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APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EUROPEIA

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR DE 2/3 DE MAIO DE 2007

PERGUNTAS DE CARÁCTER GERAL

QUESTÕES HORIZONTAIS

1. Protecção do clima (Adamos Adamou)
Todos concordamos com que a UE terá de desempenhar um papel de liderança no 
domínio da protecção do clima a nível internacional e que as acções colectivas 
internacionais serão vitais para promover uma resposta eficaz, eficiente e equitativa à 
escala necessária para fazer face aos desafios das alterações climáticas. A UE está 
empenhada em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 30% até 2020, desde 
que outros países se comprometam a proceder a reduções de emissões comparáveis. No 
entanto, foi decidido que, enquanto não for concluído um acordo mundial sobre a meta de 
30%, a UE apenas se obriga a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em 
20%.

Como explica a Comissão esta diferença? Por que razão é que a protecção ambiental e, 
também, a longo prazo, a saúde pública dependem tanto da linha de acção que vier a ser 
adoptada por terceiros? Deverá a UE basear-se simplesmente em critérios económicos e 
em avaliações da competitividade?

De que formas pensa a Comissão exercer pressão sobre os Estados Unidos com vista a 
levar este país a respeitar o Protocolo de Quioto e os seus compromissos para além de 
2012?

2. Acção da UE destinada a reduzir a mortalidade acidental de aves marinhas como 
captura acessória (Bart Staes)
Na reunião do Comité das Pescas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO) realizada em 1999, a UE comprometeu-se a apresentar um Plano de 
Acção comunitário com vista a reduzir as capturas acessórias de aves marinhas. Todos os 
anos, 300 000 aves marinhas, das quais 100 000 são albatrozes, morrem no mundo inteiro, 
principalmente devido à pesca com palangres, em muitos casos por navios com pavilhão 
de Estados-Membros da UE. A Comunicação que define um Plano de Acção comunitário 
relativo à integração das exigências da protecção do ambiente na Política Comum da 
Pesca (COM(2002)186) estabelecia o objectivo de propor legislação comunitária sobre 
esta matéria até 2003. A Comunicação da Comissão "Travar a perda de biodiversidade até 
2010", publicada recentemente, inclui novamente aquele objectivo, sem fixar um prazo 
claro. Poderá a Comissão dizer-nos quais os progressos realizados relativamente a esta 
questão?



PE 386.518v01-00 2/3 DT\658131PT.doc

PT

APLICAÇÃO DE DIRECTIVAS - CASOS ESPECIAIS

3. Poluição do rio Rába (Peter Olajos)
Há anos que o único rio da Hungria que é adequado para a prática da canoagem em águas 
rápidas, o rio Rába, tem vindo a ser poluído por instalações fabris localizadas ao longo do 
rio do lado austríaco da fronteira: a fábrica Lyocell, a fábrica de curtumes e a central 
geotérmica de Fürstenfeld. As grandes quantidades de descargas que estas instalações 
efectuam no rio, contendo substâncias químicas, petróleo e também sal, provocam a 
formação de espuma à superfície da água, o que, para além dos danos estéticos que daí 
resultam, levanta graves questões ecológicas. A investigação mostra que a biodiversidade 
do rio tem vindo a diminuir progressivamente devido a esta poluição, tendo praticamente 
desaparecido o interesse pelo ecoturismo, a pesca à linha e os desportos aquáticos que 
dependem do rio.

Ao longo dos últimos anos, a Áustria prometeu inúmeras vezes acabar com a poluição e 
repor o rio nas suas condições ecológicas originais. Mais recentemente, em 27 de 
Fevereiro de 2007, o Chanceler da Áustria anunciou que seriam concedidos apoios 
estatais às unidades fabris que não estivessem a funcionar em conformidade com as 
normas da UE e em que a tecnologia utilizada estivesse a prejudicar o ambiente; entre as 
unidades em causa incluíam-se as três acima mencionadas.

