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Normalização e racionalização dos relatórios sobre a aplicação das directivas 
respeitantes ao ambiente 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a normalização e racionalização dos relatórios 
sobre a aplicação das directivas respeitantes ao ambiente (2001/2275(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Directiva 91/692/CEE do Conselho, de 23 de Dezembro de 1991, 
relativa à normalização e à racionalização dos relatórios sobre determinadas directivas 
respeitantes ao ambiente1, 

– Tendo em conta o artigo 163º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor (A5-0259/2002), 

A. Considerando que a Directiva 91/692/CEE relativa à normalização dos relatórios impõe 
aos Estados-Membros a obrigação de transmitirem informações sobre a aplicação de 30 
directivas relacionadas com o ar, a água e os resíduos, 

B. Considerando que apenas cerca de 100 disposições legislativas impõem a obrigação de 
elaborar relatórios, existindo, pelo menos, 100 outras disposições que não prevêem essa 
obrigação,  

C. Considerando que as convenções internacionais de que os Estados-Membros são 
signatários também os obrigam a elaborar relatórios, 

D. Considerando que a informação é recolhida através de questionários e processada pela 
Eurostat, pela Agência Europeia do Ambiente e por peritos independentes, 

E. Considerando que o Sexto Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente 
convida a Comissão a rever os sistemas de elaboração de relatórios tendo em vista 
assegurar a elaboração de relatórios uniformizados de grande qualidade e a obtenção de 
dados e informações comparáveis e relevantes sobre o ambiente, 

F. Considerando que o objectivo da imposição de obrigações relativas à elaboração de 
relatórios consistia em proporcionar aos Estados-Membros e à Comissão um instrumento 
de avaliação dos progressos alcançados na aplicação da legislação sobre o ambiente e 
proporcionar ao público uma fonte de informação, mas que o facto de os 
Estados-Membros não apresentarem os seus relatórios tem impossibilitado a 
concretização deste objectivo, 

As falhas do sistema 

1. Conclui que a criação de um sistema de elaboração de relatórios normalizados sobre o ar, 
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a água e os resíduos através da Directiva 91/692/CEE contribuiu pouco para a resolução 
do problema básico da ausência de relatórios no sector do ambiente e que os 
Estados-Membros continuam a não cumprir as suas obrigações quanto à apresentação, 
nos prazos previstos, de relatórios à Comissão sobre a aplicação das directivas 
respeitantes ao ambiente; 

2. Observa que, mesmo após a introdução da Directiva 91/692/CEE, a Comissão instaurou 
19 processos de infracção contra os Estados-Membros em virtude de não terem 
apresentado os seus relatórios dentro dos prazos estipulados e que, como consequência 
destes atrasos, a publicação de relatórios consolidados tem sido constantemente adiada; 

3. Observa ainda que a Directiva 91/692/CEE só é aplicável a determinados sectores e que 
metade das disposições-chave da legislação comunitária em matéria de ambiente não 
prevê quaisquer obrigações quanto à apresentação de relatórios sobre as medidas de 
aplicação das directivas; 

4. Chama a atenção para o facto de a Directiva 91/692/CEE sobre a elaboração de relatórios 
não especificar em pormenor o conteúdo dos mesmos, de os questionários concebidos 
para facilitar a elaboração dos relatórios não terem sido harmonizados e de os dados 
fornecidos pelos Estados-Membros não permitirem uma análise aprofundada; 

5. Considera que os questionários enviados nos termos da Directiva 91/692/CEE fornecem 
informações que, apesar de exigirem muito tempo para a sua recolha e análise, não são 
fáceis de utilizar. As perguntas não permitem obter informações úteis sobre o efeito real 
da legislação ambiental sobre o ambiente, pelo que a directiva sobre a elaboração de 
relatórios não constitui um valor acrescentado na recolha de dados susceptíveis de serem 
de utilidade para melhorar as futuras políticas ambientais; 

6. Salienta que as actuais páginas Internet da Comissão não proporcionam informações 
sistematizadas em matéria de relatórios, nem um acesso fácil a relatórios individuais, 
sendo, por conseguinte, difícil localizar as informações pretendidas e tornando o quadro 
geral relativo à elaboração de relatórios muito confuso; 

