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 Nitratos  

A5-0386/2000  

Resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 91/676/CEE relativa aos 
nitratos (2000/2110(INI)) 
 
O Parlamento Europeu, 
 
− Tendo em conta a Directiva 91/676/CEE do Conselho, relativa à protecção das águas 

contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola1  

− Tendo em conta os relatórios da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a 
aplicação da Directiva do Conselho 91/676/CEE, relativa à protecção das águas contra a 
poluição causada por nitratos de origem agrícola (COM(1997) 473), e sobre as medidas 
tomadas nos termos da Directiva do Conselho 91/676/CEE relativa à protecção das águas 
contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola - Síntese do relatório dos 
Estados-Membros à Comissão nos termos do art. 11º COM(1998) 16), 

− Tendo em conta a Resolução de 20 de Outubro de 19982 sobre o supracitado relatório, 

− Tendo em conta os processos pendentes e os concluídos no TJCE, 

− Tendo em conta a Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água3; 

− Tendo em conta as conclusões de uma delegação da Comissão do Meio Ambiente, da 
Saúde Pública e da Política do Consumidor do Parlamento Europeu aos Países Baixos, em 
12 de Outubro de 2000, 

− Tendo em conta o nº 2 do artigo 47º e o artigo 163º do seu Regimento, 

− Tendo em conta o relatório da  Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural (A5-0386/2000), 

1. Recomenda que seja conferida prioridade imediata à aplicação da legislação em vigor, de 
preferência a proceder a uma reformulação e reforma da Directiva; 

2. Considera, em particular, que devido a deficiências na respectiva aplicação, a Directiva 
"Nitratos" malogrou-se amplamente no que diz respeito à consecução do seu objectivo, 
nomeadamente a redução da poluição pelos nitratos e a prevenção do problema da 
eutrofização; constata também que a Agência Europeia do Ambiente afirma que as 
concentrações de nitratos nos principais rios da UE não sofreram grande alteração desde 
1980; significa isto que não existe ainda qualquer inversão da tendência da poluição das 
águas com nitratos e da eutrofização dos mares (particularmente o Mar do Norte e o Mar 

                                                 
1  JO L  375 de 31.12.1991, p. 1. 
2  JO C 341 de 9.11.1998, p. 35. 
3  JO L 327 de 22.12.2000, p. 1. 
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Báltico, mas também a parte norte do Adriático); 

 
3. Exorta os Estados-Membros a adoptarem de imediato medidas concretas para a 

transposição da directiva relativa aos nitratos, particularmente no domínio dos programas 
de acção nas regiões ameaçadas pela poluição com nitratos; é necessária uma acção 
enérgica e imediata, 

 
a) porque as águas carecem frequentemente de muitos anos para atingirem de novo 

uma boa situação ("efeito de superpetroleiro"), e 
 

b) para minimizar a distorções da concorrência existentes;  

4. Recorda que, com a notável excepção da Dinamarca e da Suécia, a aplicação da Directiva 
"Nitratos" tem sido extremamente insatisfatória e que tem sido morosa a actuação da 
Comissão no que diz respeito à condenação dos Estados-Membros por não observância 
daquele diploma; solicita à Comissão que continue a utilizar sem hesitações os meios 
legais apropriados à sua disposição, inclusivamente a aplicação de multas adequadas, para 
garantir uma correcta aplicação da Directiva "Nitratos", sempre que detecte uma situação 
de incumprimento das obrigações dos Estados-Membros; 

5. Considera necessário acelerar o processo por incumprimento previsto no Tratado em caso 
de não aplicação da legislação comunitária nos domínios da protecção do ambiente e do 
consumidor; entende que o prazo para recurso ao TJCE deveria ser reduzido para 6 meses 
ou menos, no intuito de tornar as sanções um meio dissuasor mais eficaz, e que a redução 
do número de casos pendentes deveria constituir uma prioridade para o Tribunal de 
Justiça Europeu; 

6. Recorda que, apesar de a Comissão ter recentemente criado um formato normalizado para 
assistir os Estados-Membros na transmissão de informações sobre a aplicação e eficácia 
da Directiva, as comparações directas e as  avaliações quantitativas são difíceis de realizar 
com base nas informações já fornecidas em diferentes formatos; constata que os 
processos de controlo e as técnicas de amostragem variam consoante os Estados-
Membros, e que a Comissão deveria criar orientações comunitárias para a amostragem 
das águas, a fim de tornar possíveis as comparações directas entre o desempenho dos 
Estados-Membros no que respeita à consecução dos objectivos da Directiva;  

7. Exorta a uma avaliação aperfeiçoada e contínua da aplicação e eficácia da Directiva e 
insta a Comissão a apresentar, no mais breve trecho, propostas de instrumentos 
aperfeiçoados de amostragem e avaliação das diferentes fontes de emissão e dos seus 
efeitos, que permitam uma comparação directa entre os resultados obtidos pelos Estados-
Membros nos seus esforços de consecução dos objectivos previstos na Directiva, tendo 
em conta os níveis de partida de cada Estado-Membro; 

8. Os Estados-Membros podem solicitar derrogações; entende que as derrogações não 
poderão aplicar-se aos objectivos da directiva, mas apenas aos meios (tal como se afirma 
no Anexo III.2 da citada directiva) e que devem ser permitidas derrogações relativamente 
aos meios prescritos apenas no caso de: 
 
a) serem dadas garantias de que os objectivos da directiva são comprovadamente 

conseguidos (por exemplo, por meio de um sistema de contabilização dos minerais), 
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b) da concessão de uma derrogação não resultarem distorções da concorrência entre 
Estados-Membros; 