Nos últimos dois anos, apresentei duas perguntas sobre o mesmo assunto a instituições da 
UE (uma pergunta por escrito dirigida à Comissão, em 9 de Dezembro de 2005, sobre a 
formação de espuma no rio Rába (P-4838/05) e uma pergunta oral para o período de 
perguntas, em Junho de 2006, sobre a formação de espuma no rio Rába (H-0075/06), que 
dirigi directamente à Presidência austríaca), para as quais obtive efectivamente respostas, 
mas, desde então, não foram empreendidas acções concretas. Na verdade, a situação tem 
continuado a deteriorar-se.
O que tenciona a Comissão fazer para travar a poluição do rio Rába e a destruição da vida 
no mesmo? Como pensa a Áustria, por seu turno, impor normas ambientais vinculativas? 
Que garantia considera haver de que se encontrará uma reparação adequada para esta 
situação, que persiste há mais de cinco anos?

4. Energias renováveis (Roberto Musacchio)
Atendendo à grande importância de adoptar medidas apropriadas para melhorar e apoiar 
as energias renováveis a que se dá destaque em todas as comunicações recentes da CE 
sobre as alterações climáticas, perguntamos se a Comissão Europeia está ciente da 
transposição coerente para o quadro legislativo italiano da Directiva nº 2001/77/CE 
mediante o acto legislativo n.387 promulgado em 29.12.2003. Em especial, perguntamos 
se a inclusão na enumeração das energias renováveis, contida na referida directiva da CE, 
da energia produzida por centrais híbridas e, em particular, utilizando resíduos de 
combustíveis fósseis, levando-os para instalações de incineração, mesmo que não sejam 
resíduos biodegradáveis, é compatível com o objectivo da referida directiva.
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5. Pergunta à Comissão sobre a aplicação da legislação ambiental pelos 
EstadosMembros (Evangelia Tzampazi)

O artigo 3º da Directiva nº 2001/77/CΕ relativa à promoção da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis exige que os Estados-Membros estabeleçam metas 
indicativas nacionais para o consumo de electricidade. Nos termos do artigo 27º da Lei
nº 3468, a Grécia comprometeu-se a assegurar que, até 2010, 20,1% da sua electricidade 
fosse gerada a partir de fontes renováveis. Apesar da exigência de adoptar um plano para 
a utilização de fontes de energia renováveis, isso ainda não aconteceu, o que significa que 
os projectos estão atrasados, criando-se assim um clima de incerteza para os investidores.

Considera a Comissão que é possível alcançar a meta de 20% até 2010, e, em caso 
negativo, que medidas tomará para promover a produção de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis na Grécia?

Tenciona a Comissão recomendar que seja fixada uma meta obrigatória para a produção 
de electricidade a partir de fontes de energia renováveis a nível da UE?

6. Directiva relativa aos veículos em fim de vida (Chris Davies)
Considera a Comissão que o Reino Unido está a cumprir os requisitos da directiva, e, em 
especial, que todos os veículos estão a ser desmantelados em estações de tratamento 
autorizadas e que são emitidos certificados de destruição em todos os casos?

7. Designação de sítios Natura 2000 na Roménia e na Bulgária:
Nos termos da Directiva "Habitats", a Bulgária e a Roménia teriam de apresentar as suas 
propostas de listas de sítios Natura 2000 à Comissão Europeia até à sua data de adesão, 1 
de Janeiro de 2007. As listas oficiais de sítios já foram apresentadas por estes dois 
países? Em caso negativo, quando espera a Comissão receber as referidas listas e que 
medidas existem a nível nacional ou comunitário para assegurar que potenciais sítios 
Natura 2000 não sejam entretanto destruídos por actividades ilegais?

Mais especificamente, já consta que algumas áreas protegidas nos termos da legislação 
nacional, incluindo potenciais sítios Natura 2000, estão a sofrer danos significativos 
devido à construção ilegal, abate comercial ilegal de árvores e caça furtiva. A título de 
exemplo, referem-se instalações de esqui ilegais construídas no Parque Nacional de Pirin, 
na Bulgária; a construção ilegal de casas de férias no Parque Nacional de Stranzha e 
noutras zonas costeiras do Mar Negro, na Bulgária; a construção ilegal de instalações de 
turismo/recreação no Parque Natural de Ceahlau, na Roménia; e o abate comercial ilegal 
de árvores no Parque Nacional de Piatra Craiului, na Roménia.

Tem a Comissão conhecimento destas actividades ilegais, e que medidas se propõe tomar 
relativamente aos governos nacionais neste contexto?
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