamente baseada nos relatórios apresentados 
pelos Estados-Membros sobre a sua aplicação da Recomendação,

D. Considerando que na comunicação é referido o facto de as informações comunicadas 
pelos Estados-Membros sobre a aplicação da Recomendação são "incompletas ou de 
difícil comparação",

E. Considerando que as informações comunicadas pelos Estados-Membros demonstram que 
"apenas alguns procederam a uma aplicação plena" e que "se observam ainda grandes 
disparidades no modo como as inspecções ambientais são efectuadas na Comunidade",

F. Considerando que, de acordo com a Comissão, a situação de uma aplicação incompleta se 
deve parcialmente ao facto de os Estados-Membros interpretarem de forma diferente os 
critérios e definições da Recomendação, bem como os requisitos previstos em matéria de 
elaboração de relatórios,

G. Considerando que a Comissão reconhece que o âmbito de aplicação da Recomendação é 
inadequado e deixa de incluir muitas actividades importantes, como, por exemplo, Natura 
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2000, o controlo das transferências ilícitas de resíduos, o registo e a autorização de 
substâncias químicas (REACH), a limitação de certas substâncias perigosas nos produtos 
(como a directiva relativa à limitação da utilização de certas substâncias perigosas nos 
equipamentos eléctricos e electrónicos), o comércio das espécies ameaçadas de extinção, 
bem como as actividades relacionadas com os organismos geneticamente modificados ou 
os sistemas baseados no princípio da responsabilidade do produtor,

1. Regista, com preocupação, a conclusão da Comissão de que a plena aplicação da 
legislação ambienta na Comunidade não pode ser assegurada, pois tal conclusão conduz 
não somente à degradação do ambiente, como também a distorções da concorrência;

2. Salienta que a boa aplicação uniforme da legislação comunitária é essencial e que, caso 
contrário, existirá o risco de frustrar as expectativas dos cidadãos e comprometer a 
reputação da Comunidade quanto ao seu papel de preservar o ambiente de forma eficaz;

3. Opõe-se à intenção da Comissão de tratar do problema unicamente por meio de uma 
recomendação não vinculativa e da introdução de requisitos específicos juridicamente 
vinculativo nos textos legislativos sectoriais;

4. Insta a Comissão a apresentar preferivelmente, até ao final de 2009, uma proposta de 
directiva relativa às inspecções ambientais, clarificando os critérios e definições e 
alargando o âmbito de aplicação; 

5. Considera que é essencial reforçar a rede europeia para a implementação e execução da 
legislação ambiental (IMPEL) e insta a Comissão a propor, até ao final de 2009, as 
possíveis formas de o conseguir, incluindo a constituição de uma força comunitária de 
inspecção ambiental;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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