 
9. Entende que a Comissão deveria ter em conta os casos dos Estados-Membros que, com 

base em motivos cientificamente sustentados, pretendem obter uma derrogação do limite 
de 170 kg N/ha, na condição de não serem, em circunstância alguma, ultrapassados os 50 
mg de nitrato/l nas águas subterrâneas e de que uma limitação suplementar da utilização 
de fertilizantes químicos garanta que os valores-limite da Directiva 75/440/CEE1 sejam 
respeitados; 

10. Constata que a Directiva não estabelece qualquer prazo para a consecução dos seus 
objectivos; observa que este prazo está estabelecido na directiva-quadro relativa à água;  

11. Exorta a Comissão, no âmbito da notificação prescrita, a garantir que as eventuais 
derrogações em cada Estado-Membro (por exemplo, no que se refere à densidade do 
efectivo pecuário e aos métodos de controlo) não determinem uma redução do nível de 
protecção, mas, sim, uma aplicação mais exacta da Directiva com base nas condições 
regionais particulares; 

12. É de opinião que os agricultores dos Estados-Membros que observam o disposto na 
Directiva encontram-se em desvantagem concorrencial relativamente aos que não 
cumprem rigorosamente os requisitos, o que é particularmente o caso da Dinamarca; 
recorda que a observância da Directiva a nível da União corrigiria esta injusta situação, 
pelo que a Comissão deve adoptar todas as medidas necessárias visando garantir uma 
plena observância a nível da UE; 

13. Recorda que é necessário promover, de forma mais determinada, a reorientação da ajuda 
financeira à produção agrícola para os serviços responsáveis pela conservação da 
natureza, pela protecção da paisagem e pelos recursos hídricos na União Europeia, tendo 
em vista proporcionar aos agricultores perspectivas de exercício de uma actividade 
consentânea com a protecção do ambiente; solicita à Comissão que adopte as iniciativas 
necessárias nesse sentido; 

14. É de opinião que os efeitos de outras políticas agrícolas, designadamente, as regras 
aplicáveis ao regime de set-aside (retirada de terras da produção) e os subsídios às 
culturas, nos níveis de nitratos presentes nas águas deveriam ser tidas em conta pela 
Comissão aquando da definição destas políticas e dos níveis dos subsídios; 

15. A Comissão deve proceder a uma avaliação da poluição por nitratos de origem não 
agrícola e criar medidas para fazer face a quaisquer problemas identificados. Tal é válido 
particularmente para a aplicação da Directiva 91/271/CEE do Conselho, relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas2, cuja aplicação por parte dos Estados-Membros é 
igualmente deficiente; exorta a Comissão a proceder de igual modo contra os Estados-
Membros em atraso e a adoptar de imediato todas as medidas legais; 

16. Considera que a Comissão deveria, no contexto do Sexto Programa de Acção Ambiental, 
                                                 
1  JO L 306 de 26.11.1975, p. 20. 
2 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40. 
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estudar a contribuição do fosfato para a eutrofização e, se necessário, criar medidas para 
reduzir este tipo de poluição; 

 
17. Constata que, nos países candidatos, a utilização de nitratos é actualmente relativamente 

baixa e que, na Polónia, a utilização do azoto representa apenas um quarto da média da 
Europa Ocidental; é de opinião que os países candidatos devem manter a sua posição de 
partida favorável; que as políticas destinadas ao desenvolvimento e à intensificação do 
sector agrícola em novos Estados-Membros da Europa Oriental não devem colidir com os 
objectivos da Directiva "Nitratos"; considera que o potencial impacto ambiental da 
política nesta área deveria ser monitorizado, devendo as políticas ser modificadas, se 
necessário; 

 
18. Recorda que o facto de os Estados-Membros não cumprirem as obrigações que lhes 

incumbem nos termos desta e de outras directivas põe em causa o princípio segundo o 
qual os novos Estados-Membros deveriam harmonizar a legislação ambiental antes da 
adesão; pergunta-se por que motivo teriam estes que observar uma regulamentação que a 
maioria dos actuais Estados-Membros desrespeita de forma flagrante; considera que a 
plena aplicação, por parte  dos actuais 15 Estados-Membros, permitiria à União exercer 
pressão no sentido de melhorias no plano ambiental sem ser acusada de hipocrisia; 

 
19. É de opinião que, na medida em que se evite o cultivo de solos de set-aside, encorajando, 

por conseguinte, o set-aside de longo prazo em áreas designadas no âmbito da rede 
Natura 2000, ao cultivar boas culturas arvenses de inverno em todos os solos agrícolas 
após a colheita precoce e, em alguns casos, ao plantar árvores de folhagem perene 
naturalmente presentes numa região em ZVN fora da rede Natura 2000, seria reduzida a 
lixiviação de nitratos, sendo os objectivos da Directiva em apreço de mais fácil 
consecução; recorda que, sempre que possível, dever-se-iam restabelecer as zonas 
húmidas; 

 
20. Insta a Comissão a examinar a possibilidade de concessão de ajudas à utilização extensiva 

de pastagens e à plantação de solos em regime de pousio ou de set-aside em matérias-
primas renováveis, visando a redução da lixiviação de nitratos, fosfatos e  outros 
nutrientes, reduzindo, assim, a eutrofização das águas; 

