InfringEye
Compreender os procedimentos de infração da UE através de dados

Os Estados-Membros e a Comissão Europeia partilham a responsabilidade de assegurar o
cumprimento da legislação europeia. Este espírito colaborativo está na base da relação
fiduciária entre nações e instituições. De certo modo, também representa uma das melhores
formas de verificar o estado da União Europeia, já que um elevado número de diretivas e
regulamentos que as instituições europeias aprovam todos os anos têm de ser
implementados nas legislações nacionais dos Estados-Membros.
A integração cultural e regulamentar constituem a pedra angular da relação da UE com os
Estados-Membros. Neste sentido, o tópico dos procedimentos de infração europeus não
pode ser ignorado. A narrativa típica não considera os custos elevados do incumprimento
da legislação europeia. Embora existe de facto um custo económico, existe também, e
acima de tudo, um impacto na qualidade de vida dos cidadãos europeus.
Ao longo dos anos, foram efetuados vários esforços para estabelecer uma relação
construtiva entre a Comissão e os Estados-Membros de modo a limitar o número de
procedimentos de infração e a fornecer aos Estados-Membros tempo suficiente para
cumprir adequadamente as suas responsabilidades. Esta jornada, como veremos, teve
resultados variados: apesar de o número de procedimentos abertos anualmente ter
diminuído, as queixas e os relatórios submetidos pelos cidadãos estão em constante
aumento. Ao mesmo tempo, os Estados-Membros parecem estar a ter dificuldades em
quebrar os velhos hábitos, com o número de procedimentos de infração pendentes a
aumentar no final de cada ano.

Como funcionam os procedimentos de infração
A legislação europeia é implementada através de três ferramentas: decisões, diretivas e
regulamentos. Estas ferramentas variam em tipo, requisitos e função. As decisões são atos
jurídicos vinculativos que se aplicam a um ou mais países da UE, empresas ou cidadãos.
Estas não têm de ser implementadas na legislação nacional, uma vez que são
automaticamente vinculativas desde o dia em que entram em vigor.
O mesmo se aplica aos regulamentos. Trata-se de atos jurídicos que são automaticamente
e uniformemente aplicados a todos os países da UE assim que são aprovados e não
requerem a implementação na legislação nacional. As diretivas, no entanto, são um caso
diferente: são medidas que requerem resultados específicos dos países da UE. Os
Estados-Membros, que têm de adotar as medidas necessárias para integrar as diretivas na
legislação nacional e aceitar os objetivos acordados, são livres de escolher como
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pretendem atingir estes objetivos. Contudo, as autoridades nacionais têm de comunicar tais
medidas à Comissão Europeia. A implementação na legislação nacional tem de ocorrer num
período fixo, normalmente dois anos.
A Comissão é responsável por garantir que todos os Estados-Membros aplicam
corretamente a legislação europeia. É por isto que a Comissão é denominada a “guardiã
dos Tratados”. A Comissão pode intervir em dois casos: quando uma diretiva não é
totalmente aplicada dentro do prazo acordado ou quando a legislação europeia é
indevidamente aplicada. Em qualquer um destes casos, a Comissão pode abrir um
procedimento de infração formal.
Um procedimento de infração pode ser aberto por três motivos diferentes:
●

Falta de comunicação: quando o Estado-Membro não comunica atempadamente as
medidas de implementação à Comissão;

●

Não aplicação: quando a Comissão Europeia determina que a legislação do
Estado-Membro não está em conformidade com a legislação europeia;

●

Aplicação incorreta: quando a legislação europeia não é aplicada, ou é aplicada
incorretamente, pelo Estado-Membro.

