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APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA DE AMBIENTE

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA
SEGURANÇA ALIMENTAR, DE 24 DE JANEIRO DE 2011

1. Biodiversidade (Sandrine Bélier)

Após o malogro do objectivo de biodiversidade da União Europeia para 2010, a UE
comprometeu-se agora, em Nagoya, a travar a perda de biodiversidade, de modo a assegurar 
que, até 2020, os ecossistemas readquirem a sua resiliência e continuam a prestar serviços 
essenciais. A rede Natura 2000, através da sua rede de zonas protegidas, constitui uma parte 
essencial da solução. Que pensa a Comissão fazer para pôr termo às violações das Directivas 
Habitats e Aves e garantir a sua plena aplicação? Em especial, que medidas tenciona a 
Comissão tomar para garantir que a avaliação de impacto tem um nível adequado e para 
controlar a correcta utilização do processo de derrogação previsto no n.º 4 do artigo 6.º da 
Directiva Habitats? Prevê a Comissão adoptar medidas de financiamento suficientes para a 
gestão dos sítios Natura2000?

2. Não aplicação da Directiva Habitats (Chris Davies)

A Comissão iniciou, até agora, três processos relativos a queixas e enviou quatro cartas de 
notificação para cumprir ao Governo búlgaro por não ter designado, tanto em número como 
em dimensão, as zonas de protecção especial (ZPE) previstas pela Directiva Aves, bem como 
pela destruição continuada de sítios que deviam ter sido protegidos ao abrigo das Directivas 
Aves e Habitats.
A resposta do Governo búlgaro foi péssima. Ainda não completou a designação dos sítios 
Natura 2000 e permitiu que muitos desses sítios fossem ainda mais danificados.
A deterioração da península Kaliakra na costa búlgara do Mar Negro tem consequências 
graves para os milhares de cegonhas migratórias que dependem de Kaliakra como local de 
concentração. Além disso, essa península faz parte da única área de invernada do ganso de 
pescoço ruivo, uma espécie ameaçada a nível mundial.

a) Por que motivo a Comissão não fez avançar estas queixas para a fase de parecer 
fundamentado e quando tenciona fazê-lo?

b) Em relação à península Kaliakra, como tenciona a Comissão assegurar a plena 
designação desse sítio, dada a ausência de quaisquer habitats próximos que possam 
compensar os danos?

c) Como tenciona a Comissão garantir a reabilitação desses sítios?

3. Enorme aterro de resíduos perigosos nos pântanos de Huelva (Satu Hassi)

Na cidade de Huelva, localizada no sul de Espanha na confluência de dois rios que desaguam 
no Atlântico, a empresa Fertibéria despeja, todos os anos, 2,5 milhões de toneladas de 
resíduos de fosfogesso num pântano costeiro. Essas descargas continuam até agora. Os 
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resíduos estão altamente contaminados com metais pesados. Ao longo dos anos, foram, assim, 
acumuladas nesse local mais de 120 milhões de toneladas de resíduos perigosos. Não se 
efectuou qualquer impermeabilização para impedir a lexiviação dos metais pesados presentes 
nos resíduos para os rios e, consequentemente, para o mar. 

Essa questão foi debatida com a Comissão, numa reunião sobre aplicação anterior desta 
comissão, em Fevereiro de 2009. Em Março de 2009, a Comissão respondeu por escrito que 
tinha emitido uma notificação para cumprir complementar, em Fevereiro de 2009, por má 
aplicação da legislação da UE em matéria de resíduos relativamente à descarga de resíduos 
industriais nos pântanos de Huelva, uma vez que as autoridades competentes deveriam ter 
considerado que o fosfogesso era um resíduo e não um subproduto industrial. Como tal, a 
Directiva-Quadro Resíduos era-lhe aplicável, bem como os requisitos técnicos estabelecidos 
pela Directiva Aterros, com base no artigo 19.º da Directiva IPPC. 

As actuais descargas violam claramente essas obrigações jurídicas e as autoridades espanholas 
têm permitido que elas prossigam até ao fim do presente ano.

Por quanto tempo mais irá a Comissão tolerar o flagrante desrespeito da legislação aplicável 
por parte das autoridades espanholas? 

A Comissão já enviou uma advertência final por escrito («parecer fundamentado») à 
Espanha? Em caso afirmativo, quando decidirá a Comissão levar o caso ao Tribunal de Justiça 
Europeu? Se não enviou, por que não o fez?

