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APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EUROPEIA

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE DE 23-25 DE JUNHO DE 2008

QUESTÕES HORIZONTAIS

1. Mecanismos de controlo do financiamento da UE (S. Hassi)

De que modo se certifica a Comissão de que os fundos comunitários são aplicados
exclusivamente em projectos que cumprem integralmente a legislação ambiental da UE?

Quais são os mecanismos de controlo que a Comissão aplica para verificar esse cumprimento 
integral?

Que mecanismos tem a Comissão à sua disposição para recuperar fundos atribuídos a projectos 
que não cumprem integralmente a legislação ambiental europeia?

Quantos projectos foram financiados pela Comunidade desde 2004 que não cumpriam 
integralmente a legislação comunitária em matéria de ambiente, e em quantos casos conseguiu a 
Comissão recuperar as quantias indevidamente pagas?
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APLICAÇÃO DE DIRECTIVAS – CASOS ESPECIAIS

2. Aplicação da legislação comunitária sobre resíduos na Itália (G. Sacconi)

Em 23 de Maio, o Governo italiano publicou o Decreto-Lei n.º 90 relativo a medidas especiais 
para enfrentar a situação de emergência no sector de eliminação de resíduos na região da 
Campânia. 
Tenciona a Comissão pronunciar-se acerca da compatibilidade destas disposições com a 
Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em 
aterro, e com a Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006, relativa aos resíduos?
Tenciona a Comissão também declarar se o decreto em causa pode ser encarado como sendo 
suficiente para garantir a suspensão dos procedimentos que estão a ser preparados contra a Itália 
por duas violações da legislação da UE relativa à protecção da saúde humana e do ambiente 
contra os riscos originados pelos resíduos?

3. Aplicação da legislação comunitária sobre resíduos na Itália (R. Musacchio)

O Comissário Dimas estava plenamente consciente da urgente situação respeitante aos resíduos 
em Nápoles: acolhemos com muito agrado o seu discurso de 15 de Janeiro último perante o PE e 
a esperança de um compromisso com as autoridades locais e nacionais em Itália no sentido da 
resolução do problema. Como avalia a Comissão o recente decreto-lei italiano n.º 90, emitido em 
23 de Maio, que diz respeito, essencialmente, aos calendários e procedimentos relacionados com 
as medidas previstas e com a identificação de novos depósitos de resíduos ou o melhoramento 
das instalações temporárias já existentes na Campânia? Pensa a Comissão que o prazo previsto 
(sete dias) e os recursos humanos (número de peritos reduzido de 60 para 50) e meios técnicos 
disponibilizados para a realização da AIA nos termos das Directivas 85/337 e 97/11 cumprem a 
legislação europeia? No que respeita à participação do público, o decreto prevê somente 
iniciativas de divulgação em nome do Ministério da Educação e da Presidência do Conselho. 
Considera a Comissão que o referido decreto-lei italiano cumpre as Directivas 2003/4 e 2003/35, 
que aplicam a Convenção de Aarhus, a qual consagra o direito à informação e à participação do 
público na tomada de decisões em matéria de ambiente como um elemento essencial?

4. Financiamento da UE para projectos relacionados com resíduos na Campânia (M. 
Frassoni)

Segundo o relatório de execução relativo ao Quadro Comunitário de Apoio de Dezembro de 
2007, a região italiana da Campânia recebeu 367,53 milhões de euros do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional/Fundo Social Europeu para projectos relacionados com resíduos e 
recuperação de substâncias contaminadas entre 2000 e 2006. Destes fundos, 54% foram
canalizados para 108 projectos de recuperação, sendo o remanescente atribuído a projectos 
relacionados com resíduos. O relatório indica um aumento na percentagem de recolha selectiva 
de resíduos no Sul da Itália de 2, 4% para 10,2% graças a este financiamento.
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No entanto, nas províncias de Nápoles e Caserta, estão depositadas nas ruas muitas toneladas de 
resíduos. Para além disso, os cidadãos manifestam-se contra os aterros, por temerem que estes 
possam receber (ilegalmente) resíduos tóxicos, como acontece nos aterros já existentes. Mais 
ainda, o decreto recentemente proposto pelo Governo italiano parece justificar estes receios, 
devido às inúmeras derrogações ao direito comunitário que prevê.
1. Está a Comissão em condições de apresentar uma lista detalhada de todos os intervenientes 
que receberam apoio financeiro a título dos 367,53 milhões de euros? 

2. Está a Comissão em condições de garantir que esta quantia foi totalmente aplicada em 
projectos que cumprem integralmente o direito comunitário? Se não for esse o caso, quantos 
projectos ilícitos foram financiados, e quantas ordens de cobrança foram emitidas em relação às 
quantias indevidamente pagas?

3. Que medidas tenciona a Comissão adoptar para garantir que os 410 milhões de euros previstos 
para o período 2007-2013 vão efectivamente contribuir para a resolução do problema de resíduos 
da Campânia?