O procedimento que leva à abertura de um procedimento de infração pode ser iniciado de
diversas formas. Além das investigações internas realizadas pela Comissão, os cidadãos,
as empresas e as organizações não governamentais podem apresentar uma queixa contra
a inconformidade do país para com a legislação europeia. Os dois artigos do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia (TFUE) que regulam o procedimento na íntegra são o
258 e o 260. Se o Estado-Membro em questão não comunicar as suas medidas de
implementação relativas a uma determinada diretiva, ou se não retificar uma alegada
violação da legislação europeia, a Comissão pode abrir um procedimento de infração formal
(art. n.º 258 do TFUE). Durante a fase de pré-litígio, a Comissão envia um aviso formal ao
Estado-Membro sob investigação, que deverá fornecer explicações dentro de um período
fixo.
Quando o Estado-Membro não responder, ou fornecer uma resposta insatisfatória, a
Comissão pode decidir enviar um “parecer fundamentado” solicitando que as falhas
regulamentares sejam corrigidas até uma determinada data. Caso a inconformidade
persista, a Comissão pode decidir abrir um procedimento, recorrendo ao Tribunal de Justiça
Europeu. Se o tribunal confirmar que o Estado-Membro violou de facto a legislação
europeia, este pode emitir uma sentença e exigir que as autoridades nacionais em questão
entrem em conformidade ao adotar as medidas adequadas.
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Se, apesar da decisão do Tribunal de Justiça Europeu, o Estado-Membro continuar sem
retificar a situação, a Comissão pode voltar a recorrer ao Tribunal (art. n.º 260 do TFUE).
Quando um Estado-Membro é levado ao Tribunal de Justiça pela segunda vez, a Comissão
propõe que o tribunal imponha sanções financeiras, que podem consistir num montante fixo
e/ou pagamentos diários. As sanções são calculadas de acordo com vários fatores:
●

A importância do regulamento que foi violado e o impacto da infração nos interesses
gerais e individuais;

●

O período de tempo durante o qual a legislação europeia não foi aplicada;

●

A capacidade do país para pagar, a fim de assegurar o efeito dissuasor das
sanções.

●

O montante proposto pela Comissão pode ser alterado pelo tribunal na sentença.

