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IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EUROPEIA 

PERGUNTAS À COMISSÃO PARA DISCUSSÃO NA REUNIÃO DA
COMISSÃO DO AMBIENTE DE 3 DE MAIO DE 2006

PERGUNTAS GERAIS

1. Não-registo de denúncias (Satu Hassi)

No seu mais recente relatório sobre a aplicação e o cumprimento da legislação ambiental 
comunitária, relativo a 20041, a Comissão chama a atenção, entre outros aspectos, para a 
diminuição do número de denúncias, como sendo uma prova do melhoramento da aplicação 
do direito ambiental da União Europeia. No entanto, há uma grande preocupação com o 
facto de a diminuição do número de denúncias também poder dever-se, pelo menos em 
parte, a uma mudança da política da Comissão no que respeita ao registo de denúncias, em 
contradição com a política que defende.

A Comunicação da Comissão relativa às relações com o autor da denúncia em matéria de 
infracções ao direito comunitário estabelece, entre outros aspectos, as medidas 
administrativas que a Comissão se compromete a respeitar quando trata de denúncias2. 
Nesses termos, a Comissão procede ao registo de qualquer correspondência susceptível de 
ser objecto de investigação, com critérios claros para a correspondência que não é 
susceptível de investigação.

Na audição pública da Comissão dos Assuntos Jurídicos de 23 de Fevereiro de 2006, 
Catherine Day, a nova Secretária-Geral da Comissão e ex-Directora-Geral do Ambiente, 
afirmou que nem todas as cartas com denúncias enviadas à Comissão são registadas como 
denúncias oficiais. Declarou que “determinadas denúncias (…) identificam dificuldades que 
podem ser respondidas ou resolvidas mais rápida e directamente pela autoridade 
directamente interessada”. Afirmou ainda que “temos de continuar a proceder ao registo e a 
seguir as denúncias que apontam para verdadeiras e novas infracções ao direito 
comunitário”. Parece que a Comissão está a aplicar critérios novos e mais restritivos, que 
contrariam a política defendida pela Comissão.

Quantas denúncias a Comissão não registou desde 2002, e quais foram os critérios 
específicos para não o fazer? Quantas denúncias não foram registadas com base em critérios 
que extravasam os procedimentos administrativos declarados? Que garantia pode a 
Comissão dar ao Parlamento de que vai aderir integralmente às relações com os autores de 
denúncias tal como estabelecidas na sua Comunicação de 2002?

  
1 SEC (2005) 1055
2 COM (2002) 141 final
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PERGUNTAS HORIZONTAIS

2. Procedimentos sancionatórios no domínio da legislação sobre resíduos (Jillian Evans)

No seu mais recente relatório sobre a aplicação e o cumprimento da legislação ambiental 
comunitária, relativo a 20041, a Comissão apresenta uma lista dos acórdãos do Tribunal de 
Justiça no domínio da legislação ambiental. 

Em 2004, o Tribunal de Justiça condenou o Reino Unido por não-conformidade da sua 
legislação nacional com as disposições da directiva-quadro relativa aos resíduos2, bem 
como diversos Estados-Membros por incumprimento do disposto na directiva-quadro 
relativa aos resíduos desde 1975 (Itália, Espanha, Grécia)3. Em Abril de 2005, a Irlanda foi 
condenada pelo Tribunal do desrespeito sistemático do disposto na directiva-quadro 
relativa aos resíduos4.  Em Outubro de 2005, a Grécia foi condenada por incumprimento da 
directiva-quadro relativa aos resíduos em 1125 locais não sujeitos a controlo5.

Por outras palavras, os resíduos estão a ser dispostos, nesses países, de um modo que põe 
em risco a saúde humana e o ambiente – em muitos casos, desde há décadas, por vezes em 
centenas de locais diferentes, em violação das disposições muito básicas de 1975.

Um aterro específico não sujeito a controlo na Grécia só foi encerrado quando o Tribunal 
condenou a Grécia ao pagamento de uma multa6. No entanto, há mais de 1 000 casos 
semelhantes na Grécia, o que é admitido pelo Governo grego. No entanto, a Grécia não 
tenciona pôr termo ao depósito ilegal de resíduos nesses locais antes de7.

Quando tenciona a Comissão iniciar os procedimentos previstos no artigo 228º contra a 
Grécia devido ao desrespeito persistente, por parte deste país, da directiva-quadro relativa 
aos resíduos? Tenciona a Comissão dar início a procedimentos nos termos do artigo 228º 
contra os Estados-Membros envolvidos em todos os casos enumerados acima, e, caso 
tencione fazê-lo, poderia especificar, para cada caso, quando? Caso não tencione fazê-lo, 
em que casos não vai actuar dessa maneira e por que razões?