 
21. É de opinião que os Estados-Membros que designem a totalidade do seu território 

deveriam ser levados a justificar tal designação perante a Comissão, e que no caso de 
terem agido com incúria, deveriam os Estados-Membros em causa rever tal designação; 
recorda que há que ter presente que a designação da totalidade do território significa que 
são necessárias medidas para reduzir a poluição pelos nitratos em todo o território e que a 
protecção do território de um Estado-Membro não se deve fazer em detrimento do 
ambiente de outro Estado-Membro; recorda ainda que, dado ser a designação das zonas 
vulneráveis uma questão altamente delicada, é necessário que a Comissão defina critérios 
objectivos para detectar as áreas  que requerem uma intervenção;   

 
22. Considera que os agricultores deveriam utilizar, ou poder utilizar, mais amplamente 

análises, informações específicas e pareceres de especialistas sobre as necessidades de 
determinados solos e culturas em matéria de fertilizantes, tendo em vista uma utilização 
equilibrada dos fertilizantes; considera ainda que a modelização computorizada visando a 
previsão rigorosa das necessidades em termos de fertilizantes poderia ser útil, em 
determinados casos, enquanto medida complementar; 
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23. Exorta à prestação de um melhor apoio prático e técnico aos agricultores no quadro da 

redução da lixiviação de nitratos e salienta, em particular, a necessidade de análises 
gratuitas dos solos e de ajudas no que respeita ao estrume sólido e ao estrume 
solidificado, bem como de processos de transformação sustentada do estrume animal 
(compostagem, separação dos sólidos, produção de biogás, etc.); 

 
24. Considera que deveriam ser introduzidos métodos de testagem e critérios de amostragem 

normalizados, para determinar a proporção da concentração de azoto de origem agrícola 
nas águas subterrâneas e superficiais, a fim de garantir uma justa aplicação da Directiva; 
esta normalização deve em todo o caso incidir nos seguintes aspectos: 

 
a) definir profundidades de medição normalizadas para efeitos de medição da 

concentração de nitratos em águas subterrâneas; 

b) repartir de forma equilibrada os pontos de medição na zona ‘vulnerável’; 

c) prever ajustamentos a fim de ter em conta as flutuações da precipitação anual;   
 

25. Exorta a Comissão a elaborar uma lista das medidas que demonstraram ser eficazes nos 
países em que a Directiva "Nitratos" foi aplicada com êxito; recorda que, graças a uma 
lista desse tipo, toda a UE poderia beneficiar da experiência adquirida nesses Estados-
Membros; a lista em questão deverá, nomeadamente, comportar as seguintes medidas: 

a) Elaboração de um plano de acção nacional em matéria de nitratos que abranja todas 
as medidas; 

b) Elaboração de uma cartografia nacional circunstanciada dos recursos hídricos 
subterrâneos, tendo em vista a designação das zonas especialmente vulneráveis; 

c) Concessão de prémios aos agricultores que, nas zonas especialmente vulneráveis, 
utilizem métodos de cultivo particularmente consentâneos com o ambiente que 
ultrapassem o previsto na lei; 

d) Garantia de expansão contínua das áreas fertilizadas segundo métodos ecológicos, 
eventualmente através de medidas de apoio; 

e) Utilização da própria natureza como aliada para: 

− estabelecer zonas-tampão nas margens dos rios, cursos de água, fiordes, lagos 
e mares, 

− aumentar as áreas das zonas húmidas, 

− intensificar a florestação, 

− estabelecer normas aplicáveis à rotação e repetição anual de culturas;  

f) elaboração de planos de fertilização e estabelecimento de limites de fertilização 
para as explorações agrícolas, sendo as quantidades de fertilizantes determinadas 
por factores de ordem ambiental; 

g) elaboração, por parte de cada exploração agrícola, de registos que facultem uma boa 
panorâmica da utilização total de fertilizantes e sirvam de base à aplicação de 
sanções (taxas/multas) se os limites de fertilização da exploração forem 
ultrapassados; 
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h) Utilização das receitas provenientes destas taxas ou multas na criação de zonas 
húmidas em acções de reflorestação e outras acções de recuperação  do ambiente;  

i) Solicitar a armazenagem do estrume nas explorações agrícolas, de forma a que 
aquele apenas seja utilizado quando as culturas o possam absorver; 

j) Solicitar que o número de cabeças de gado em cada exploração deve ser 
proporcional à área cultivada, a fim de garantir a absorção do fertilizante produzido; 

k) Pôr em prática operações contínuas de controlo e inspecção; 
 
 
26. Insta a Comissão a ter em conta, de modo coerente, no âmbito da aplicação da Política 

Agrícola Comum reformada em 1999, a consecução dos objectivos de protecção do 
ambiente, e a apresentar ao Parlamento Europeu, em 2001, um relatório sobre esta 
matéria; 

 
27. Recorda que a Comissão é obrigada a elaborar um relatório sobre a aplicação da directiva 

relativa aos nitratos; insta a Comissão a focar, no próximo relatório sobre a aplicação da 
directiva relativa aos nitratos, os seguintes aspectos fundamentais: 

 
a) uma descrição comparável dos efeitos da poluição com nitratos em todos os Estados-

Membros; 
 

b) a elaboração de cartas que ilustrem de modo comparável a qualidade da água e as suas 
tendências; 

 
c) uma descrição comparável das medidas até agora adoptadas, regras de boas práticas, 

programas de acção, etc.); 
 

exorta ainda a Comissão a permitir o acesso do público a estes relatórios sob uma forma 
facilmente compreensível; 