O que acontece antes de um procedimento de infração
As vias que levam à abertura de um procedimento de infração são variadas e podem
envolver várias partes litigiosas: de um lado, a própria Comissão através de investigações
especiais, do outro, os cidadãos através de relatórios e petições. Os últimos têm vindo a
aumentar de forma constante: em média, são recebidas mais de 3700 queixas todos os
anos contra Estados-Membros devido a potenciais violações da legislação europeia.
Entre 2014 e 2018, apenas três países estiveram sujeitos a mais de um terço das queixas:
Itália (16,31 por cento), Espanha (12,06 por cento) e França (8,27 por cento). Em 2016, a
Itália recebeu 753 queixas, um recorde no que respeita a queixas relativas a um único
Estado-Membro.
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Embora os dados relativos a países individuais variem muito, a tendência geral, conforme
supramencionado, revela um forte crescimento. 2018 foi o ano com maior número de
queixas desde 2014, com 3850 queixas, mais 200 do que a média do ano anterior. Uma vez
mais, três países estiveram sujeitos a uma grande proporção das queixas. Primeiro a Itália,
com 633 queixas, quase metade das quais relativas ao mercado interno. Em seguida, a
Espanha, com 486 queixas e a França com 316.
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Mais de 20 por cento das queixas dos cidadãos entre 2014 e 2018 estão relacionadas com
a área políticas de “justiça e consumidores”. No último ano foi atingido um recorde de 943
queixas, não apenas para as queixas gerais, mas para queixas relativas a uma área política
específica. Neste sentido, para os cidadãos, e acima de tudo os consumidores, a perceção
parece cada vez mais negativa. Há um sentimento geral, suportado pelo elevado número de
queixas, de que os Estados-Membros não estão a cumprir a legislação europeia, e mais
especificamente de que os direitos dos cidadãos e consumidores estão a ser
desrespeitados.
É importante realçar que a grande maioria destas queixas não dá em nada. Apenas 4,77
por cento das queixas realizadas em 2018 culminaram numa investigação da Comissão,
através do mecanismo-piloto da UE. Para piorar a situação, enquanto o número de queixas
aumenta, a percentagem de queixas de culminam num procedimento-piloto da UE está a
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diminuir de forma constante. Em 2014, o valor era de 17,09 por cento, tendo caído para
12,75 por cento em 2016, e conforme supramencionado, para 4,77 por cento em 2018.
Estes números podem significar muitas coisas, mas certamente indicam que a perceção
dos cidadãos quanto aos Estados-Membros está a piorar, levando-os a apresentar cada vez
mais queixas, que raramente culminam numa investigação genuína da Comissão Europeia.
Das 3882 queixas efetuadas em 2018, apenas 185 levaram à abertura de um procedimento
de infração ou um procedimento-piloto da UE. Praticamente todas as queixas (3697 para
sermos específicos), foram rejeitadas pelas instituições, quer devido ao facto de não existir
qualquer violação da legislação europeia, como ao facto de existir algum tipo de erro, ou
ainda o facto de a queixa ter sido anulada.
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No seguimento de uma queixa, ou das suas investigações internas, a Comissão Europeia
pode decidir abrir uma investigação-piloto da UE. Esta ferramenta é mobilizada para
antecipar e resolver potenciais dificuldades, sem ter de abrir um procedimento de infração.
O mecanismo-piloto da UE, estabelecido pela Comissão e os Estados-Membros para a
troca de informações e a resolução de problemas relacionados com a legislação europeia,
ou a conformidade da legislação nacional com a legislação europeia, foi concebido para a
fase anterior à abertura formal de um procedimento de infração.
Embora esta ferramenta tenha produzido muitos frutos ao longo dos anos, a Comissão
salientou recentemente a necessidade de se utilizar menos o piloto da UE, para evitar
adicionar mais fases burocráticas antes da abertura de um procedimento de infração. Neste
sentido, nos casos mais urgentes, os procedimentos de infração podem ser abertos sem
qualquer investigação-piloto da UE. A nova estratégia da Comissão é bem aparente quando
observamos dados específicos: o número de procedimentos-piloto da UE passou de 1125
em 2014 para apenas 110 em 2018. A maior diminuição verificou-se em 2017, quando o
número de procedimentos registados foi de 178, em comparação aos 790 do ano anterior
(2016).
Um procedimento-piloto da UE pode ser aberto no seguimento de uma queixa de cidadãos
ou por iniciativa da própria Comissão. Dos 110 novos procedimentos abertos em 2018,
apenas 24 obtiveram a atenção da Comissão no seguimento de uma queixa de cidadãos,
tendo os restantes 86 procedimentos sido abertos por iniciativa da própria Comissão. Uma
vez mais, isto prova o quão distorcida é a perceção entre os cidadãos europeus. Se os
procedimentos acabarem por avançar, deve-se sobretudo à iniciativa da Comissão, e não
devido às queixas dos cidadãos. Este ponto de vista é corroborado pelo facto de o número
de procedimentos-piloto da UE abertos por motivos de “justiça e consumidores”, a área em
que as queixas dos cidadãos são mais numerosas, ter sido zero em 2017 e 2018.
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Conforme supramencionado, o mecanismo-piloto da UE baseia-se no estabelecimento de
um diálogo construtivo entre os Estados-Membros e a Comissão, pelo que os
procedimentos de infração podem ser evitados. Neste sentido, é importante observar a taxa
de resolução dos procedimentos-piloto da UE. A taxa de resolução é a percentagem de
procedimentos-piloto da UE resolvidos pela Comissão, em que as respostas dos
Estados-Membros são consideradas satisfatórias. Quanto mais elevada for esta
percentagem, mais útil é uma instituição como o piloto da UE, evitando a abertura de
procedimentos de infração graças ao diálogo entre os Estados-Membros e a Comissão.
No final de 2018, a média da UE era de 73 por cento. Entre os países mais qualificados
nesta matéria encontram-se os Países Baixos, com uma taxa de resolução de 91 por cento,
o Luxemburgo (89 por cento) e a Croácia (85 por cento). No que refere aos países de maior
dimensão da UE, a França e a Espanha também têm um bom desempenho, com uma taxa
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de 80 por cento. Um pouco mais abaixo, encontram-se a Alemanha e a Itália, com 71 por
cento, e o Reino Unido (63 por cento).