3. Resíduos perigosos – Tratamento dos resíduos de amálgamas dentárias (mercúrio)
(Marios Matsakis)

As amálgamas dentárias são consideradas uma fonte significativa de libertação de mercúrio, 
inclusivamente através das intervenções cirúrgicas dentárias e da cremação. Os resíduos de 

  
1 SEC (2005) 1055
2 Processo C-60/03
3 Itália: Processos C-375/02, C-383/02, C-516/03 e C-447/03; Espanha: Processos C-398/02 e C-446/01; Grécia: 

Processo C-420/02
4 Processo C-494/01
5 Processo C-502/03
6 Processo 387/97
7 Processo C-502/03, nº 8
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amálgamas dentárias que contêm mercúrio são considerados resíduos perigosos sendo o seu 
tratamento abrangido pela legislação comunitária em matéria de resíduos1. 

Que medidas foram tomadas pela Comissão relativamente à Acção 4 da Estratégia da União 
Europeia relativa ao mercúrio, no que diz respeito ao exame da aplicação, por parte dos 
Estados-Membros, das normas comunitárias relativas ao tratamento dos resíduos de 
amálgamas dentárias? Tenciona a Comissão tomar outras medidas com vista a assegurar 
uma aplicação correcta?

4. Directiva REEE (Chris Davies)

Que actuação está a Comissão a adoptar relativamente ao Reino Unido por este 
Estado-Membro não ter aplicado a Directiva REEE, que explicação apresentou o Governo 
britânico para esse incumprimento e que outros Estados-Membros se encontram em situação 
semelhante?

5. Directiva Aves – Designação de zonas de protecção especial ao abrigo da  Directiva 
relativa às Aves (Marie Anne Isler Beguin)

Dois anos após a adesão dos dez novos Estados-Membros, qual é a avaliação que a 
Comissão faz do modo como as zonas de protecção especial (ZPE) foram designadas nesses 
Estados-Membros? Comparando a designação das ZPE nos novos Estados-Membros com a 
UE15, qual é a panorâmica da situação, em que países se registam os menores e os maiores 
progressos e o que tenciona a Comissão fazer para alcançar a designação completa das ZPE 
em toda a União Europeia, vinte e sete anos após a adopção da Directiva Aves?

6. Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Horst Schnellhardt)

Durante algum tempo, as organizações não governamentais propuseram zones à Comissão 
Europeia, sem consultarem os Länder. As autoridades legislativas regionais têm de 
apresentar razões pelas quais as zones em causa não devem ser incluídas nas listas previstas 
na Directiva Habitats. Isto implica burocracia adicional e faz com que seja difícil as listas 
relevantes serem elaboradas em tempo útil nos Länder. 

1. Em que medida a Comissão tem em conta, no seu trabalho, essas listas não oficiais? 

2. As propostas das organizações não governamentais são mais importantes do que a 
opinião dos governos?

  
1 Decisão da Comissão (2000/532/EC) de 3 de Maio de 2000 que substitui a Decisão 94/3/EC, que estabelece uma 
lista de resíduos nos termos da alínea a) do artigo 1º da Directiva 75/442, relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904 do 
Conselho, que estabelece uma lista de resíduos perigosos nos termos do nº 4 do artigo 1º da Directiva 91/689/CEE, 
relativa a resíduos perigosos, JO L226/3, de 6.9.2000 (tal como modificado).
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Já há diferenças significativas entre os modos como a Directiva é aplicada nos diferentes 
Länder alemães. 

3. Até que ponto a Comissão Europeia dispõe de uma panorâmica dos progressos 
realizados na aplicação da Directiva em todos os 25 Estados-Membros e que actuação 
tenciona adoptar para contrariar as discrepâncias que em geral se reconhece existirem?

Há problemas consideráveis no que toca à realização de projectos em zonas classificadas 
como protegidas. Se, na opinião do Tribunal de Justiça, é missão da avaliação de impacto 
validar os interesses económicos e sociais, os obstáculos à realização de tais projectos são 
demasiadamente grandes.

Quais são os efeitos dos últimos acórdãos do Tribunal de Justiça (acórdão de 10 de Janeiro 
de 2006, Processo C-98/03) sobre a avaliação de impacto e em que medida é possível ter em 
conta quaisquer considerações que não as da conservação da natureza?