 
 
28. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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 Habitats (processo sem debate) 

A5-0387/2000  

Resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 92/43/CEE relativa aos 
habitats  (2000/2111(INI)) 
 
O Parlamento Europeu, 
 
– Tendo em conta a Convenção sobre a biodiversidade, 

– Tendo em conta a Convenção de Berna relativa à conservação da vida selvagem e do 
meio natural da Europa, 

– Tendo em conta a Convenção de Aarhus sobre a informação, participação do público no 
processo de decisão e acesso à justiça em assuntos ambientais, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre "Utilização racional e a preservação 
das zonas húmidas" (COM(1995) 189) e as Conclusões do Conselho após debate público 
sobre a utilização racional e a conservação das zonas húmidas (1996), 

– Tendo em conta o décimo sexto relatório anual sobre o controlo da  aplicação do direito 
comunitário (1998) (COM(1999) 301)1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 20 de Outubro de 1998 sobre a Comunicação da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre uma estratégia comunitária para a 
biodiversidade (COM(1998) 42 - C4-0140/1998 - SEC(1998) 348 - C4-0155/1998)2, 

– Tendo em conta a Directiva 92/43/CEE relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens (Directiva "habitats")3, 

– Tendo em conta a Directiva 79/409/CEE relativa à conservação das aves selvagens 
(Directiva "aves")4, 

– Tendo em conta a Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados 
projectos públicos e privados no ambiente (Directiva "EIA")5, 

– Tendo em conta a sua posição de 6 de Setembro de 2000 sobre a Posição Comum 
adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 
ambiente (Directiva SEA) (5685/1/2000 - C5-0180/2000 - 1996/0304(COD)6, 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 47º e o artigo 163º do seu Regimento, 

                                                 
1 JO C 354 de 7.12.1999, p. 1. 
2 JO C 341 de 9.11.1998, p.41. 
3 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. 
4 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. 
5 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40. 
6 Textos Aprovados de 6.9.2000, ponto 4. 
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor (A5-0387/2000), 

A. Considerando que a legislação comunitária em matéria de conservação da natureza não é 
ainda plenamente operativa pela falta de aplicação, por parte dos Estados-Membros, da 
Directiva "habitats", que tem mais de oito anos, e da directiva relativa às aves selvagens, 
que tem mais de vinte; que a aplicação das Directivas “habitats” e “aves”, no que respeita 
quer à conservação das espécies quer à instauração da rede Natura 2000, representa um 
dos mais importantes instrumentos para realizar os objectivos da Convenção sobre a 
biodiversidade (CBD) na União Europeia e nos seus Estados-Membros, 

B. Considerando que os processos de infracção instaurados aos Estados-Membros por 
incumprimento ou transposição imperfeita da legislação comunitária se desenvolvem com 
excessiva lentidão e que, no caso do meio ambiente, esta circunstância contribui para 
aumentar o risco para os habitats e as espécies que requerem protecção, 

C. Considerando que o texto da Directiva "habitats" não deveria ser revisto neste momento, 
com excepção das alterações exigidas pelo alargamento da Comunidade; que, pelo 
contrário, é oportuno concentrar esforços na aplicação da directiva, 

D. Considerando que a Comissão deve reportar regularmente ao Parlamento Europeu sobre a 
aplicação da legislação da União em matéria de biodiversidade, 

E. Considerando que, historicamente, a conservação da natureza se tem concentrado nos 
valores estéticos e científicos; que uma abordagem moderna deveria centrar-se, além 
disso, no reconhecimento de que os ecossistemas, as espécies e a biodiversidade são 
essenciais ao desenvolvimento sustentável; que a conservação de ecossistemas em bom 
funcionamento dá uma contribuição fundamental para a qualidade da vida humana e 
deveria ser parte integrante de todas as políticas sectoriais; considerando que as medidas 
de conservação da natureza e da biodiversidade não deveriam limitar-se exclusivamente 
às zonas protegidas, mas devem ser tomadas em todo o território da Comunidade e 
integradas em todos os sectores de actividade, como por exemplo a agricultura e os 
transportes, tendo adequadamente presente a situação económica e social dos territórios 
interessados; considerando que a agricultura europeia conserva e mantém as paisagens 
culturais e que, seguindo as boas práticas em matéria de agricultura, a exploração se 
orienta pelos objectivos da protecção e da conservação do ambiente; considerando que a 
terra e o solo não são extensíveis e que é do interesse dos agricultores conservar a saúde e 
a fertilidade desse capital, como também o é das gerações futuras, 

F. Considerando que, em aplicação do Artigo 6º do Tratado CE, as considerações ambientais 
devem ser eficazmente integradas em todas as políticas da UE; que a Comissão, aquando 
da elaboração do sexto Programa de Acção Ambiental, deve tomar em consideração que a 
política deve reconhecer mais seriamente que a preservação da natureza e da 
biodiversidade deve ser uma característica exemplar do planeamento e gestão ambientais 
em todas as áreas políticas,  

G. Considerando que o ponto focal da política de conservação da natureza da Comunidade 
deve passar gradualmente da designação de áreas protegidas para a gestão e conservação 
das próprias áreas e que cabe aos Estados-Membros elaborar medidas de gestão para as 
zonas abrangidas pela rede Natura 2000 e estabelecer mecanismos de acompanhamento 
dotados dos indicadores pertinentes, 



\\epades\pv_seanc\provisoi\adoptes\01-01-17pt.doc PE 299.417\ 9 
 

 PT 
 

 