Possíveis soluções 

7. Considera que a Comissão deve dar mais importância às obrigações relativas à elaboração 
de relatórios e proceder a um acompanhamento mais rigoroso e aberto dos casos de 
incumprimento, dado que estes podem atrasar todo o processo destinado a reforçar o 
cumprimento da legislação comunitária; 

8. Considera que é necessário fazer a distinção entre a elaboração de relatórios básicos sobre 
a transposição e a elaboração de relatórios mais subjectivos sobre o efeito da legislação 
comunitária na situação ambiental, recomendando, por conseguinte, que os relatórios 
básicos sejam mais simples e incidam nos seguintes elementos: 

− a data da transposição para o direito nacional 

− a modalidade de transposição 

− o texto das leis nacionais, regionais e/ou locais pertinentes 

− a identificação das autoridades competentes 



 
 

− a identificação de meios de aplicação e de sanções em casos de incumprimento; 

9. Entende que as informações mais específicas devem ser objecto de relatórios separados, 
caso contrário a Comissão terá ainda mais dificuldades em analisar os relatórios e 
trabalhar no sentido de melhorar a aplicação das directivas; sublinha, não obstante, a 
importância e o carácter suplementar das informações relativas aos dados ambientais, à 
descrição de medidas sectoriais, bem como aos respectivos efeitos e eficácia; entende que 
a Comissão, em colaboração com a Agência Europeia do Ambiente, deveria melhorar 
continuamente a qualidade da informação nesta matéria;  

10. Considera que é necessário tornar o processo de elaboração de relatórios muito mais 
transparente, de forma a que os deputados europeus, as ONG e outras entidades possam 
acompanhar mais facilmente a evolução da situação, recomendando, por conseguinte, que 
a Comissão crie uma página na Internet sobre a elaboração de relatórios ambientais na 
qual sejam indicados os relatórios apresentados pelos Estados-Membros, as datas dos 
relatórios a apresentar relativamente a todas as directivas em vigor respeitantes ao 
ambiente, assim como uma lista dos países que já apresentaram os seus relatórios e 
daqueles que ainda não cumpriram a sua obrigação a este respeito; 

11. Considera que a Comissão deveria publicar e difundir na citada página a criar na Internet 
relatórios consolidados decorrido o prazo-limite de três anos para apresentação de 
relatórios sobre a aplicação das principais directivas, mesmo quando nesses relatórios 
consolidados seja necessário chamar a atenção para o facto de alguns Estados-Membros 
não terem fornecido quaisquer informações, dado que a má publicidade que irá recair 
sobre os Estados-Membros em questão poderá funcionar como um incentivo para o 
cumprimento das suas obrigações no futuro; 

12. Preconiza a introdução de procedimentos de aplicação mais rigorosos e mais rápidos e, 
nomeadamente, de um sistema de penalização no âmbito do qual os Estados-Membros 
que se eximam a comunicar à Comissão as informações específicas nos prazos legais 
estarão automaticamente, e sem interposição prévia de um processo por infracção, 
sujeitos ao pagamento de uma coima, por dia e por infracção, até observarem os 
requisitos em matéria de relatórios;  

As obrigações em matéria de elaboração de relatórios no contexto do alargamento da UE 

13. Salienta a grande urgência de criar um sistema de elaboração de relatórios uniformizado e 
fiável antes da conclusão do processo de alargamento da UE, uma vez que as dificuldades 
actualmente verificadas ao nível do controlo se agravarão substancialmente após o 
alargamento; 

14. Considera que, como parte do processo de revisão da Directiva 91/692/CEE sobre a 
elaboração de relatórios, a Comissão deveria apresentar propostas no sentido de exigir 
que os novos Estados-Membros publiquem relatórios anuais sobre os progressos 
alcançados relativamente à eliminação dos regimes de transição que lhes permitem adiar a 
plena aplicação da legislação comunitária em matéria de ambiente; 

° 
°      ° 

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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