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APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE DE 1 DE DEZEMBRO DE 2010

1. Biodiversidade (Sandrine Bélier)

Após o malogro do objectivo da UE para 2010 em matéria de biodiversidade, a UE acabou 
por se comprometer, em Nagoya, a travar a perda da biodiversidade de forma a garantir que 
até 2020 os ecossistemas sejam resilientes e continuem a providenciar serviços essenciais. A 
Rede Natura 2000, através da sua rede de áreas protegidas, constitui uma parte essencial da 
solução. Como pretende a Comissão pôr termo às violações das Directivas "Habitats" e 
"Aves" e assegurar a sua plena aplicação? Em particular, que medidas tenciona a Comissão 
adoptar para assegurar um nível adequado para a avaliação do impacto e para fiscalizar a 
correcta utilização do processo de derrogação previsto no n.º 4 do artigo 6.º da Directiva 
"Habitats"? Tenciona a Comissão aprovar financiamento suficiente para a gestão dos sítios da 
rede Natura 2000?

2. Aplicação da política da UE em matéria de biocombustíveis: protecção da 
biodiversidade (Karin Kadenbach)

A Directiva da UE relativa às energias renováveis estabelece um conjunto de critérios de 
sustentabilidade que contribuam para assegurar que zonas de elevada biodiversidade não 
sejam danificadas pelo mercado de biocombustíveis da UE.

O artigo 17.° prevê, nomeadamente, o seguinte:

3. Os biocombustíveis e biolíquidos [...] não devem ser produzidos a partir de matérias-
primas provenientes de terrenos ricos em biodiversidade, isto é, terrenos que em Janeiro 
de 2008 ou após essa data tivessem um dos seguintes estatutos, independentemente de o terem 
ou não actualmente:

(b) Zonas designadas [...] para a protecção de espécies ou ecossistemas raros, ameaçados ou 
em risco de extinção, reconhecidas por acordos internacionais ou incluídas em listas 
elaboradas por organizações intergovernamentais ou pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza, sem prejuízo do seu reconhecimento nos termos do segundo 
parágrafo do n.º 4 do artigo 18.°;

Decorreram já dois anos desde a aprovação da Directiva. A Directiva entrou em vigor em 
Junho de 2009 e os critérios deverão ser aplicados no terreno até Dezembro de 2010.

Está a Comissão convicta de que produzir agrocombustíveis para utilização nos veículos da 
UE não está a danificar áreas de elevada biodiversidade? Não sendo o caso, como tenciona a 
Comissão assegurar a aplicação destas regras? Por exemplo, um produtor de biocombustíveis 
em Itália, a Nuove Iniziative Industriali (Srl), tenciona vender agrocombustíveis que 
procederiam da destruição da floresta de Dakatcha Woodlands no Quénia. A floresta de 
Dakatcha é uma Zona Importante para a Conservação das Aves (ZICA), uma designação da 



PE452.705v01-00 2/6 DT\838806PT.doc

PT

BirdLife International reconhecida pelo Tribunal de Justiça Europeu e um local que 
certamente seria protegido na UE, que contém espécies da Lista Vermelha identificadas pela 
UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza).

3. Directiva-Quadro "Água" (Richard Seeber)

A aplicação da Directiva-Quadro "Água" (Directiva 2000/60/CE) obriga os Estados-Membros 
a elaborarem e divulgarem os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas.

Quais os Estados-Membros que já divulgaram os seus Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas na data prevista?
Quantos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas foram divulgados até ao momento e são 
estes planos coerentes com as orientações previstas na Directiva-Quadro "Água"?

4. Continuação da crise contínua dos resíduos na Campânia (Margrete Auken)

Em 4 de Março de 2010, o Tribunal de Justiça Europeu verificou que a Itália havia violado a 
legislação da UE dado não ter criado na Campânia uma rede de instalações capaz de assegurar 
a eliminação dos resíduos urbanos de uma forma que não comprometesse a saúde humana e o 
ambiente (acórdão no Processo C-297/08).

Contudo, a Itália ainda não tomou as medidas necessárias para agir de acordo com o acórdão 
do Tribunal. Em 23 de Outubro de 2010, a Comissão Europeia declarou que a situação actual 
está muito próxima da crise que eclodiu em 2007 e que levou a Comissão Europeia a interpor 
um processo por infracção contra a República Italiana1.