H. Considerando que a Directiva "habitats" proporciona uma forma adequada e moderna de 
protecção da natureza que torna necessária uma ponderação entre os vários interesses, 
mas que gerou conflitos em muitos países, 

I. Considerando que as acima citadas Directiva relativa aos habitats e Directiva relativa às 
aves selvagens – que estão interligadas – são os principais instrumentos legislativos para a 
conservação da natureza a nível comunitário e que é da responsabilidade dos Estados-
Membros transpor essas normas para leis nacionais e, depois, reforçá-las e aplicá-las na 
prática, 

J. Considerando que as infra-estruturas, tal como estradas, represas e portos, fragmentam as 
paisagens e isolam populações de flora e fauna umas das outras; que a fragmentação e a 
redução dos habitats têm como efeito o isolamento de populações umas das outras, 
diminuindo assim a troca de genes e pondo em risco a sobrevivência das populações, bem 
como a possibilidade do estabelecimento de Natura 2000 como uma rede ecológica 
coerente baseada em zonas de protecção especiais (ZPE), nos termos da Directiva "aves", 
e em sectores da conservação especiais (ZCE), designadas ao abrigo da directiva 
"habitats”; considerando que a criação de corredores ecológicos adequados e de zonas-
tampão representa uma contribuição essencial para a conservação da natureza na Europa; 
que são necessárias mais amplas zonas de protecção interligadas a fim de garantir o 
sucesso da Directiva "habitats"; que há uma necessidade urgente de melhorar o estudo do 
impacto ambiental e introduzir a avaliação ambiental estratégica dos projectos de 
transporte e outras iniciativas de planeamento de utilização dos solos para assegurar a 
coerência da rede Natura 2000, 

K. Considerando que os Estados-Membros deveriam comprometer-se a garantir uma 
protecção rigorosa no seu território a uma ampla gama de "espécies de interesse 
comunitário" que constam do Anexo IV da Directiva "habitats", assim como a todas as 
zonas e áreas de reprodução e repouso; que a Comissão deve verificar, à luz dos relatórios 
nacionais sobre a aplicação da Directiva, se estes sistemas estão implantados e tomar o 
mais brevemente possível as medidas necessárias se tal não for o caso,  

L. Considerando que é  urgentemente necessária a salvaguarda, tanto nos Estados-Membros 
actuais como nos países candidatos, de uma agricultura menos intensiva e de outras 
actividades humanas menos invasivas, na medida em que os dados científicos mostram 
que tais práticas beneficiam de facto a manutenção da biodiversidade; que muitos tipos de 
habitat estão intimamente associados com a utilização, pelo homem, da terra e doutros 
recursos e são extremamente vulneráveis à modificação do carácter desta exploração; 
considerando que, no quadro do regulamento relativo ao desenvolvimento rural adoptado 
no contexto da Agenda 2000, se encontram disponíveis medidas para promover a 
aplicação de Natura 2000 - compreendendo zonas-tampão e corredores ecológicos - e que 
estas devem ser aplicadas cuidadosamente, avaliadas e o seu orçamento aumentado 
consideravelmente; que a Comissão, no futuro, deverá mencionar expressamente a rede 
Natura 2000 no âmbito do regulamento sobre desenvolvimento rural, 

M. Considerando que o financiamento das obrigações resultantes da Directiva "habitats" deve 
ser assumido pelos Estados-Membros e que o artigo 8º da Directiva apenas prevê a 
possibilidade de co-financiamento pela Comunidade de certas medidas para os sítios 
considerados de importância comunitária; que o orçamento do programa LIFE deve ser 
aumentado no montante suficiente para co-financiar projectos-piloto relativos ao 
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estabelecimento da rede Natura 2000 nos Estados-Membros actuais e nos países 
candidatos; que esse aumento deverá tomar em consideração que o orçamento tem 
registado um aumento escasso desde 1992 e que os pedidos anuais de co-financiamento 
são várias vezes superiores aos recursos disponíveis, 

N. Considerando que as organizações de defesa da fauna e flora selvagens têm executado 
uma tarefa importante ao longo de vários anos, colhendo informação sobre as espécies, 
mantendo reservas e sensibilizando a opinião pública e as autoridades para os problemas 
ambientais, efectuando pesquisas sobre a protecção de sítios, controlando a aplicação das 
leis ambientais e fornecendo informação crucial aos decisores, 

O. Considerando que o acesso à informação é fundamental para as comunidades locais 
situadas dentro e em volta das zonas cobertas por Natura 2000 e para o trabalho das 
organizações de defesa dos animais selvagens e de outras organizações não 
governamentais, incluindo os parceiros sociais interessados; que a Comissão e os 
Estados-Membros devem colocar à sua disposição toda a documentação relevante, como 
a correspondência referente aos sítios da rede Natura 2000 e à aplicação da Directiva 
"habitats", os planos de gestão para os locais de interesse comunitário propostos e os 
relatórios de avaliação, os relatórios relevantes sobre os sítios incluídos na Natura 2000, 
os regimes de financiamento, etc., 

P. Considerando que o centro temático europeu para a conservação da natureza instaurado 
no âmbito da Agência Europeia do Ambiente tem desempenhado um papel crucial como 
gestor e consultor científico na avaliação das propostas de Estados-Membros para os 
sítios Natura 2000; que este organismo deve poder continuar a executar este trabalho com 
recursos financeiros e humanos apropriados; que a Agência Europeia do Ambiente tem 
desempenhado um papel primordial no fornecimento de informação comparativa 
referente à condição dos ecossistemas, das espécies, bem como dos resultados das 
medidas de protecção; considerando que a Comissão desempenha um papel decisivo, pelo 
que exige a disponibilização de recursos humanos suficientes para que a Agência cumpra 
as missões que lhe incumbem, 

