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IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EUROPEIA

PERGUNTAS À COMISSÃO PARA DISCUSSÃO NA REUNIÃO DA
COMISSÃO DO AMBIENTE DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

PERGUNTAS GERAIS

1. Sanções proporcionais e dissuasivas (Chris Davies)

Pode a Comissão elaborar e publicar um conjunto de quadros indicando as sanções 
estabelecidas nas legislações nacionais para induzir o cumprimento, a nível nacional, de 
uma série de directivas ambientais e permitir comparações entre os Estados-Membros?

2. Infracções levadas pela Comissão ao Tribunal de Justiça (Frederika Brepoels)

Se a Comissão constatar que foram cometidas infracções devido ao facto de a legislação 
não está a ser aplicada correctamente nos Estados-Membros, pode apresentar o caso ao 
Tribunal de Justiça. 
Foi-me transmitido, por alguns dos afectados, que a argumentação subjacente à 
apresentação dos casos ao Tribunal é pouco transparente. Isto está a causar confusão e 
incerteza nos Estados-Membros responsáveis pela aplicação da legislação. A distorção do 
mercado interno é um critério frequentemente invocado, mas que é difícil de interpretar. 
Por que razão certas questões não são levadas a tribunal enquanto outras o são? A 
Comissão elaborou critérios para esse efeito? Existe algum problema? Tenciona a
Comissão tomar medidas nesta área, por exemplo, estabelecer critérios por domínio de 
política? 
No caso de infracções ao dever de transposição, a Comissão fixou prioridades e, na prática,
o funcionamento do sistema é mais claro. Podem ser retirados daqui alguns ensinamentos?

PERGUNTAS HORIZONTAIS

3. Questão referente à aplicação da Directiva 91/676/CEE relativa à protecção das águas 
contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola (Christa Klaß)

A Directiva “Nitratos” está em vigor desde 1991 e já foi implementada nos 15 
Estados-Membros mais antigos, embora com um atraso de mais de cinco anos em relação 
ao programado. Nos termos do artigo 10° da directiva, os Estados-Membros devem 
apresentar relatórios todos os quatro anos; nos termos do artigo 11°, a Comissão deve,
seguidamente, apresentar um relatório de síntese com base nas informações recebidas dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros deveriam ter apresentado em 2004 os relatórios 
referentes ao terceiro período de quatro anos.

1) Cumpriram os 25 Estados-Membros esta obrigação, e para quando se prevê o relatório 
da Comissão? 
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2) Quais são os Estados-Membros contra os quais estão a correr processos por infracção, 
e por que motivos – por exemplo, devido a inadequado 

- controlo da água,
- designação das áreas em perigo,
- aplicação das regras de boa prática agrícola,
- elaboração e/ou execução dos programas de acção exigidos,
- cumprimento da obrigação de apresentar relatórios?

3) Além disso, a Comissão queixa-se de deficiências, como a falta dados sobre a
qualidade da água, inspecções inadequadas nas explorações e terrenos agrícolas nos 
Estados-Membros, recomendações pouco rigorosas referentes à utilização de 
fertilizante, com base em peritagem agronómica e ecológica, bem como o facto de em 
alguns Estados-Membros não se exigirem boas práticas agrícolas. 
Verificaram-se algumas melhorias nestas questões? 

4) Concorda a Comissão com a opinião de alguns Estados-Membros de que os requisitos 
estabelecidos na Directiva "Nitratos" e na nova directiva relativa às águas subterrâneas 
se sobrepõem e, ao mesmo tempo, entram em conflito entre si? 

5) Foram feitos progressos, no período abrangido pelo relatório, na aplicação das 
directivas relativas à água, no que se refere à harmonização dos pontos de controlo, 
redes, parâmetros e frequência das inspecções da qualidade da água – susceptíveis,
obviamente, de contribuir também para a aplicação da Directiva "Nitratos"?

4. Directiva-quadro relativa à água (Dorette Corbey) Pode a Comissão apresentar um 
panorama da aplicação da directiva-quadro relativa à água (2000/60/CE) nos 25 
Estados-Membros?

5. Progressos na aplicação da directiva-quadro relativa à água (WFD) nos 
Estados-Membros (Ambroise GUELLEC)

1) A directiva que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da 
água (2000/60/CE) foi transposta em todos os Estados-Membros? Se não, em que 
Estados-Membros não o foi, e porquê? 