7. Directivas relativas à qualidade do ar (Gyula Hegyi)

A Directiva do Conselho relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente1 trata de 
poluentes e de valores-limite no ar ambiente no que diz respeito, entre outros aspectos, às 
partículas em suspensão (PM 10), consideradas perigosas para a saúde humana. A primeira 
directiva derivada daquela2, estabelece valores-limite para as PM 10, a atingir 
progressivamente, e obriga os Estados-Membros a adoptarem todas as medidas necessárias
para assegurar o cumprimento dos valores-limite. No entanto, tal como demonstram os 
relatórios mais recentes, a concentração de PM 10 excede de forma persistente o respectivo
valor-limite em diversos Estados-Membros. 

Tenciona a Comissão introduzir medidas com vista a ajudar os Estados-Membros a 
cumprirem as disposições relativas às PM 10, por exemplo dando início à substituição da 
directiva por um regulamento através do alargamento da Comunicação da Comissão relativa 
à estratégia de simplificação do quadro regulador3 a questões ligadas ao ambiente, em vez de 
proceder nos termos do artigo 226º do Tratado CE?

APLICAÇÃO DE DIRECTIVAS – CASOS ESPECIAIS

8. Aplicação das directivas relativas à qualidade do ar na Grécia (Dimitris apadimoulis)

Com base na informação mais recente (2003) fornecida pela Grécia em conformidade com a 
obrigação de informação ao abrigo da legislação sobre a qualidade do ar, os níveis de 

  
1 Directiva 96/62/CE do Conselho, de Setembro de 1996, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, JO 

L 296, de 21/11/1996, p 55.
2 Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre, 

dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente, JO L 163, de 29/06/1999, p 
41.

3 Comunicação sobre: Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa: Estratégia de simplificação do quadro regulador, 
COM (2005) 535 final.
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dióxido de azoto e de partículas em suspensão (PM10) excediam os valores-limite e a 
margem de tolerância estabelecidos na Directiva 1999/30/CE do Conselho.

Em Abril de 2004, a Comissão instaurou um processo de infracção contra a Grécia por 
incumprimento das suas obrigações nos termos das Directivas 96/62/CE e 99/30/CE. 
Poderia a Comissão informar-nos sobre a situação actual do processo por infracção? Quis as 
medidas que foram tomadas pela Grécia para cumprir as Directivas em causa? Quais os 
níveis de NO2 e de PM10 na Ática, em Salónica e em Patra?
A Grécia comunicou à Comissão quaisquer planos ou programas para alcançar os 
valores-limite exigidos nos termos da legislação da Comunidade sobre a qualidade do ar? 

9. Directiva relativa às águas balneares– renúncia  da Comissão à aplicação de multa a
Espanha (Caroline Lucas)

Em 1998, o Tribunal de Justiça Europeu considerou a Espanha culpada de infracção às normas
de qualidade das águas ao abrigo da directiva relativa às águas balneares em praias interiores
(processo por infracção instaurado em 1988)1. Quando a Espanha foi incapaz de actuar por 
forma a elevar a qualidade dessas águas para as conformar às normas UE, a Comissão 
instaurou novo processo no Tribunal de Justiça, tendo, em Novembro de 2003, obtido um 
segundo acórdão favorável, no sentido da aplicação a Espanha de uma multa por não 
cumprimento do primeiro acórdão2. 

O Tribunal decidiu que essa penalização deveria ser aplicada anualmente para cada 1% de 
áreas balneares interiores espanholas que não cumprissem a directiva. A multa deveria ser 
aplicada a partir da época balnear de 2004 e até a Espanha respeitar o acórdão.
Em Dezembro de 2005, a Comissão Europeia decidiu não aplicar multa à Espanha. No 
entanto, em 2004, a Espanha não tinha atingido o pleno cumprimento. Declarou uma taxa de 
cumprimento de 94,7% - que, contudo, apenas alcançara mediante a retirada de 132 das suas 
302 (44%) águas interiores problemáticas do âmbito da directiva, em vez de tomar as medidas 
necessárias para as limpar. Esta prática não é compatível com a directiva relativa às águas 
balneares. Além disso, contraria o artigo 10º do Tratado da Comunidade Europeia, que obriga 
todos os Estados-Membros a tomarem todas as medidas adequadas para assegurar o 
cumprimento das suas obrigações e a absterem-se de quaisquer medidas passíveis de 
prejudicar a realização dos objectivos do Tratado.

A Comissão justificou a sua Decisão declarando que "em determinadas circunstâncias, 
pode-se considerar que um Estado-Membro cumpre a directiva relativa às águas balneares, se 
pelo menos 95% das suas águas balneares designadas respeitarem as normas de qualidade da 
directiva". 