Q. Considerando que todos os financiamentos comunitários deveriam, a longo prazo, dar 
estímulos para a realização dos objectivos da Directiva "habitats"; que o objectivo a curto 
prazo deveria ser que todas as actividades financiadas pela Comunidade estejam, pelo 
menos, em conformidade com as normas ambientais fixadas pela Directiva "habitats", 

R. Considerando que o acesso à justiça por parte das organizações não governamentais a 
nível nacional e europeu assume uma importância crucial para uma melhor aplicação e 
observância das disposições da Directiva "habitats",  

1. Salienta a importância do calendário juridicamente vinculativo da Directiva "habitats" e 
insiste na necessidade de assegurar que não aumente o atraso existente actualmente nos 
Estados-Membros, que já é considerável; 

2. Solicita à Comissão que não hesite em continuar a recorrer, dentro das suas competências, 
aos instrumentos jurídicos adequados para garantir a aplicação apropriada da Directiva 
relativa aos habitats e em adoptar as medidas necessárias sempre que detecte uma 
violação das obrigações dos Estados-Membros, em particular quando: 

a) se verifiquem atrasos desnecessários nas propostas de sítios a incluir na 
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rede Natura 2000; 

b) não seja concedida suficiente protecção aos sítios da rede Natura 2000 
existentes; 

c) não seja concedida suficiente protecção às espécies mencionadas nos 
anexos da Directiva; 

d) sejam propostas áreas em número insuficiente (Artigo 5º da Directiva); 

  
além disso, solicita que nos casos de "razões imperativas de interesse público" 
comprovadas, se proponham, apliquem, financiem a longo prazo e controlem medidas de 
compensação plenamente adequadas; 

 
3. Solicita instantemente à Comissão que estabeleça medidas administrativas para encurtar o 

período de estudo ou avaliação das denúncias ou queixas recebidas por incumprimento da 
legislação ambiental e que, se for necessário, torne mais ágeis os procedimentos de 
infracção nos casos em que exista risco comprovado para as espécies e os habitats 
susceptíveis de ser protegidos;  

4. Convida os Estados-Membros a assegurarem protecção imediata a todos os sítios de 
interesse comunitário propostos contra eventuais evoluções prejudiciais e a adoptarem 
todas as medidas de conservação para gerir e conservar os sítios depois de classificados 
como zonas Natura 2000 – o mais tardar até 30 de Junho de 2004 - precisando que a sua 
classificação como zonas de protecção pode igualmente significar que podem ser 
utilizadas as possibilidades de uma protecção natural assegurada por via contratual se 
permitirem uma protecção suficiente das espécies animais e vegetais ameaçadas; 

5. Salienta que deve ser acelerado o processo de designação dos sítios incluídos na rede 
Natura 2000; que a segunda série de seminários sobre as seis regiões biogeográficas deve 
ter lugar num prazo razoável para evitar maiores atrasos na designação dos sítios da rede 
Natura 2000, incluindo os dos países candidatos à adesão, e que deve respeitar-se o prazo 
de Junho de 2004 para designar os sítios de importância comunitária como zonas 
especiais de conservação; 

 
6. Exorta os Estados-Membros a cumprirem as suas obrigações em matéria de informação 

sobre a aplicação da Directiva relativa aos habitats e solicita à Comissão que informe o 
Parlamento, o Conselho e o Comité Económico e Social em conformidade com os prazos 
estabelecidos no artigo 17º da Directiva "habitats";  

 
7. Insta os Estados-Membros a considerarem a conservação da natureza como uma política, 

um potencial económico e um direito das gerações futuras em que unicamente se podem 
alcançar resultados se os cidadãos, na sua qualidade de consumidores, usuários, 
agricultores, proprietários de terras, turistas, jardineiros, pescadores, caçadores, 
empregados e patrões, etc., cooperarem activamente;  

 
8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que acelerem a adopção de medidas que 

possam repercutir-se favoravelmente na rede Natura 2000 de zonas especiais de 
conservação, entre as quais figuram as seguintes: 

a) dotar os lugares incluídos na rede do financiamento necessário para assegurar a sua 
conservação e gestão; 
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b) aumentar o grau de sensibilização e de difusão da informação sobre Natura 2000 e 
as oportunidades que apresenta para o desenvolvimento socioeconómico na 
perspectiva de uma melhor percepção dos objectivos da Directiva relativa aos 
habitats; 

c) melhorar os mecanismos de participação da opinião pública; 

d) reforçar o diálogo com os proprietários e os usuários de terras de modo que as zonas 
designadas pelas autoridades dos Estados-Membros para inclusão na Natura 2000 
não sejam vistas como medidas contrárias aos direitos dos proprietários, mas sim 
como uma possibilidade e uma oportunidade; não obstante, os direitos dos 
proprietários não deveriam travar a classificação das áreas protegidas; 

e) avaliar e acompanhar mais estreitamente os planos e projectos para evitar posteriores 
efeitos negativos na aplicação do artigo 6º da Directiva relativa aos habitats; 

 
f) destacar que a directiva relativa à conservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens não constitui um instrumento visando impedir as medidas de infra-
estruturas importantes e que a classificação como “zona Natura 2000” não significa 
automaticamente a suspensão das actividades económicas; 

