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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o modo de tirar melhor partido das medidas ambientais da UE: melhor 
conhecimento e reatividade para consolidar a confiança
(2012/2104(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 11.º do TUE e o artigo 5.º do Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,

– Tendo em conta os artigos 191.º e 192.º do TFUE,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões relativa à aplicação do 
direito comunitário do ambiente (COM(2008)0773),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intitulada "Análise da política de ambiente 2008" (COM(2009)0304) e o documento que 
lhe está anexo,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Como tirar 
melhor partido das medidas ambientais da UE: melhor conhecimento e reatividade para 
consolidar a confiança" (COM(2012)0095),

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 20 de abril de 2012, sobre a 
revisão do Sexto Programa de Ação em matéria de Ambiente e a definição de prioridades 
para o Sétimo Programa de Ação em matéria de Ambiente – Um melhor ambiente para 
uma vida melhor1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o aperfeiçoamento dos instrumentos de 
política ambiental, de 20 de dezembro de 2010,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o Sétimo Programa de Ação em matéria 
de Ambiente, de 19 de abril de 2012, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões sobre «O papel dos órgãos de poder 
local e regional na futura política do ambiente»2,

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
acesso à justiça no domínio do ambiente (COM(2003)0624) e o texto adotado pelo 
Parlamento Europeu em primeira leitura3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2012),

Considerações gerais: inexistência de acervo comunitário e lacunas da legislação atual

A. Considerando que a necessidade geral de clareza e certeza do direito está na base de toda a 
legislação comunitária;

B. Considerando que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade em matéria 
ambiental tornam necessária uma aplicação eficaz da legislação, através de uma maior 
cooperação institucional;

C. Considerando que as disposições atuais, devido à sua complexidade e a interpretações 
divergentes, geram insegurança jurídica e constituem um obstáculo evidente à criação de 
um acervo comunitário;

D. Considerando que a tarefa de implementar e controlar o respeito pela legislação ambiental 
da UE é compartilhada com as autoridades nacionais e as autoridades regionais e locais;

E. Considerando que o artigo 11.º do TUE impõe uma intensificação do diálogo e da 
consulta por parte das instituições europeias; considerando que esta disposição constitui, 
de facto, o instrumento jurídico para reforçar o seu papel na definição das políticas da 
União Europeia;

F. Considerando que o princípio da subsidiariedade se estende aos níveis regional e local; 
considerando que, nos termos do artigo 5.º do Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, os projetos de atos legislativos 
devem incluir uma avaliação do impacto financeiro da proposta e das respetivas 
implicações para a regulamentação a aplicar pelos Estados-Membros, incluindo a 
legislação regional;

Aplicação no respeito do princípio da subsidiariedade

1. Acolhe com agrado a Comunicação da Comissão intitulada "Como tirar melhor partido 
das medidas ambientais da UE: melhor conhecimento e reatividade para consolidar a 
confiança" (COM(2012)0095); lamenta, contudo, que a mesma não contenha referências 
específicas ao papel crucial desempenhado pelas autoridades regionais e locais na fase de 
aplicação da legislação europeia em matéria de ambiente;

2. Destaca a importância de fornecer apoio financeiro e assistência técnica sobre as questões 
ambientais às autoridades locais e regionais;

3. Concorda com o parecer do Comité das Regiões que solicita a aplicação do conceito de 
governação a vários níveis também às questões ambientais;

Simplificação e redução dos encargos administrativos a fim de incentivar uma aplicação 
mais eficaz

4. Reconhece que a aplicação da legislação em matéria de ambiente requer um considerável 
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compromisso administrativo e financeiro; salienta, no entanto, que o aumento do 
compromisso financeiro para as autoridades locais e regionais conduzirá ao 
desenvolvimento de instrumentos de incentivo com vista a uma aplicação mais eficaz;

5. Reitera a necessidade de afrouxar as regras sobre a distorção do mercado quando estas 
constituam um desincentivo ao investimento no setor do ambiente e, consequentemente, 
um obstáculo à implementação da legislação europeia; considera, portanto, que são 
necessários instrumentos que visem a redução direta dos custos administrativos;