2) O objectivo para 2015 é que as águas alcancem um “bom estado ecológico”. Os 
critérios para avaliar o estado ecológico são altamente complexos e incompreensíveis,
excepto para uns poucos peritos. É este facto compatível com o objectivo de envolver 
o público no processo de aplicação da directiva-quadro relativa à água? De que forma 
será assegurada a coerência entre as definições de bom estado ecológico adoptadas por 
cada Estado-Membro? Como pode esta medida ser ligada à implementação de outras 
políticas importantes da UE (PAC, política regional, Agenda de Lisboa, etc.)?

6. Regime de comércio de licenças de emissão – Planos Nacionais de Atribuição de 
Licenças de Emissão (PNALE)
(Anders Wijkman)
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Os últimos dados sobre emissões de GEE na UE mostram que há um risco claro de a União 
não cumprir o seu objectivo de Quioto. Neste contexto, é importante analisar a evolução
em cada sector da economia. Infere-se da avaliação feita pela Comissão dos actuais Planos 
Nacionais de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) para o período 2005-2007, que 
é importante saber até que ponto o total das quotas atribuídas pelos Estados-Membros é
compatível com a obrigação de cada Estado-Membro de cumprir o compromisso de limitar 
as emissões nos termos da Decisão 2002/358/CE e do Protocolo de Quioto. Está a 
Comissão em condições de apresentar uma avaliação da situação e informar o Parlamento 
Europeu das suas conclusões? As seguintes questões seriam de particular interesse: 

Especificou cada Estado-Membro, no seu PNALE, a proporção, no total das emissões 
nacionais, correspondente ao sector abrangido pelo comércio de licenças de emissão e a 
correspondente ao sector não abrangido? 

Que medidas propõe a Comissão para ajudar os Estados-Membros a assegurarem o
cumprimento das obrigações de redução de emissões, tendo em conta tanto as emissões do 
sector abrangido pelo comércio de licenças de emissão como as do sector não abrangido
nos PNALE da fase 2, para o período 2008-2012, que devem estar concluídos no próximo
mês de Junho?

7. Directiva relativa ao comércio de licenças de emissão (Dorette Corbey)

Várias empresas queixam-se de que a directiva relativa ao comércio de licenças de emissão 
conduz ao aumenta do custo da energia – o que é, contudo, um facto natural, que foi 
previsto. O que é menos natural e menos previsto é que, ainda de acordo com as mesmas 
queixas, a aplicação divergente da directiva nos diferentes Estados-Membros resulta em 
níveis muito diferentes de aumento dos custos: alguns países sofreram uma subida brusca 
do preço da energia, enquanto noutros o aumento foi limitado. 

Confirma a Comissão a observação feita pelas empresas? Está a Comissão preparada para 
tomar medidas destinadas a evitar a concorrência desigual?

8. Aplicação da directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens -
sistema de depósito/devolução para garrafas e latas não reutilizáveis a nível de toda a 
UE (Satu Hassi)

A Comissão está a preparar um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho, previsto 
para o Verão de 2005, sobre a aplicação da Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e 
resíduos de embalagens. Em conformidade com o artigo 6° da directiva, o relatório 
apreciará a evolução da aplicação da directiva e o seu impacto no ambiente, incluindo a
avaliação de opções para reforçar a prevenção e a reutilização das embalagens, bem como 
o funcionamento do mercado interno. O artigo 6° estabelece ainda que o relatório, sempre
que seja apropriado, será acompanhado de propostas para a revisão da directiva. 

A melhor forma de reduzir os resíduos de embalagens é diminuir a quantidade total de 
embalagens. A seguir à prevenção, a solução ecologicamente superior para a redução de 
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resíduos é a reutilização das embalagens. Embora a reciclagem não seja o meio mais a 
favorável para o ambiente de gerir os resíduos de embalagens, deve constituir uma parte 
importante da valorização, principalmente para reduzir o consumo de matérias-primas e de 
energia e a eliminação final de resíduos.

Pergunta-se, pois, que medidas tomou a Comissão para incentivar investimentos em 
sistemas de retorno, recolha e valorização por parte dos Estados-Membros e,
nomeadamente, dos 10 novos Estados-Membros? 

