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APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EUROPEIA EM MATÉRIA DE AMBIENTE

PERGUNTAS FORMULADAS À COMISSÃO PARA DEBATE
NA REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE DE 3 DE FEVEREIRO DE 2005

QUESTÕES GERAIS

APLICAÇÃO DAS DIRECTIVAS – HORIZONTAL

1. Aplicação das directivas relativas às aves e aos habitats (Satu Hassi)

As directivas relativas às aves e aos habitats constituem instrumentos vitais para a preservação 
da fauna selvagem na Europa. A plena aplicação dessas directivas é crucial para que a União 
Europeia possa honrar o seu compromisso de pôr termo ao declínio da biodiversidade até 2010. 
Até aqui, muitos Estados-Membros têm tergiversado quando se trata da aplicação correcta dessas 
directivas, por exemplo, relativamente à classificação das zonas de protecção especial (ZPE) 
previstas na directiva relativa às aves ou o emprego adequado do artigo 6° da directiva relativa 
aos habitats (protecção dos sítios incluídos na rede Natura 2000). Acredita a Comissão que tem a 
possibilidade de assegurar uma aplicação adequada e atempada dessas directivas pelos Estados-
Membros, inclusivamente no que respeita à protecção das espécies enumeradas no Anexo II da 
directiva relativa aos habitats e das espécies referidas na directiva relativa às aves? Quais são as 
medidas suplementares que a Comissão pretende adoptar para assegurar a correcta aplicação 
dessas directivas?

2. Territórios Franceses do Ultramar: fundos estruturais e protecção da biodiversidade
(Marie Anne Isler Béguin)

Existe nos Departamentos Franceses do Ultramar uma biodiversidade que é superior à 
encontrada no conjunto da UE (oito espécies de aves globalmente ameaçadas, quatro das quais 
endémicas na ilha da Reunião e uma na Martinica; quanto à Guiana Francesa, possui uma das 
últimas áreas intactas e extensas de floresta tropical húmida, onde vivem 700 espécies de aves, 
mais do que no conjunto dos 25 Estados-Membros da União Europeia, o que equivale ao número 
de espécies existentes em toda a região paleoártica ocidental (BirdLife International (2004) 
"Birds in the European Union: a status assessment",´p. 23). Embora esses departamentos 
recebam importantes dotações a título dos fundos estruturais, as directivas relativas às aves e aos 
habitats não são aplicadas nessas regiões.

De que modo pode a Comissão Europeia garantir que os fundos estruturais não acabarão por 
causar danos em importantes zonas de fauna selvagem nos Departamentos Franceses do 
Ultramar? Sabendo-se que apenas cerca de 0,6% dos fundos estruturais (na ilha da Reunião e 
Guadalupe, por exemplo) atribuídos a essas zonas são destinados a actividades ambientais, tem a 
Comissão a intenção de assegurar um aumento dos fundos destinados às actividades que 
contribuem para a realização dos objectivos da Estratégia para um Desenvolvimento Sustentável 
da UE, especialmente o empenho em pôr termo ao declínio da biodiversidade até 2010?

3. Directiva de 1996 relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP) (John 
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Bowis)

Congratulando-se com a Comissão pela apresentação do seu relatório exaustivo intitulado 
“Analysis of Member States’ first implementation reports on the IPCC Directive (EU-15)”, de 
Junho de 2004, pode a Comissão informar quais são as medidas que estão a ser tomadas para 
assegurar que todos os Estados-Membros adoptem procedimentos claros de actualização das 
condições de autorização e procedam a uma aplicação coerente quanto a outros aspectos da 
Directiva 96/61/CE do Conselho relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP)? 
Providenciou a Comissão a elaboração de um documento de orientação que clarifique a definição 
de "instalação", bem como o Anexo I (tendo em vista a determinação da "capacidade de 
produção) e forneça explicações precisas sobre a aplicação da directiva relativa às instalações 
municipais de tratamento de águas residuais?, além de directrizes práticas incluindo uma cara 
definição dos requisitos em matéria de eficácia energética, tal como foi solicitado pelo 
Parlamento no seu relatório (2003/2125(INI)) sobre os progressos alcançados na aplicação da 
Directiva 96/61/CE do Conselho relativa à prevenção e controlo integrados da poluição?