 
9. Solicita à Comissão que redija um guia sobre a interpretação do artigo 8° da Directiva  

"habitats"; 

10. Felicita a Comissão pela elaboração de um guia sobre a interpretação do artigo 6º da 
Directiva relativa aos habitats e incita-a a ampliá-lo através da respectiva tradução em 
todas as línguas oficiais da UE, assim como nas dos países candidatos à adesão; além 
disso, encoraja a Comissão a examinar os obstáculos existentes à sua aplicação, os 
motivos que lhes subjazem e a forma de superá-los, bem como a estudar o grau de 
coerência da abordagem adoptada a esse respeito nos vários Estados-Membros; 

11. Acolhe com satisfação os esforços desenvolvidos pela Comissão para negar o acesso aos 
fundos da UE aos Estados-Membros que não garantiram a inclusão dos requisitos 
relativos à protecção do meio ambiente na definição e execução das medidas apoiadas 
pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo de Coesão; acolhe com satisfação a adopção da 
mesma estratégia para o acesso aos fundos previstos no regulamento sobre o 
desenvolvimento rural; 

12. Exige um exame da directiva relativo à conservação dos habitats naturais e da fauna e da 
flora selvagens quanto à sua aplicação nos Estados-Membros; entende que esse exame 
deveria facultar maior clareza às pessoas afectadas por esta directiva; 

13. Salienta que os atrasos de pagamento da Comunidade apenas se justificam quando 
existirem indícios sérios de que esses pagamentos concretos terão como consequência a 
deterioração de um habitat importante e que é conveniente, nesse caso, proceder a um 
controlo pontual e não atrasar o pagamento dessas ajudas a Estados-Membros ou regiões 
inteiras; 

 

14. Recorda que, ao abrigo do artigo 226º do Tratado CE, a Comissão pode recorrer ao 
Tribunal de Justiça quando os Estados-Membros não transpuserem atempadamente as 
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directivas; 

15. Solicita que sejam feitas propostas que permitam uma maior participação dos cidadãos 
afectados pela classificação das regiões em causa, bem como dos órgãos de poder local; 

16. Salienta a necessidade de que a Comissão deixe bem patente a disponibilidade dos 
instrumentos financeiros vigentes para  promover a conservação da biodiversidade e 
impulsionar a aplicação da Directiva relativa aos habitats, e insta os Estados-Membros a 
recorrerem a estes fundos, em particular para desenvolverem medidas como: 

a) no âmbito dos Fundos Estruturais: assessoria e formação em matéria de 
conservação para os agricultores, silvicultores, pescadores, caçadores, etc.; 

b) no âmbito do FSE (Fundo Social Europeu): investimentos em infra-estruturas que 
têm como objectivo a protecção do meio ambiente nas regiões dos Objectivos 1 e 2; 

c) no âmbito do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional): manutenção, 
melhoramento e restauração das paisagens das regiões dos Objectivos 1 e 2; 

d) no âmbito do FEOGA ( Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola): 
protecção e conservação do património rural no âmbito do FEOGA; 

e) no âmbito da Política Agrícola Comum:  

− incentivos aos agricultores para que adoptem práticas benéficas para o meio 
ambiente no âmbito do programa agro-ambiental (Regulamento (CE 
1257/1999)1, 

− pagamentos aos agricultores que aplicam práticas agrícolas compatíveis com a 
protecção do meio ambiente no âmbito das disposições relativas às zonas 
desfavorecidas (Regulamento (CE 950/1997)2, 

− incentivos aos agricultores para recriarem habitats florestais no âmbito da 
florestação das terras agrícolas e do melhoramento forestal (Regulamento (CE 
1257/1999), 

− imposição de condições ambientais aos subsídios no âmbito dos regimes de 
apoio aos produtos; 

17. Exorta a Comissão a assegurar a eficiente execução e aplicação das regulamentações 
comunitárias relativas ao ambiente no âmbito de todos os projectos, independentemente 
de pressuporem ajudas comunitárias ou nacionais nos Estados-Membros; 

 
18. Solicita ao Banco Europeu de Investimentos que, antes da aprovação de projectos nos 

países candidatos, prepare os respectivos relatórios de avaliação do impacto ambiental e 
os divulgue entre a opinião pública;  

 
19. Solicita à Comissão que publique um relatório anual sobre os efeitos da política agrícola 

comum sobre os habitats e as espécies no território da União Europeia; 
 
20. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

                                                 
1 JO L 160 de 26.6.1999, p. 80. 
2 JO L 142 de 2.6.1997, p. 1. 
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 PCB/PCT (processo sem debate) 

A5-0379/2000  

Resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 96/59/CE relativa à 
eliminação dos policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT) (2000/2112(INI)) 
 
O Parlamento Europeu, 
 
− Tendo em conta a Directiva do Conselho 96/59/CE relativa à eliminação dos 

policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT)1, 

− Tendo em conta a Directiva do Conselho 76/403/CEE2 relativa à eliminação dos 
policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos,  que constituiu a primeira aproximação das 
disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros neste domínio, 

− Tendo em conta a proposta de Directiva do Conselho relativa à eliminação dos 
policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos3, apresentada pela Comissão com o objectivo 
de ter em conta os progressos técnicos e de substituir a primeira Directiva aprovada em 
1976, 