Por que razão a Comissão recompensa a Espanha pela retirada ilegal das listas de um vasto 
número de sítios balneares com tão generosa discricionariedade? Qual é a base jurídica de
tal discricionariedade, em particular à luz do artigo 10º do TCE? Não considera a Comissão 
que a sua tolerância face ao comportamento ilegal da Espanha constitui um desprezo pelos
procedimentos do artigo 228º? Quando tenciona a Comissão actuar judicialmente contra a 
Espanha pela retirada das listas de numerosas águas balneares interiores? 

  
1 Processo C-92/96
2 Processo C-278/01
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10. Aplicação da Directiva "Habitats" na Escócia (John Bowis)

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 decreto sobre a conservação das 
focas (Seal Conservation Order) de 2000? 

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 91/271/EC relativa ao tratamento de águas residuais urbanas 
(Bart Staes)

No Verão de 2004, verificou-se que a Bélgica não tinha cumprido a Directiva 91/271/CE 
relativa ao tratamento de águas residuais urbanas. O governo da Flandres anunciou, desde 
então, estar a tratar das insuficiências da sua política. Contudo, de acordo com os relatórios 
anuais sobre a qualidade da água da agência flamenga para o ambiente (VMM), o 
melhoramento da qualidade da água na Flandres chegou a um impasse, apesar de um 
elevado investimento destinado a evitar descargas directas em águas de superfície. O 
principal problema é que, em caso de chuva, uma quantidade excessiva de águas não 
tratadas passa para a água de superfície. O relatório da VMM indica também que não houve 
aumento do volume de resíduos tratados ao longo dos últimos anos. Qual a avaliação da 
Comissão dos progressos alcançados pela Flandres (e pela Bélgica) no que respeita à 
directiva relativa ao tratamento de águas de residuais urbanas, e foram ou não construídas 
infra-estruturas adequadas para cumprir a directiva, ainda que agora se tenha tornado claro 
que tais infra-estruturas não funcionam? 

12. Aplicação da directiva relativa aos nitratos e da directiva relativa à participação do 
público (Bart Staes)

O artigo 5º da directiva 91/676/CE, relativa aos nitratos, exige que os Estados-Membros 
elaborem planos de acção para áreas classificadas como sensíveis. Nos termos dos artigos 2º 
e 3º e do Anexo I-C da directiva relativa à participação do público, os Estados-Membros 
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devem assegurar que são dadas ao público oportunidades atempadas e eficazes de participar 
na preparação e modificação ou revisão de planos ou programas, incluindo os relacionados 
com a directiva relativa aos nitratos. Contudo, quando os planos de acção revistos, agora 
apreciados pela Comissão Europeia, foram elaborados, não houve qualquer consulta pública 
nem, por conseguinte, oportunidade de fazer comentários. Considera a Comissão que a 
directiva relativa à participação do público foi devidamente aplicada pela Flandres a este 
respeito? 

13. Directiva relativa aos resíduos mineiros (Eslováquia) (Gyula Hegyi)

A Tournigan Gold Corporation (estabelecida no Canadá) tenciona abrir uma mina de ouro e 
prata em Körmöcbánya (Kremnica, Eslováquia). O processo de obtenção de licença para tal 
actividade está actualmente a ser considerado, e o processo de avaliação do impacto 
ambiental deverá brevemente ser levado a cabo. Que tipo de possibilidades existem de
assegurar a conformidade da mina planeada com a nova directiva relativa aos resíduos 
mineiros, cuja publicação no Jornal Oficial se aguarda?

14. Aplicação da legislação da UE sobre florestas na Roménia (Péter Olajos)

Continuam a chegar informações sobre corte ilegal em larga escala na Roménia e de que 
alegadamente, a corrupção terá inviabilizado uma acção eficaz para pôr cobro a tais práticas. 
Para lá das consequências directas para as florestas e os habitats na Roménia, os 
Estados-Membros vizinhos, tais como a Hungria, que se situam a jusante das áreas 
desflorestadas, sofrem agora com mais inundações resultantes das águas em excesso que
entram no Tisza e em outros rios, em vez de serem absorvidas pela floresta.

Uma vez que a Roménia já deveria ter tomado medidas com vista a aplicar a legislação 
ambiental da União Europeia (nomeadamente a relativa ao cumprimento da legislação em 
matéria florestal) na sua qualidade de Estado em processo de adesão, que actuação se propõe 
a Comissão adoptar agora, para assegurar que as referidas práticas ilegais nocivas terminem 
antes de as consequências desses cortes serem irreversíveis? 