Convém certamente salientar que este valor varia ao longo dos anos. Pode ser utilizado
para acompanhar a capacidade individual dos países para responder às investigações da
Comissão, para apoiar um diálogo construtivo e evitar procedimentos de infração.
No geral, a nível europeu, a taxa de resolução caiu 3 por cento entre 2014 e 2018,
passando de 75 para 73 por cento. 57 por cento dos países europeus viram a sua taxa de
resolução piorar nos últimos quatro anos: a Roménia acima de tudo, tendo a sua taxa de
resolução caído de 79 para 58 por cento, uma queda de 26,58 por cento. As coisas também
não estão boas para a Bulgária (-25 por cento) e a Eslovénia (-20,99 por cento). Por outro
lado, notaram-se melhorias significativas para o Luxemburgo (+43,55 por cento), a Croácia
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(+30,77 por cento) e a Hungria (+24,19 por cento). Entre os países de maior dimensão da
UE, os maiores fracassos foram o do Reino Unido (-17,11 por cento) e da Itália (-5,33 por
cento). Verificou-se uma ligeira melhoria para a Alemanha (+1 por cento), enquanto a
França (+7 por cento) e a Espanha (+16 por cento) verificaram a maior melhoria.

O que aconteceu nos últimos cinco anos
Depois de todas estas fases, desde as queixas dos cidadãos ao piloto da UE e às
investigações da Comissão Europeia, surge a abertura do procedimento de infração.
O primeiro passo deste procedimento é aquele em que o Estado-Membro recebe um aviso
formal (art. n.º 258 do TFUE). Entre 2014 e 2018, cerca de 4000 foram enviados, uma
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média de 796 por ano. A tendência está a diminuir, tendo o número mais baixo de avisos
anuais ocorrido em 2018. Após um pico em 2016, o número caiu de forma constante.

15,68 por cento dos procedimentos de infração recém-abertos dizem respeito ao mercado
interno (101 procedimentos), a área política com o maior número de queixas. Em seguida, a
mobilidade e os transportes (97 procedimentos ou 15,06 por cento) e o ambiente (73
procedimentos ou 11,34 por cento). Em conjunto, estas três áreas representam mais de 40
por cento dos procedimentos iniciados em 2018.
Ao longo dos últimos quatro anos, foram abertos 3981 novos procedimentos de infração,
211 dos quais relacionados com o Chipre, o país mais visado pela Comissão Europeia
nesta matéria. A média anual de procedimentos abertos contra o Chipre é superior a 40, de
longe o valor mais elevado entre os Estados-Membros. Convém também salientar o número
elevado de procedimentos abertos contra a Bélgica (198 novos procedimentos abertos entre
2014 e 2018) e a Grécia (190). Entre os países mais virtuosos, isto é, os países com menos
procedimentos de infração, encontram-se a Estónia (79 casos entre 2014 e 2018), os
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Países Baixos (86) e a Letónia (99). Para fins de comparação, observemos ainda os valores
da Espanha (179), França (156), Alemanha (155) e Itália (129).

Os 644 novos procedimentos abertos em 2018 elevaram o número de procedimentos de
infração pendentes para 1571. Nos anos mais recentes, o número de procedimentos
abertos no final de cada ano aumentou de forma constante. De 2014 para 2015, o número
passou para 1350, enquanto em 2016 ficou acima dos 1500. Isto significa que embora
sejam abertos cada vez menos procedimentos, os Estados-Membros estão a ter
dificuldades em livrar-se dos procedimentos abertos em anos anteriores.
Entre 2014 e 2018, o número de procedimentos abertos no final de cada ano cresceu 16,63
por cento. A situação da Croácia parece particularmente preocupante, uma vez que o valor
aumentou 380 por cento, passando de 10 procedimentos de infração pendentes no final de
2014, a 48 no final de 2018. Este forte aumento pode ser explicado pela recente adesão da
Croácia à União Europeia em 2013: a Croácia começou 2014 com número bastante
reduzido de procedimentos pendentes em comparação a outros Estados-Membros. Entre os
países de maior dimensão da UE, a Itália (-21,35 por cento) e a França (-20,51 por cento)
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parecem ter tido o maior sucesso na implementação de políticas para reduzir o número de
desacordos com a Comissão. O mesmo pode ser dito para a Grécia (-14,61 por cento), a
Roménia (-13,24 por cento), a Polónia (-11,39 por cento) e a Bélgica (-1,25 por cento).
Contudo, as percentagens da Alemanha e do Reino Unido são mais elevadas do que a
média. Ambos os países viram o seu número total de procedimentos pendentes a aumentar
17,65 e 20,37 por cento, respetivamente.

