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APLICAÇÃO DO DIREITO EUROPEU EM MATÉRIA DE AMBIENTE

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE DE 9 - 11 DE FEVEREIRO DE 2009

I. BIODIVERSIDADE

1. Incapacidade da UE de travar a perda de Biodiversidade até 2010 (Chris Davies)

A Avaliação Intercalar da Implementação do Plano de Acção Comunitário sobre 
Biodiversidade, publicada recentemente, revelou que é altamente improvável que a UE 
cumpra, até 2010, o seu objectivo de travar o declínio da biodiversidade, mesmo envidando 
esforços intensos no imediato.

Que iniciativas irá a Comissão adoptar a partir de agora e até ao final de 2010 a fim de 
registar progressos na consecução deste objectivo a nível comunitário e a nível dos Estados-
Membros?

Tenciona a Comissão fazer, na próxima revisão do orçamento comunitário, uma referência ao 
objectivo de inversão da perda de biodiversidade e apresentar propostas para a revisão do 
orçamento neste sentido?

II. PROTECÇÃO DA NATUREZA (John Bowis)

2. Pode a Comissão fornecer uma panorâmica actualizada da situação no tocante aos 
danos ambientais que afectam actualmente os sítios da rede Natura 2000 na Bulgária, 
em conformidade com a resposta que facultou a 5 de Novembro de 2008 à pergunta 
apresentada por Chris Davies?

III. APLICAÇÃO DAS DIRECTIVAS – CASOS ESPECIAIS

3. Cumprimento da Directiva "Aves" e da Directiva "Habitats" na Apúlia, Itália 
(Monica Frassoni)

Em Setembro de 2007, o Tribunal de Justiça (processo C-388/05) considerou que a Itália 
estava a violar a Directiva "Aves" e a Directiva "Habitats", ao permitir a deterioração dos 
habitats estépicos da Apúlia e por permitir a existência de ameaça de perturbação do sisão 
(Tetrax tetrax). Decorrido mais de um ano, que medidas adoptou a Comissão para garantia o 
cumprimento do referido acórdão por Itália?

4. Tratamento de resíduos em Huelva (Roberto Musacchio)

Em Setembro de 2008, a empresa Fertiberia S.A. requereu à Câmara Municipal de Huelva
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uma autorização relativa à construção de uma central de tratamento de águas ácidas utilizadas 
no transporte de fosfogessos entre a fábrica e os reservatórios, bem como das águas pluviais 
poluídas devido ao contacto com estes compostos. Estas águas contêm metais pesados (zinco, 
cobre, alumínio, cádmio e chumbo), além de outros poluentes: arsénico, fluoretos, fósforo e 
amoníaco.

A Fertiberia S.A. ocupa, nas imediações próximas da cidade de Huelva e de um sítio de 
importância comunitária (SIC), 1 200 hectares de terrenos pantanosos (terreno público-zona 
marítimo-terrestre) nos quais deposita 120 milhões de toneladas de fosfogessos.

Em Abril de 2008, a Delegação Provincial da Secretaria do Ambiente da Comunidade 
Autónoma da Andaluzia concedeu à empresa Fertiberia uma autorização ambiental integrada 
por um período de oito anos. Nessa autorização, reconhece-se que, até 1997, foram efectuadas 
descargas de águas ácidas no rio Tinto sem qualquer tipo de tratamento e que estas águas 
haviam sido reutilizadas para o transporte dos fosfogessos em circuito teoricamente fechado.

Em 1999, mais de 50 000 m3 de águas ácidas foram lançadas na ria de Huelva na sequência da
ruptura de um reservatório, incidente que esteve na origem da apresentação de numerosas 
queixas contra a Fertiberia, acusada de periodicamente proceder a descargas mensais de águas 
ácidas na ria de Huelva. Águas que ainda hoje não foram objecto de qualquer tipo de 
tratamento.

A situação exposta constitui uma violação da legislação comunitária em matéria ambiental, 
designadamente da Directiva 2000/60/CE e da Directiva IPPC, bem como da regulamentação 
relativa às melhores técnicas disponíveis na indústria de produtos químicos inorgânicos com 
um grande volume de produção – amoníaco, ácidos e fertilizantes (BREF).

Que medidas tenciona a Comissão Europeia adoptar com vista a assegurar o cumprimento das 
citadas Directivas e do documento BREF?
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