4. Aplicação da Directiva 1999/30/CE relativa à qualidade do ar (Johannes Blokland)

Nos termos da Directiva 1999/30/CE, os Estados-Membros terão obrigatoriamente de cumprir 
em 1 de Janeiro de 2005 (parcialmente) e em 1 de Janeiro de 2010 (totalmente) as exigências em 
matéria de qualidade do ar definidas nesta directiva. Nos Países Baixos, a interpretação desta 
directiva fez com que os tribunais proibissem diversos projectos (rodovias, zonas industriais, 
etc.) devido a não terem suficientemente em conta o facto de a qualidade do ar na localização 
prevista ter de ultrapassar as normas que entrarão em vigor em 1/1/2005 ou 1/1/2010; isto 
quando ainda faltam alguns anos até 2010 e quando as técnicas que podem ser utilizadas para 
reduzir a emissão de dióxido de azoto, de dióxido de enxofre e de partículas em suspensão ainda 
não foram desenvolvidas.

A Comissão pode indicar se mais Estados-Membros aplicam uma interpretação tão estrita desta 
directiva ou se estas proibições se devem apenas à interpretação específica desta directiva feita 
pelos Países Baixos?

A Comissão considera que os Estados-Membros possuem instrumentos suficientes para garantir 
a execução da directiva, mesmo em zonas de alta densidade populacional? A Comissão tenciona 
tomar ainda iniciativas complementares, por exemplo, o agravamento das normas relativas aos 
gases de escape dos automóveis e dos camiões para facilitar a concretização dos objectivos da 
directiva?

5. Aplicação das disposições relativas à qualidade do ar (Richard Seeber)

A transposição das directivas relativas à preservação ou à melhoria da qualidade do ar, 
especialmente a Directiva 1999/30/CE, exige, consoante o caso, medias de redução das emissões 
de poluentes atmosféricos. Pode a Comissão informar em que pé se encontra a transposição dos 
actos legislativos da União Europeia relativos à qualidade do ar nos Estados-Membros? Qual 
será a atitude que a Comissão irá tomar no futuro relativamente aos casos em que as medidas de 
redução das emissões adoptadas pelos Estados-Membros 
ao procederem à transposição das directivas relativas à qualidade do ar afectem, por exemplo, o 
tráfego dos veículos a motor? De que modo pensa actuar no caso de um conflito entre objectivos 
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relativos à protecção ambiental (manutenção da qualidade do ar), por um lado, e objectivos 
relativos ao mercado interno (livre escolha do modo de transporte), por outro lado?

APLICAÇÃO DAS DIRECTIVAS – CASOS ESPECIAIS

6. Aplicação da Directiva 85/337/CEE (Avaliação dos efeitos de certos projectos no 
ambiente (Guido Sacconi)

Em Julho de 2004, o Governo italiano recebeu um parecer fundamentado sobre as disposições 
relativas à avaliação do impacto ambiental (AIA), em relação às "infra-estruturas e instalações de 
produções estratégicas e de interesse nacional". A lei italiana em questão (443/2001) prevê, com 
efeito, um procedimento para a avaliação do impacto ambiental diferente do que é normalmente 
adoptado, uma vez que é realizada acerca do projecto preliminar da obra a efectuar e não do 
projecto definitivo. No caso de o projecto definitivo se revelar sensivelmente diferente, o 
Ministro do Ambiente "pode decidir ordenar a actualização do estudo de avaliação e sua nova 
publicação". Este procedimento viola a directiva AIA, porque deixa simplesmente à discrição do 
ministro a decisão de ordenar a adaptação do procedimento de AIA quando o projecto definido é 
diferente do projecto preliminar. Deste modo, dispondo o ministro da faculdade de não ordenar 
uma avaliação complementar, é possível que haja alterações substanciais ao projecto que 
escapem à avaliação do impacto ambiental.

Por outro lado, em 1 de Agosto de 2003, o Governo italiano aprovou, com base na lei em 
questão, o projecto preliminar relativo à ponte sobre o estreito de Messina, que foi incluído nos 
projectos prioritários da rede transeuropeia de transportes.