5. Aplicação da legislação comunitária sobre resíduos na Grécia (D. Papadimoulis)

A Comissão indicou anteriormente que, para cumprir o acórdão do TJCE no processo C-205/03, 
as autoridades gregas comprometeram-se a abolir todos os locais de deposição de resíduos não 
controlada até 31 de Dezembro de 2008. De acordo com respostas anteriores da Comissão, 
existiam, em Setembro de 2007, 814 programas de reabilitação de aterros ilegais co-financiados 
pelo Fundo de Coesão. 
Como avalia a Comissão as informações prestadas pelas autoridades gregas relativas às medidas 
tomadas para encerrar os aterros ilegais e utilizar os fundos da UE? Qual é a taxa de absorção 
dos fundos em causa? No entender da Comissão, os aterros ilegais cessarão a sua actividade até 
ao final de 2008? Que medidas tenciona a Comissão adoptar caso as autoridades competentes da 
Grécia voltem a não honrar os seus compromissos de aplicação da legislação europeia dentro do 
prazo?

6. Aplicação das directivas relativas aos habitats na Polónia (B. Sonik)

1. Em relação ao facto de o Governo polaco ter elaborado um programa complexo para propor e 
catalogar zonas da rede ecológica europeia Natura 2000, tenciona a Comissão permitir alterações 
às zonas já apresentadas com vista ao programa Natura 2000 (sendo as alterações propostas 
justificadas e elaboradas com base em estudos científicos específicos)?

2. Uma vez que a Polónia apresentou zonas de grandes dimensões a incluir na rede Natura 2000, 
com extensões que atingem cerca de 20 a 30 mil hectares, tenciona a Comissão autorizar a sua 
divisão em categorias (por exemplo categoria 0 – sem possibilidades de acção; categoria 1 –
possibilidades limitadas e necessidade de avaliação de impacto ambiental; categoria 2 – boas 
possibilidades de acção; categoria 3 – sem necessidades de avaliação de impacto ambiental)? 
Estas categorias seriam definidas com base numa investigação científica específica.
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3. Nos casos em que as possibilidades de investimento são reduzidas, seria possível organizar
reuniões de trabalho com os órgãos relevantes da Comissão Europeia a fim de se encontrarem 
soluções de compromisso que evitem atrasos em trabalhos já em curso?

4. Pode a Comissão prestar à Polónia apoio organizativo e financeiro no processo de 
reorganização da estrutura dos seus serviços de protecção da natureza?

5. Se os recursos financeiros para determinados investimentos forem bloqueados, pode a 
Comissão propor medidas que o Governo polaco possa aplicar para permitir o reinício dos 
trabalhos (estando a Polónia disposta a oferecer as compensações necessárias)?

7. Aplicação das directivas relativas aos habitats na Finlândia (S. Hassi, R. Myller)

A Directiva 92/43/CEE relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens constitui um pilar da política de preservação da natureza e da biodiversidade. A rede 
Natura 2000 foi instituída no âmbito da Directiva "Habitats".

A região de Pallastunturi, na Finlândia, faz parte da rede Natura 2000. Em Pallastunturi, existem 
vários tipos de habitats naturais, como as florestas antigas caducifólias naturais hemiboreais da 
Fenoscândia, que, segundo a Directiva "Habitats" e respectivos anexos, incluem espécies de 
interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação. 
Nas zonas onde existem estas espécies, os Estados-Membros têm de definir as medidas de 
conservação necessárias, com planos de gestão especificamente concebidos para esses locais. A 
directiva refere claramente que os planos ou projectos não directamente relacionados com a 
gestão do sítio e não necessários para essa gestão, mas susceptíveis de afectar esse sítio de forma 
significativa, individualmente ou em conjugação com outros planos e projectos, devem ser 
objecto de uma avaliação adequada das suas incidências sobre o sítio no que se refere aos 
objectivos de conservação do mesmo.

Neste momento, está a ser planeada a construção de uma nova instalação hoteleira na região de 
Pallastunturi. Este projecto pode provocar efeitos graves nas espécies e nos habitats da região, 
pelo que é importante realizar todas as avaliações necessárias.

Gostaríamos de apresentar as seguintes perguntas à Comissão: De que forma pode a Comissão 
acompanhar zonas como Pallastunturi, que pertencem à rede Natura 2000 e que cumprem os 
requisitos da Directiva "Habitats"? De que forma pode a Comissão assegurar que os 
Estados-Membros cumpram as suas obrigações de avaliação dos possíveis riscos para o habitat 
da zona e que as avaliações das implicações para os sítios cumpram os requisitos da Directiva 
"Habitats" e as regras da rede Natura 2000? Em que fase examina a Comissão os projectos nas 
zonas da rede Natura 2000? Exige a Comissão informações preliminares antes de autorizar o 
início do processo de construção?
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