− Tendo em conta a proposta alterada de Directiva do Conselho relativa à eliminação dos 
policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT)4, que alterou a base jurídica, 

− Tendo em conta o nº 2 do artigo 47º e o artigo 163º do seu Regimento, 

− Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor (A5-0379/2000), 

A. Considerando que existem ainda quantidades de PCB armazenadas, mas que a sua 
extensão é insuficientemente conhecida; que os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão a extensão dos depósitos, 

1. Recomenda que seja conferida prioridade imediata à aplicação da legislação em vigor, em 
vez de proceder à reformulação e revisão da Directiva; 

2. Constata que, até à data, os Estados-Membros não atingiram, de modo algum, o objectivo 
estabelecido na Directiva 96/59/CE de reduzir a contaminação pelos PCB e de evitar a 
ocorrência de riscos para a saúde pública e o ambiente; 

3. Constata, por outro lado, que, com a notável excepção da Finlândia e dos Países Baixos, a 
aplicação da Directiva tem sido extremamente insatisfatória; 

4. Sublinha que certos acontecimentos recentes, como a crise da dioxina que atingiu as aves 
de capoeira na Bélgica,  demonstraram os efeitos devastadores - tanto para a saúde como 

                                                 
1 JO L 243 de 24.9.1996, p. 31. 
2 JO L 108 de 26.4.1976, p. 41. 
3 JO C 319 de 12.12.1988, p. 57. 
4 JO C 299 de 20.11.1991, p. 9. 
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para os sectores económicos - da contaminação por uma quantidade relativamente 
pequena de PCB; 

5. Constata que, segundo dados disponíveis,  a quantidade de PCB existente nos 
equipamentos excluídos do âmbito dos inventários previstos no artigo 4º da presente 
Directiva - em particular, as quantidades inferiores a 5 dm³ - contribui amplamente e de 
modo significativo para a actual contaminação por PCB; 

6. Lamenta que muitos Estados-Membros ainda não tenham completado os inventários dos 
equipamentos que contêm PCB, referidos no artigo 4º da Directiva 96/59/CE, e considera 
que a exactidão e o carácter exaustivo desses inventários são essenciais para monitorizar e 
controlar a eliminação adequada de equipamentos que contêm PCB e   cumprir, assim, os 
objectivos da Directiva; 

7. Deplora que a má aplicação da Directiva 96/59/CE seja principalmente devida à 
incapacidade de estabelecer o inventário dos PCB existentes, muito embora esse 
inventário constitua um pressuposto indispensável à respectiva eliminação; denuncia o 
facto de nenhuma análise ter permitido prever essas dificuldades; nota que, a fim de 
aplicar a directiva em questão, determinados Estados-Membros recorreram a instrumentos 
de incentivo financeiro tendentes a encorajar a declaração dos PCB por parte dos 
operadores económicos e, por conseguinte, a criação dos inventários; solicita, pois, à 
Comissão que proceda urgentemente à revisão da Directiva 96/59/CE e que preveja, nessa 
ocasião, o recurso a tais incentivos, em particular a favor das PME; 

 
8. Solicita aos Estados-Membros que comuniquem à Comissão e tornem pública a extensão 

dos depósitos de PCB; 

9. Exorta os Estados-Membros a efectuarem inspecções adequadas, a fim de 
complementarem e melhorarem os sistemas de notificação existentes; 

10. Insta os Estados-Membros a desenvolverem sistemas de recolha e directrizes de 
eliminação - se necessário com incentivos adequados - aplicáveis aos equipamentos que 
contêm PCB, mas não sujeitos aos inventários  a que se refere o artigo 4º; considera que, 
no tocante a tal equipamento eléctrico, esta questão poderá ser abordada no âmbito da 
Directiva relativa aos resíduos electrónicos; 

11. Verifica a morosidade da actuação da Comissão no que respeita à condenação dos 
Estados-Membros pelo incumprimento da Directiva, sustentando que aquela deveria 
melhorar os seus procedimentos de controlo e velar por que os Estados-Membros 
apresentem, a breve trecho, todas as informações previstas na Directiva, num formato que 
permita proceder a comparações directas e a avaliações quantitativas; 

12. Entende que a  Comissão deveria fixar um prazo claro para a plena aplicação da 
Directiva, bem como para uma revisão destinada a desenvolver medidas já existentes; 

13. Sustenta que a Comissão deveria ponderar a imposição de sanções financeiras aos 
Estados-Membros por incumprimento da Directiva; 

14. Exorta a Comissão a desenvolver/promover intercâmbios de informações entre os 
Estados-Membros, a fim de facilitar a elaboração de inventários, como previsto no artigo 
4º da Directiva, e a definição de soluções para a recolha e eliminação dos equipamentos 
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que contêm PCB e se encontram excluídos do âmbito dos inventários visados no artigo 
11º; 

15. Convida a Comissão a apresentar, no mais breve trecho, uma proposta que vise alterar a 
Directiva 75/439/CEE relativa à eliminação de óleos usados; 

16. Entende que a Comissão deveria convidar os Estados-Membros a introduzirem incentivos 
financeiros, que incitem, em especial,  as pessoas singulares e as PME a eliminarem as 
suas existências de PCB ou os aparelhos que contenham PCB; 

17. Considera que a aplicação da Directiva relativa aos PCB e a eliminação destes deverão 
servir de referência para testar a capacidade da UE de desenvolver políticas eficazes que 
permitam  resolver de modo mais efectivo a questão referente a outras substâncias 
altamente tóxicas; 

18. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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