Pergunta-se, por conseguinte, à Comissão:
quais foram as medidas adoptadas pelo Governo italiano para conformar-se ao parecer 
fundamentado e o que pretende fazer a Comissão?
quais são as acções que a Comissão tenciona empreender a fim de assegurar que o projecto 
definitivo relativo à Ponte sobre o estreito de Messina respeite rigorosamente as normas 
comunitárias em matéria de AIA?

7. Plano Nacional de Atribuição (PNA) de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa (Alfonso Andria)

Em Julho de 2004, a Comissão enviou ao Governo italiano um “parecer fundamentado”, 
convidando-o a promover a aplicação da Directiva (2003/87) relativa a um regime de comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, cuja transposição deveria ter sido efectuada 
até 31 de Dezembro de 2003. Além disso, a Itália deixou de apresentar, antes de 31 de Março de 
2004, um plano nacional com a indicação do número de licenças de emissão de gases com efeito 
de estufa que pretende atribuir às indústrias do país a fim de permitir a sua participação no 
sistema comunitário de comércio de licenças de emissão. Por causa desta violação, a Comissão 
enviou inclusivamente ao Governo italiano uma carta de notificação.

Ora, na realidade, a directiva em questão ainda não foi transposta e que o Plano Nacional de 
Atribuição de Licenças de emissão de gases com efeito de estufa foi apresentado sem ter obtido 
até hoje aprovação por parte da Comissão.
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Pergunta-se, por conseguinte, à Comissão:
quais são as outras medidas que pretende adoptar para impor ao Governo italiano a transposição 
da directiva em causa; e
quais foram as razões que impediram, até agora, a aprovação do PNA italiano de atribuição de 
licenças e quais são as medidas que pretende adoptar a fim de permitir o lançamento normal do 
mercado das licenças de emissão na Itália?

8. Aplicação na Itália da directiva relativa à deposição de resíduos em aterros (Giovanni 
Berlinguer)

Em Julho de 2004, a Comissão enviou ao Governo italiano um “parecer fundamentado”, 
convidando-o a adaptar a sua legislação às disposições da Directiva (99/31) relativa à deposição 
de resíduos em aterros. As disposições da directiva relativas aos novos aterros para resíduos 
deveriam ter sido aplicadas a partir de 16 de Julho de 2001; no entanto, tornaram-se operativas 
(Decreto legislativo nº 36 de 13 de Julho de 2003) apenas em 27 de Março de 2003. Resulta 
disso que todos os aterros italianos autorizados entre 16 de Julho de 2001 e 27 de Março de 2003 
escaparam às prescrições da directiva sobre o controlo do impacto ambiental dos aterros 
destinados a resíduos.

De acordo com os dados do Observatório Nacional para os Resíduos, no período compreendido 
entre 2001 e 2003, vários aterros novos foram autorizados no território nacional: 3 em Matera, 2 
em Cuneo e Modena e 1 em Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bolonha, Cagliari, Foggia, 
Latina, Lecce e Pistoia.

Pergunta-se, por conseguinte, à Comissão:
quais foram as medidas adoptadas pelo Governo italiano para conformar-se ao parecer 
fundamentado e o que pretende fazer a Comissão?
quais são as acções que a Comissão empreendeu ou tenciona empreender para fazer com que os 
novos aterros, autorizados durante o período compreendido entre o prazo previsto pela directiva 
e a sua transposição na Itália, respeitem as disposições da regulamentação comunitária?

9. Implementação na Grécia da Directiva 2001/42 (Evangelia Tzampazi)

Nos termos do nº 1 do artigo 13º da Directiva 2001/42/CE, relativa aos efeitos de determinados 
planos e programas no ambiente, a sua transposição para o direito nacional devia ser feita até 
Julho de 2004. Atendendo ao facto de as autoridades gregas competentes, até agora, não terem 
ainda posto em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias 
para dar cumprimento à presente directiva, quais são as medidas que a Comissão irá tomar para 
assegurar a pronta transposição da directiva em causa?
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