As áreas alvo de procedimentos também mudaram ao longo dos tempos. Historicamente, o
ambiente mostrou ser a área mais contenciosa para os Estados-Membros. No final de 2018,
o número mais elevado (cerca de 19 por cento) de infrações pendentes dizia respeito ao
ambiente. No entanto, este número está a diminuir: em 2014, o número de procedimentos
era apenas 24 por cento do total. As percentagens para outras áreas políticas são
relativamente mais estáveis: mobilidade e transportes (cerca de 15 por cento), mercado
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interno (cerca de 10 por cento), migração e assuntos internos (cerca de 9 por cento),
assuntos fiscais e aduaneiros (cerca de 6 por cento) e energia (cerca de 5 por cento).
Por outro lado, as infrações relacionadas com a justiça e os consumidores estão a
aumentar, tendo passado de 6 para 10 por cento, bem como as relacionadas com as redes
de comunicação, conteúdo e tecnologia, que aumentaram de 1 por cento em 2014 para
4,26 em 2018. Este último número deve-se ao papel crescente que a tecnologia
desempenha no quotidiano, uma realidade que levou a um número crescente de diretivas
aprovadas e, consequentemente, a um aumento no número de procedimentos de infração.
Em contraste, a percentagem de procedimentos relativos aos cuidados de saúde e
segurança alimentar diminuíram de 7 por cento em 2014 para 2 por cento em 2018.
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Conforme supramencionado, no final de 2018 existiam 1571 procedimentos de infração
pendentes, uma média de 56 procedimentos por país. Os países com o maior número de
procedimentos abertos eram Espanha (97 procedimentos), Alemanha (80) e Bélgica (79).
Os números mais baixos pertenciam à Estónia (27), Finlândia (32) e Dinamarca (32).

Duração e números dos procedimentos de infração da UE
Como vimos, o caminho que leva à abertura de um procedimento de infração pode ser
muito longo. Ao longo de um ano, são vários os casos apresentados à Comissão Europeia.
Quanto trabalho envolve?
De acordo com o registo substancial de negociações e mediações entre as instituições e os
Estados-Membros, mais de 5000 procedimentos foram resolvidos por ano, incluindo
queixas, procedimentos de infração e pilotos da UE.
Mas como é óbvio as dimensões de cada fase variam muito. Por exemplo, todos anos,
existem cerca de 3000 relatórios e queixas de cidadãos relativos a potenciais violações da
legislação europeia que são resolvidos pela Comissão. No ano passado, o tempo de
processamento era de 44 semanas por procedimento.
Em contraste, o número de procedimentos-piloto da UE concluídos todos os anos está a
cair, tendo passado de 1336 em 2014 para 397 no ano passado. Isto, como já constatámos,
é obviamente resultado da decisão da Comissão de limitar o uso desta ferramenta. No
entanto, embora existam cada vez menos procedimentos-piloto da UE por ano, o trabalho
nestes procedimentos também está a avançar mais lentamente: entre 2014 e 2016, o tempo
de processamento era de 60 semanas, enquanto nos últimos dois anos é de mais de 100
semanas.
Quanto ao número de procedimentos de infração encerrados ou rejeitados por ano, esse
está a diminuir. Isto ajuda a explicar porque é que o número de procedimentos pendentes
no final de cada ano continua a aumentar. Entre 2014 e 2016, o número anual de
procedimentos encerrados rondou os 870, enquanto nos últimos dois anos caiu para 720. O
tempo de processamento destes procedimentos é relativamente estável: em média, leva
100 semanas, cerca de dois anos, desde a abertura do procedimento ao seu encerramento.