Os resíduos perigosos são misturados e/ou eliminados conjuntamente com resíduos 
domésticos ou orgânicos, em violação da Directiva-Quadro "Resíduos" e da Directiva 
"Aterros". O aterro em Terzigno (situado num parque nacional e sítio património da 
UNESCO) viola os requisitos da Directiva "Aterros", nomeadamente devido à sua localização 
num parque nacional e à não aplicação dos processos de admissão de resíduos previstos no 
artigo 11.º. Não obstante, as autoridades competentes tencionam expandir o sítio e abrir um 
novo aterro dentro do perímetro do parque nacional, o que leva a crer que as autoridades 
competentes na Itália são ignoram completamente o acórdão do Tribunal.

Os cidadãos protestam massivamente contra a situação actual que, devido à grande 
contaminação do ambiente, deteriora seriamente as suas condições de vida e revela um claro e 
grave desrespeito pela legislação e instituições da UE.

Quando irá a Comissão dar início ao procedimento previsto no artigo 260.º contra a Itália, 
tendo em vista obter a aplicação de sanções pecuniárias, uma vez que tudo leva a crer que esta 
é a única forma de levar as autoridades italianas a cumprirem o acórdão do Tribunal?

5. Despejo maciço de resíduos perigosos nas zonas pantanosas de Huelva (Satu 
Hassi)

                                               
1 Declaração de Janez Potočnik, Comissário responsável pelo Ambiente, sobre o estado da situação dos resíduos 
na Campânia, Itália. Comunicado à imprensa europeia, 23 de Outubro de 2010
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Na cidade de Huelva, situada no Sul de Espanha, na confluência de dois rios que desaguam no 
Oceano Atlântico, a empresa Fertibéria está a despejar, todos os anos, 2,5 milhões de 
toneladas de resíduos de fosfogessos num pântano costeiro. Esta situação não se alterou até 
hoje. Os resíduos estão altamente contaminados com metais pesados. Ao longo dos anos, a 
quantidade total de resíduos perigosos despejados ascende a mais de 120 milhões de 
toneladas. Não foi efectuada qualquer impermeabilização do solo de forma a evitar que os 
metais pesados dos resíduos alcançassem os rios e, consequentemente, o mar.

A questão foi discutida com a Comissão Europeia numa anterior sessão de aplicação da 
legislação da comissão ENVI, em Fevereiro de 2009. Em Março de 2009, a Comissão 
respondeu por escrito que, em Fevereiro desse mesmo ano, emitira uma Carta de Notificação 
Complementar por má aplicação da legislação da UE em matéria de resíduos relativa à 
eliminação de resíduos industriais nas zonas pantanosas de Huelva, tendo em conta que os 
fosfogessos deveriam ter sido considerados pelas autoridades competentes como resíduos e 
não como subprodutos industriais. Assim sendo, seria aplicável a Directiva-Quadro 
"Resíduos", bem como os requisitos técnicos estabelecidos nos termos da Directiva "Aterros", 
baseada no artigo 19.º da Directiva "IPPC".

O actual despejo viola claramente essas obrigações legais e as autoridades espanholas 
permitiram a continuação do despejo até ao final deste ano.

Quanto tempo tenciona a Comissão ainda tolerar o flagrante desrespeito da legislação 
aplicável por parte das autoridades espanholas?

A Comissão já transmitiu uma advertência final escrita ("Parecer Fundamentado") a Espanha?
Sendo o caso, quando decidirá a Comissão submeter o caso ao Tribunal de Justiça Europeu?
Não sendo o caso, por que razão?

Posto termo ao despejo, tenciona a Comissão intentar uma acção judicial para obrigar as 
autoridades espanholas a garantirem a reparação do sítio?

6. Inspecções ambientais a nível europeu (Satu Hassi)

Apesar de a legislação europeia em matéria de resíduos existir há 35 anos, continuamos a 
observar um grande desrespeito pelos seus requisitos mais fundamentais em vários Estados-
Membros. Em Huelva, Espanha, as autoridades espanholas autorizaram o despejo de milhões 
de toneladas de resíduos perigosos durante décadas num pântano costeiro, e o despejo 
continua até à data, com base numa licença que considera incorrectamente esses resíduos 
como subprodutos (ver pergunta de Satu Hassi em separado). Na região da Campânia, em 
Itália, os resíduos perigosos são despejados, desde há muitos anos, conjuntamente com os 
resíduos domésticos, inclusivamente num parque nacional, apesar de um acórdão do Tribunal 
de Justiça Europeu (ver pergunta de Satu Hassi em separado). Na Hungria, um depósito de 
lama vermelha tóxica ruiu e matou 9 pessoas, feriu 130, devastou duas aldeias e provocou 
uma contaminação dos terrenos agrícolas que perdurará durante muito tempo.

