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PT Unida na diversidade PT

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA DE AMBIENTE

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA
SEGURANÇA ALIMENTAR, DE 14 DE JULHO DE 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Os ensinamentos retirados dos primeiros anos de aplicação do sistema REACH confirmam 
a complexidade do regulamento e as dificuldades enfrentadas pelas empresas na sua 
execução. São vários os exemplos que podemos citar para ilustrar essa complexidade: os 
dossiês de registo, a avaliação da segurança química ou ainda as novas fichas de dados de 
segurança.

Permite a experiência recolhida identificar, hoje, os campos de aplicação a fim de facilitar a 
execução do regulamento?

b) Menos de 2 anos nos separaram hoje do segundo prazo de registo do REACH (31 de Maio 
de 2013). Este prazo diz respeito às substâncias fabricadas ou importadas em quantidade 
superior a 100 toneladas por ano, sendo de prever que venha a ter um impacto muito maior 
nas PME do que o prazo de Dezembro de 2010.

Estão previstas medidas específicas para ajudar as PME a cumprir o objectivo? Será o 
acompanhamento das empresas por parte da ECHA (com recurso a medidas tais como 
webinars, publicação de documentos simplificados ou comunicação no sítio na Internet) 
adaptado, durante os próximos meses, para melhor servir as PME? Mais precisamente, foram 
fixados objectivos em matéria de tradução dos documentos para as 22 línguas da União?

2. REACH - PME (Julie Girling)

a)  Foi realizada alguma avaliação do impacto decorrente da alteração do documento de 
orientação sobre substâncias intermédias para as empresas de menor dimensão, 
essencialmente activas no campo da química fina? Os custos de actualização para um dossiê 
completo ou os custos de investimento para obter o confinamento podem ser de extrema 
importância para as empresas com um volume de negócios relativamente baixo.

b) Neste segundo prazo de registo, é de prever um maior número de PME e de empresas com 
menos experiência. Irá a ECHA prever meios suplementares de ajuda para as mesmas?
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3. PME abrangidas pela Directiva RSP (Linda McAvan)

Chegou ao meu conhecimento um caso recente de uma empresa local que não tinha a certeza 
de as suas actividades se enquadrarem, ou não, no âmbito de uma isenção RSP. A Comissão 
revelou-se incapaz de prestar o devido esclarecimento, o mesmo acontecendo com os seus 
consultores do Öko Institute.

Não considera a Comissão um problema o facto de as PME, em particular, não estarem 
suficientemente esclarecidas acerca das suas responsabilidades nos termos da Directiva RSP? 
Existe algum serviço a que as PME possam recorrer para efeitos de esclarecimento – e não 
considera a Comissão necessário criar algum tipo de serviço de assistência (helpdesk) capaz 
de prestar esclarecimentos às empresas de menor dimensão?

4. Situação dos aterros na Grécia (Theodoros Skylakakis)

A Comissão tem estado a acompanhar a execução da Directiva 91/156/CE relativa aos 
resíduos e, em especial, o encerramento dos aterros existentes na Grécia. O prazo para cessar 
as operações nestes aterros é o fim do mês de Junho de 2011 e o prazo para a sua recuperação 
é Junho de 2012. A Comissão declarou que não hesitará em tomar as medidas necessárias, 
incluindo a apresentação do caso junto do Tribunal de Justiça Europeu e, se necessário, em 
exigir a aplicação de sanções financeiras.

Qual é o ponto da situação do processo de execução na Grécia, neste preciso momento? 
Quantos aterros foram encerrados até à data e quais são as probabilidades de todos os aterros 
cessarem operações até ao fim do mês de Junho de 2011? 

5. Extracção de turfa na Irlanda (Nessa Childers) 

Uma das questões que requerem atenção urgente é o efeito da industrialização da extracção de 
turfa na Irlanda. Existe já, a este respeito, um historial de casos junto da Comissão e do 
Tribunal de Justiça Europeu, porém, não obstante essas intervenções anteriores, poucas têm 
sido as melhorias no terreno. 

As turfeiras altas na Irlanda são consideradas um dos ecossistemas mais valiosos da Europa, 
merecendo o nível mais elevado de protecção europeia no âmbito da rede Natura 2000. 
Existem relatórios que dão conta que estes derradeiros exemplares continuaram a ser 
explorados pela indústria de extracção de turfa, em troca de lucros de curto prazo, com a 
aquiescência dos anteriores governos irlandeses. 

Confio que o novo Governo resolverá esta questão; ainda assim, qual é a opinião da Comissão 
Europeia a este respeito?
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6. Problemas de execução dos Estados-Membros (Karin Kadenbach)

Existe algum estudo comparativo da Comissão sobre as razões que levam os 
Estados-Membros a terem, por vezes, problemas de execução da legislação ambiental da UE? 
Tem a Comissão sugestões para melhorar esta situação? Que medidas tomará a Comissão para 
evitar os problemas de execução dos Estados-Membros?