Porque são abertos tantos procedimentos de infração
Como já vimos, as causas que levam à abertura de um procedimento de infração por parte
da Comissão variam em tipo. Ao longo dos anos, a percentagem de procedimentos contra a
implementação tardia da legislação europeia aumentou: em 2014 era 65 por cento do total,
agora é 74 por cento. Trata-se de uma tendência crescente. Em 2018, 17,69 por cento dos
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procedimentos foram iniciados contra a má aplicação da legislação europeia e 8,12 por
cento contra violações de tratados e regulamentos europeus.

Os novos 419 procedimentos abertos em 2018 devido à implementação tardia de diretivas
da UE aumentaram o número total de tais procedimentos para 758. Estamos a falar de
quase metade de todos os procedimentos abertos, 48,25 por cento, para sermos precisos.
Esta percentagem aumentou significativamente ao longo dos anos. No final de 2014, tais
procedimentos equivaliam a apenas 31,77 por cento do total, enquanto em 2016 e 2017
ultrapassou os 52 por cento. Apesar de o número absoluto ter diminuído, o impacto de tais
procedimentos na situação geral está a aumentar drasticamente.
Neste sentido, vale a pena comparar estes números com o número de diretivas com um
prazo de implementação aprovado pela Comissão. Como se relacionam estes números?
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Todos os anos, em média, a Comissão aprova cerca de 55 diretivas com prazos de
implementação. Ao mesmo tempo, o número de procedimentos de infração abertos devido
à implementação tardia é de cerca de 500. Isto significa que cada diretiva que requer a
implementação num determinado prazo gera, em média, dez procedimentos de infração
devido à inconformidade dos Estados-Membros.