Estes são apenas alguns exemplos que realçam o facto de a má aplicação, ou mesmo o total 
desrespeito, das disposições fundamentais da legislação ambiental da União, nomeadamente 
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da legislação em matéria de resíduos, ser um lugar comum em muitos Estados-Membros da 
UE, mesmo no ano de 2010.

Inspecções adequadas de uma boa e plena aplicação da legislação europeia em matéria 
ambiental poderiam precaver muitas destas situações de emergência ou catástrofe. Contudo, 
ao que tudo indica, muitos Estados-Membros ou carecem de recursos ou de vontade política 
para garantir inspecções adequadas.

Quantos mais casos similares serão necessários até a Comissão tomar uma posição mais 
enérgica relativamente às inspecções ambientais? Quando irá a Comissão propor um quadro 
jurídico para as inspecções da legislação ambiental a nível europeu, de forma a garantir que as 
inspecções sejam realizadas efectivamente em toda a UE, de um modo independente e em 
condições uniformes?

7. Aplicação do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia
(RCLE-UE) (Theodoros Skylakakis)

O RCLE-UE é o maior regime plurinacional e plurissectorial de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito estufa a nível mundial. Tendo em conta que:
(a) a utilização abusiva de Reduções Certificadas de Emissões (RCE) no mercado do 
RCLE-UE leva a que o dinheiro dos consumidores europeus seja utilizado de forma 
grosseiramente abusiva para destruir o gás HFC-23 a um custo 70 vezes superior ao custo real 
dessa operação, gerando assim enormes lucros inesperados para um pequeno número de 
empresas no mundo inteiro;
(b) os níveis de concentração de gás HFC-23 estão a aumentar;
(c) a proposta pendente da Comissão aponta medidas relativas à introdução de restrições 
de qualidade adicionais na utilização de créditos de projectos industriais no sector do gás, no 
âmbito do RCLE-UE pós-2012 e da respectiva avaliação de impacto;
(d) em casos de eventual disfunção no domínio dos direitos de emissão comercializados 
no mercado de carbono na Europa, como manipulação do mercado, falta de concorrência ou 
existência de monopólios, não existe uma única autoridade europeia, entre todas as 
instituições, competente para controlar, investigar e intervir a tempo contra estas disfunções, a 
que acresce o facto de as autoridades existentes não possuírem, no conjunto de instrumentos 
ao seu dispor, mecanismos no terreno que assegurem o funcionamento harmonioso do 
mercado;
Tenciona a Comissão melhorar a aplicação da legislação relativa ao RCLE-UE após 2013 
(incluindo a possibilidade de introduzir uma entidade reguladora neste mercado recém-
criado), de modo a evitar casos como os supracitados no futuro?

8. Aplicação da legislação em matéria de OGM (Bart Staes)
A. Legislação em matéria de "coexistência" No seu relatório sobre a coexistência de 
culturas geneticamente modificadas e a agricultura convencional e biológica (Abril de 2009), 
a Comissão afirma que apenas 15 Estados-Membros adoptaram legislação específica em 
matéria de coexistência. Terá este número vindo a aumentar? Existem Estados-Membros que 
cultivam OGM e que não têm legislação em matéria de coexistência? Terá a Espanha, o país 
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da UE com a mais elevada percentagem de cultivo de OGM na UE, já aplicado uma 
legislação em matéria de coexistência?

A Directiva 2001/18 estabelece o seguinte: "Os organismos vivos, quando libertados no 
ambiente em grande ou pequena quantidades, para fins experimentais ou sob a forma de 
produtos comercializados, são susceptíveis de se reproduzir no ambiente e atravessar 
fronteiras nacionais, afectando deste modo outros Estados-Membros. Os efeitos dessas 
libertações no ambiente podem ser irreversíveis." (Considerando 4) e "É necessário assegurar 
a rastreabilidade dos produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM autorizados 
nos termos da parte C, em todas as fases da sua colocação no mercado." (Considerando 42)
Simultaneamente, o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 refere, em diversas ocasiões, o direito 
dos consumidores e agricultores de efectuarem uma escolha informada, bem como o 
Conselho "Ambiente", de Dezembro de 2008, e o Comissário John Dalli em vários discursos 
sobre os OGM.
Na sua nova recomendação relativa às orientações comunitárias para o desenvolvimento das 
medidas nacionais de coexistência, para impedir a presença acidental de OGM nas culturas 
convencionais e biológicas, de Julho de 2010, a Comissão declara que as medidas para 
impedir a presença acidental de OGM nas culturas convencionais e biológicas devem ser 
definidas a nível de cada Estado-Membro. Face a este contexto, Como pretende a Comissão 
melhorar a aplicação da Directiva 2001/18? Tenciona a Comissão conferir carácter 
juridicamente vinculativo às "medidas de coexistência"?