Tenciona a Comissão utilizar a revisão da directiva para fixar requisitos essenciais 
obrigatórios relativos aos critérios para definir a reciclabilidade de uma embalagem, e 
sobre as definições de reciclagem de material por oposição a outros tipos de valorização
(por exemplo, reciclagem em matérias-primas), a fim de aumentar a reciclagem?

Uma solução para aumentar o retorno, a valorização de material e a utilização de 
embalagens e de resíduos de embalagens, e diminuir a eliminação final de resíduos poderia 
ser um sistema de depósito/devolução de garrafas e latas não reutilizáveis a nível de toda a 
UE. Está a Comissão a estudar a possibilidade de estabelecer este tipo de sistema a nível 
do conjunto da UE?

9. Aplicação da Directiva "Habitats" (Frederika Brepoels)

Podem ser tiradas algumas conclusões interessantes do documento de trabalho dos serviços 
da Comissão, Sixth Annual Survey on the Implementation and Enforcement of Community 
Environmental Law [Sexta avaliação anual sobre a implementação e aplicação do direito 
ambiental comunitário]. Os anexos mostram os resultados por Estado-Membro, indicando
que a aplicação da Directiva "Habitats" é inadequada em muitos Estados-Membros: 37% 
de todos os casos de aplicação inadequada ocorrem no sector “natureza”. 
Existem problemas, nomeadamente no que se refere ao artigo 6°: a adopção das medidas 
apropriadas e a adequada avaliação do impacto para uma área particular estão ainda 
atrasados. Há também problemas com o artigo 12°: protecção inadequada de espécies. Nos 
países que têm problemas incluem-se Portugal, a Grécia, a Espanha, a França, os Países 
Baixos, a Alemanha e a Finlândia. Os problemas não estão, portanto, confinados a 
determinadas regiões. 
Isto compromete a conclusão da Rede Natura 2000, que visa assegurar a protecção das 
espécies de plantas e animais ameaçadas. 
Trata-se de um problema grave? Será encontrada, em devido tempo, uma solução? Quais 
são as causas? São necessárias correcções? Terão os Estados-Membros, simplesmente, que 
intensificar os seus esforços? Onde serão necessários ajustamentos? Quais são as medidas
previstas pela União?

APLICAÇÃO DE DIRECTIVAS – CASOS ESPECIAIS

10. Aplicação da Directiva "Habitats" na Escócia (John Bowis)
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Que queixas tem a Comissão recebido sobre violações da Directiva "Habitats" na Escócia e 
que medidas tomou para as investigar junto do executivo e ministros escoceses? 

Nomeadamente, tem a Comissão conhecimento dos danos alegadamente causados à zona 
especial de conservação (ZEC) "Firth of Lorn” (UK 0030041) e aos seus recifes rochosos, 
pelas dragas de aço dos navios na apanha da vieira? E dos danos causados à população de 
marsuínos pelo facto de as autoridades não lhes terem atribuído mais do que uma 
designação de categoria D? 

Tem a Comissão conhecimento dos danos alegadamente causados à ZEC “Loch Creran”
(UK 0030190) e aos seus recifes vivos de serpulid que são únicos na Europa e estão 
igualmente ameaçados pelas dragas de aço dos navios? 

Tem a Comissão conhecimento do abate de focas a tiro em torno da ZEC “Lismore Island” 
(UK 0030182) durante a vigência e após a expiração do “2000 Seal Conservation Order”
[decreto sobre a conservação das focas]? 

Tem a Comissão conhecimento, além disso, da designação das “Treshnish Isles”, com os 
seus habitats de recife prioritários e populações de focas cinzentas e marsuínos, como área 
de estabelecimento da piscicultura?

11. Aplicação da Directiva "Aves" em Malta (Dorette Corbey)

Vários deputados apresentaram perguntas sobre a aplicação da Directiva "Aves" em Malta. 
Nas suas respostas, a Comissão sublinha que não há qualquer excepção à proibição de caça 
na Primavera. Como tenciona a Comissão convencer o Governo maltês de que não há 
efectivamente nenhuma excepção? A Comissão confirma ter conhecimento do persistente 
problema de caça ilegal. Que mais provas são necessárias? Como tenciona a Comissão 
recolher essas provas e que diligências estão previstas para assegurar o correcto 
cumprimento da Directiva "Aves"?