Necessidade de maior transparência e publicidade nos procedimentos administrativos 
em matéria de ambiente

6. Observa que os pilares da disciplina em matéria de transparência e publicidade deverão 
remeter principalmente para:

- a definição do conceito de "informação ambiental";

- a especificação dos casos de exclusão do direito de acesso; a tutela administrativa 
efetiva desse direito;

- a indicação específica das entidades que têm direito ao acesso à informação sobre o 
estado do ambiente e da paisagem ou um interesse legítimo no mesmo;

Garantias para um acesso mais fácil dos cidadãos à "justiça ambiental"

7. Lamenta que o processo da proposta de diretiva relativa ao acesso à justiça no domínio do 
ambiente1 esteja bloqueado em primeira leitura; convida, por isso, os colegisladores a 
reconsiderarem as suas posições a fim de se sair do impasse;

8. Observa que uma gestão mais eficaz dos conflitos ambientais requer a adoção de medidas 
que reflitam as especificidades das diferentes questões ambientais; considera, a este 
respeito, que a adoção de instrumentos juridicamente vinculativos pode constituir um 
obstáculo ao investimento no setor do ambiente, aumentando as distorções da 
concorrência devido aos diferentes regimes aplicados;

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como ao Comité das Regiões e aos parlamentos nacionais.

                                               
1 COM(2003) 0624.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comunicação da Comissão intitulada "Como tirar melhor partido das medidas ambientais 
da UE: melhor conhecimento e reatividade para consolidar a confiança" (COM(2012)0095) 
delineia objetivos e medidas destinadas a ajudar os Estados-Membros a implementar uma 
abordagem sistemática para a recolha e a divulgação dos conhecimentos, incluindo formas de 
incentivar uma maior capacidade de resposta às questões ambientais.

A Comunicação realça, se bem que de forma pouco eficaz e demasiado genérica, os efeitos 
positivos do direito ambiental.

A correta aplicação da legislação ambiental pode trazer vantagens para a indústria, criar novos 
postos de trabalho, com uma redução substancial dos custos administrativos.

Propostas da relatora

O presente relatório constitui, na ótica de uma legislação inteligente, uma tentativa de 
consolidar os esforços para uma melhor aplicação da legislação ambiental através da 
simplificação da legislação ambiental da UE, da redução dos encargos administrativos e do 
reforço das estruturas administrativas europeias e nacionais. 

O objetivo consiste em propor uma via para uma aplicação eficaz da legislação ambiental 
europeia através da elaboração de políticas e estratégias assentes em elementos concretos, 
com a colaboração dos Estados-Membros e das autoridades regionais e locais.

Trata-se de responder ao desafio da subsidiariedade, de aproximar a legislação ambiental dos 
cidadãos e das administrações nacionais, aumentando a sua rapidez e transparência. 

Existem diversos instrumentos para garantir uma aplicação eficaz da legislação ambiental, 
designadamente:

- análises do impacto futuro da legislação que melhor satisfaçam os requisitos da 
necessidade e da proporcionalidade;

- apresentação mais coerente do conjunto da legislação em vigor, a fim de evitar 
reformulações da legislação; não deve haver "madeira morta" no sub-bosque 
legislativo: os atuais textos jurídicos incoerentes e as leis obsoletas devem ser 
revogados, a fim de tornar mais leve o tecido da legislação ambiental.

Toda a nova legislação vinculativa da UE irá destabilizar os atuais regimes nacionais, 
afastando-os de uma abordagem de maior cooperação e gerando o risco quer de discrepâncias, 
quer de redundâncias na cobertura regulamentar. Compete, portanto, à Comissão e às 
autoridades nacionais competentes reforçar as atividades de controlo da correta aplicação da 
legislação ambiental por meio de ações conjuntas. Para obter estes resultados ambiciosos, mas 
realizáveis, é necessário adotar uma nova abordagem destacando, antes de tudo, a adequação 
e a eficácia da aplicação da legislação ambiental em vigor.