B. Transparência: Tendo em conta o n.º 4 do artigo 25.º da Directiva 2001/18, bem 
como o acórdão estabelecido pelo Tribunal de Justiça Europeu (Processo C-552/07), poderá a 
Comissão indicar quantos Estados-Membros estabeleceram um registo público com 
informações pormenorizadas da localização da publicação e os quais os Estados-Membros 
que assim não procederam? De que modo pretende a Comissão providenciar para melhorar a 
situação?

C. Contaminação: No seu relatório sobre coexistência de 2009, a Comissão estabelece 
que (capítulo 7.2) "A maioria dos Estados-Membros definiu as medidas de coexistência de 
forma a evitar que se ultrapassem os limiares de rotulagem dos OGM nos géneros 
alimentícios e alimentos para animais, fixados em 0,9 %." Simultaneamente, o Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003 prevê que os alimentos OGM devem ser rotulados, excepto aqueles "que 
contenham material que contenha, seja constituído por ou seja produzido a partir de OGM 
numa proporção não superior a 0,9% dos ingredientes que os compõem, considerados 
individualmente, ou do próprio género alimentício, se este consistir num único ingrediente, 
desde que a presença desse material seja acidental ou tecnicamente inevitável." As medidas de 
coexistência que visam um valor de 0.9% de contaminação conduzem a uma contaminação 
intencional que já não pode ser considerada acidental.
A situação nos Estados-Membros tem vindo a melhorar? Partilha a Comissão o ponto de vista 
de que para cumprir as exigências do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, as medidas de 
coexistência devem visar evitar a contaminação?

9. REACH (Richard Seeber)
O sistema centralizado da UE para o registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias 
e preparações químicas (REACH, Regulamento (CE) n. o 1907/2006) visa, inter alia, a 
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identificação e o controlo das substâncias químicas que suscitam maior preocupação e, 
sempre que possível, a sua substituição por outras menos perigosas.

Em que fase de adiantamento se encontra a aplicação do Regulamento?
Virá a ser necessária uma revisão do Regulamento? E sendo o caso, dentro de quanto tempo?
Considera a Comissão necessário alargar o âmbito de aplicação do REACH?

10. Programa de Acção em matéria de Ambiente (Richard Seeber)

O Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente examina a fundo os desafios ambientais 
e fornece um enquadramento estratégico para a política ambiental da Comissão até 2012.  As 
suas quatro principais prioridades a nível ambiental são as alterações climáticas, a natureza e a 
biodiversidade, o ambiente e a saúde e os recursos naturais e resíduos.

Está a aplicação do Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente em andamento? E até 
que ponto foi a mesma concluída?

11. Infracções (Kriton Arsenis)

O processo de infracção desempenha um papel essencial na garantia da correcta aplicação da 
legislação da UE. Todos os anos, a Comissão Europeia é chamada a tratar milhares de queixas 
e processos de infracção, um procedimento, frequentemente, complexo e moroso.  O tempo 
médio necessário, desde o primeiro passo do processo de infracção até ao encerramento do 
mesmo, pode durar vários anos e exige um alto grau de cooperação entre os Estados-Membros 
e a Comissão.

Atento o exposto:

Não deveria dispor-se de um dispositivo de diagnóstico de infracções eficaz a nível dos 
Estados-Membros coordenado pela Comissão Europeia?

Não deveria haver um sistema de alerta precoce, com base no qual a Comissão Europeia 
pudesse intervir antes da ocorrência de violações da legislação da UE, quando estivesse 
disponível informação de que uma futura legislação nacional ou decisões administrativas 
pudessem violar a legislação da UE?

Dado o elevado número de efectivos necessário para tratar as queixas e os processos de 
infracção anuais na UE, qual a percentagem de queixas e processos tratada pelo pessoal da CE 
e qual a percentagem que deve ser externalizada?