Qual é o papel do Tribunal de Justiça Europeu?
Outro interveniente importante nos procedimentos de infração europeus é o Tribunal de
Justiça Europeu. Como já vimos, este é o órgão decisivo, que além de poder condenar um
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Estado-Membro por violações, também pode aplicar uma sanção económica.
Em média, desde 2014, cerca de 44 dos novos procedimentos que envolveram o Tribunal
de Justiça Europeu faziam referência a Estados-Membros incapazes de cumprir a
legislação europeia. No ano passado, o número foi igual ao de 2014, com 57 novos casos.
O número tem vindo a aumentar: 37 em 2015, 31 em 2016 e 41 em 2017.
Apesar das melhorias nos últimos anos, a Grécia teve o maior número de procedimentos
com o Tribunal nos últimos cinco anos; mais especificamente, 22 procedimentos, com 18
abertos entre 2014 e 2016. A Alemanha surge em seguida, com 17 novos procedimentos,
seguida da Polónia e a Espanha (ambas com 16 novos procedimentos), Portugal (13) e a
Bélgica (12). Entre 2014 e 2018, o número total de novos procedimentos que alcançaram o
tribunal foi de 223.
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Ao longo do mesmo período, 159 procedimentos foram encerrados, quer por terem sido
rejeitados ou por ter sido declarada uma sentença. Os cinco países com o maior número de
procedimentos também são os detentores do maior número de procedimentos encerrados,
incluindo tantos os resultados positivos como os negativos. A líder é a Grécia, onde num
total de 20, 20 procedimentos foram julgados e envolveram infrações genuínas. Dos 15
procedimentos encerrados referentes à Alemanha, 2 foram rejeitados e o país foi dado
como culpado nos restantes 13. Entre os países com o maior número de condenações ao
longo dos últimos quatro anos encontram-se a Espanha (14 num total de 14
procedimentos), a Polónia (13 em 14), a Itália (11 num total de 11), Portugal (11 num total
de 11), o Reino Unido (9 em 12) e a Bélgica (10 num total de 10). Dos 159 procedimentos
encerrados, o tribunal considerou que 144 envolviam infrações genuínas, enquanto os
restantes 15 procedimentos foram rejeitados.
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A análise dos dados permite-nos voltar ainda mais atrás no tempo. De 1952 a 2018, os
Estados-Membros foram levados 3957 vezes perante o Tribunal de Justiça Europeu devido
a inconformidades com a legislação europeia. Desta perspetiva, um país parece dominar: a
Itália, com mais de 652 procedimentos, isto é, 16,48 por cento do total. Em seguida, com
alguma distância, está a França (419 procedimentos, 10,59 por cento), a Grécia (411, 10,39
por cento), a Bélgica (388, 9,81 por cento) e a Alemanha (293, 7,40 por cento). Estes cinco
países juntos são responsáveis por mais de metade (54,66 por cento) de todos os
procedimentos apresentados ao Tribunal de Justiça Europeu desde 1952 até à data.
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A situação atual, país por país
No início de setembro existiam 1594 procedimentos de infração pendentes contra os
Estados-Membros da UE, um número ligeiramente mais elevado do que no final de 2018.
Os números dos países de maior dimensão da UE com mais infrações também estão a
aumentar. A Espanha passou de 97 para 98 procedimentos pendentes, a Grécia de 76 para
84 e a Itália de 70 para 79. No entanto, os números da Alemanha e da Bélgica diminuíram.
Mais de 20 por cento destes procedimentos de infração envolvem o ambiente, que também
é a área política mais predominante. Existem 245 procedimentos relativos ao mercado
interno (15,37 por cento do total), 215 envolvem a mobilidade e os transportes (13,49 por
cento) e 171 envolvem a justiça (10,73 por cento).
Como já vimos, os regulamentos ambientais já mostraram ser mais difíceis de adotar pelos
Estados-Membros. Esta situação tem um impacto óbvio nos países individuais. Para
precisamente 64,29 por cento dos Estados-Membros (18 de 28), o ambiente representa
atualmente a área política de maior predominância no que respeita a procedimentos
pendentes. Em seguida, a uma grande distância, está o mercado interno, com
procedimentos referentes a quatro Estados-Membros e, em seguida, estão as infrações em
matéria de mobilidade e transportes.
O caminho para um procedimento de infração é longo e envolve múltiplas fases, tornando a
variedade de potenciais violações sob investigação muito vasta. Por este motivo específico,
vale a pena prestar atenção aos procedimentos prestes a ser encerrados ou para os quais
foi tomada uma decisão pelo Tribunal de Justiça Europeu, com base no artigo 260 do
TFUE. No total, existem 18 procedimentos, sete dos quais referentes à Itália e seis
referentes à Grécia. Destes procedimentos, 11 envolvem o ambiente e variam desde
queixas sobre eliminação de resíduos ao tratamento das águas residuais urbanas. Alguns
destes procedimentos já levaram ao pagamento de sanções. Mais importante, no entanto,
alguns destes procedimentos já estão abertos há muitos anos, 11 em média. Entre estes
encontra-se o procedimento 20012273, que envolve a Grécia e descargas não autorizadas,
que foi iniciado em 26 de junho de 2002, há mais de 17 anos.
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Mais acerca do Openpolis
A missão da fundação Openpolis é promover o acesso gratuito a dados e informações, para
melhorar a cultura da transparência e a participação democrática, capacitando desta forma
as pessoas. A missão envolve a recolha de dados relevantes sobre a democracia e a
sociedade, para criar um repositório de dados acessíveis gratuitamente capaz de produzir e
distribuir informações baseadas em dados.
Analisamos dados sobre poder, política, economia, territórios e comunidades locais.
Acreditamos que ao aumentar a sensibilização pública quanto à utilização dados, é possível
criar comunidades informadas. Consideramos a tecnologia e os dados bens digitais
comuns. Monitorizamos o poder político, analisamos as instituições tradicionais e os novos
intervenientes. Pensamos, elaboramos, desenvolvemos e gerimos dados baseados em
plataformas de TIC para produzir informações, contar histórias, efetuar investigações e
aumentar a sensibilização quanto a assuntos específicos.

Translation: R. Azevedo | VoxEurop
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