Quando se puser termo às descargas, tenciona a Comissão intentar uma acção judicial para 
obrigar as autoridades espanholas a garantirem a reabilitação do sítio?

4. Inspecções europeias no domínio do ambiente (Satu Hassi)

Não obstante os 35 anos de legislação europeia em matéria de resíduos, continuamos a 
presenciar o maior desrespeito pelos seus requisitos mais fundamentais em vários
Estados-Membros. Em Huelva, Espanha, as autoridades espanholas têm permitido a descarga, 
ao longo de décadas, de milhões de toneladas de resíduos perigosos num pântano costeiro, 
mantendo-se tais descargas até à data com base numa licença que considera, incorrectamente, 
que os resíduos em causa são subprodutos (ver pergunta separada apresentada pela deputada 
Satu Hassi). Na Campânia, Itália, os resíduos perigosos são há muitos anos depositados em 
aterro juntamente com os resíduos domésticos, incluindo num parque nacional, ao arrepio de 
um acórdão do Tribunal (ver pergunta separada apresentada pela deputada Satu Hassi). Na 
Hungria, um depósito de lamas vermelhas ruiu e matou 9 pessoas, feriu 130, devastou duas 
aldeias e deixou terras agrícolas contaminadas por muito tempo. 

Estes são apenas alguns exemplos que revelam que a má aplicação, ou mesmo o total 
desrespeito, de disposições fundamentais da legislação ambiental da União, nomeadamente da 
legislação relativa aos resíduos, é comum em muitos Estados-Membros da UE, ainda no ano 
de 2010.

Inspecções adequadas da aplicação correcta e integral da legislação europeia em matéria de 
ambiente permitiriam evitar muitas dessas emergências ou catástrofes. Afigura-se, todavia,
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que a muitos Estados-Membros faltam os recursos ou a vontade política necessários para 
assegurar tais inspecções. 

Quantos mais casos destes serão necessários para que a Comissão tome uma atitude mais 
firme a respeito das inspecções ambientais? Quando tenciona a Comissão propor um quadro 
jurídico para as inspecções da UE relativas à legislação ambiental, a fim de assegurar que elas 
são conduzidas de forma eficaz, com independência e em condições uniformes em toda a 
União?

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

O Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente aborda os desafios ambientais de forma 
global e estabelece um quadro estratégico para a política ambiental da Comissão até 2012. As 
suas quatro prioridades fundamentais neste domínio são as alterações climáticas, a natureza e 
a biodiversidade, o ambiente e a saúde e os recursos naturais e os resíduos. 

Está a execução do Sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente no bom caminho e até 
que ponto a sua aplicação já foi concluída?

6. REACH (Richard Seeber)

O sistema centralizado da UE para registar, avaliar, autorizar e restringir as substâncias 
químicas (REACH, Regulamento (CE) n.º 1907/2006) destina-se, entre outros fins, a 
identificar e controlar as substâncias químicas que suscitam mais preocupação e, sempre que 
possível, substituí-las por substâncias menos perigosas.

Qual é a situação real no que respeita à aplicação do regulamento? 
É possível que uma revisão do regulamento se torne necessário e, em caso afirmativo, dentro 
de quanto tempo?
Considera a Comissão que será eventualmente necessário alargar o REACH?

7. Infracção (Kriton Arsenis)

O processo por infracção desempenha um papel essencial na garantia da correcta aplicação do 
direito da UE. A Comissão Europeia é solicitada a tratar milhares de queixas e casos de 
infracção todos os anos, um procedimento que é muitas vezes complexo e moroso. O tempo 
médio decorrido desde a primeira fase do processo por infracção até ao encerramento do caso 
pode ser de vários anos e exige um elevado grau de cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão. 

Tendo em conta o que precede:

Deverá criar-se um mecanismo eficiente de triagem das infracções a nível dos Estados-
Membros, coordenado pela Comissão Europeia?
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Deverá criar-se um sistema de alerta rápido, com base no qual a Comissão possa intervir antes 
de a violação do direito da UE ter lugar, quando existirem informações sobre disposições 
legislativas ou decisões administrativas prestes a ser adoptadas a nível nacional e que possam 
violar a legislação da UE? 

Em virtude da grande quantidade de pessoal necessário para tratar as queixas e os casos de 
infracção anualmente apresentados na UE, que percentagem dos mesmos é tratada pelo 
pessoal da Comissão Europeia e que percentagem é externalizada?


