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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων
(COM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2004)0635)1,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1, άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο,
πρώτη πρόταση και το άρθρο 300, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος  3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0062/2005), καθώς και το 
άρθρο 300, παράγραφος 4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

"To πρωτόκολλο αποτελεί την πρώτη νομικά δεσμευτική πολυμερή συμφωνία για τα μητρώα 
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων. Στόχος του είναι "να βελτιωθεί η πρόσβαση του κοινού στις 
πληροφορίες με τη συγκρότηση συνεπών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων για όλη την 
εθνική επικράτεια (PRTR' s). Αν και το πρωτόκολλο ασχολείται μάλλον με τη ρύθμιση των 
πληροφοριών που αφορούν τη ρύπανση και όχι άμεσα με αυτή αναμένεται να ασκήσει 
σημαντική πίεση για ουσιαστική μείωση των επιπέδων της, εφόσον καμία εταιρεία δεν θα 
θελήσει να συγκαταλεχθεί ανάμεσα σε εκείνους που ρυπαίνουν τη φύση σε μεγάλο βαθμό. Τα 
μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων συνιστούν καταλόγους απογραφής ρυπογόνων ουσιών 
από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλες πηγές."

Αυτό το μήνυμα εκδόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (ΗΕ-ΟΗΕΕ) μετά την έγκριση και την προσυπογραφή του πρωτοκόλλου για τα 
μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων ("το πρωτόκολλο") σε μία έκτακτη συνεδρίαση των 
Μερών στη Σύμβαση του Aarhus στις 21 Μαΐου 2003 στο Κίεβο. Έως τώρα, 36 κράτη και η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν προσυπογράψει το πρωτόκολλο. Από τα 25 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η Μάλτα και η Σλοβακία δεν το έχουν προσυπογράψει ακόμα.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικύρωση του πρωτοκόλλου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα 
οποία θα εξουσιοδοτηθούν να καταθέσουν το μέσο έγκρισης στον Γενικό Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών.

Μετά την επικύρωση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν νομοθεσία 
προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Αυτή η 
νομοθετική διαδικασία έχει ήδη αρχίσει, αφού η Επιτροπή έχει ήδη εκπονήσει πρόταση για 
κανονισμό1, η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
μέσω της διαδικασίας συναπόφασης.

Ο στόχος του πρωτοκόλλου και των μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων είναι να 
υπάρξει καλύτερη κατανόηση σχετικά με το πλήθος των ρύπων που εκλύονται από 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι σχετικές πληροφορίες να καθίστανται εύκολα 
προσβάσιμες στο κοινό, εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να δηλώνουν τις εν 
λόγω εκπομπές και να καθιστούν τις δηλώσεις αυτές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Η Επιτροπή 
καλεί τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων στον προτεινόμενο κανονισμό "βασικό 
εργαλείο για να διασφαλισθεί η συνειδητοποίηση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα 
και να προωθηθεί καλύτερα η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας".

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρωτόκολλο συνεπάγεται επέκταση του δικαιώματος του 
κοινού να ενημερώνεται για βιομηχανικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον 
γειτονικό του χώρο. Στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus και των διατάξεων εφαρμογής της 
υπάρχει ήδη θεσπισμένο δικαίωμα για τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικές 
πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα. Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου 
σημαίνει ότι το κοινό θα έχει στη διάθεσή του ακριβέστερα και περισσότερο πρόσφατα 
σχετικά δεδομένα και μία τέτοια εξέλιξη αξίζει να τύχει της άμεσης στήριξης του 
Κοινοβουλίου.

  
1 COM(2004) 0634
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Σε ό, τι αφορά την ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα η ΕΕ θα πρέπει να 
είναι μεταξύ των πρώτων στον κόσμο. Λόγω των πολυάριθμων σχετικών οδηγιών και 
κανονισμών έχει ήδη αρχίσει η συλλογή ενός τεράστιου αριθμού δεδομένων προκειμένου να 
δοθούν στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές πληροφορίες σχετικά με 
τις επιπτώσεις της πολιτικής τους. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και 
για το κοινό. Στην ανακοίνωσή της για το 6ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης1 η 
Επιτροπή αναφέρει ότι "μεμονωμένοι πολίτες λαμβάνουν καθημερινώς αποφάσεις που άμεσα ή 
έμμεσα επηρεάζουν το περιβάλλον. Η καλύτερη ποιότητα και η ευκόλως προσβάσιμη 
ενημέρωση για περιβαλλοντικά και πρακτικά θέματα θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνωμών 
και, επομένως, αποφάσεων". Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποστήριξη αυτή την άποψη 
στην απόφαση 1600/2002/ΕΚ2, στην οποία αναφέρουν ότι θέλουν να "[υποστηρίξουν τη 
διάταξη περί προσβάσιμων πληροφοριών για τους πολίτες σχετικά με την κατάσταση και τις 
στάσεις του περιβάλλοντος όσον αφορά τον τομέα της υγείας, καθώς και τον οικονομικό και 
κοινωνικό τομέα."

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προθέσεις αυτές, η ΕΕ οφείλει, σε μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, να θέσει ως στόχο 
την επέκταση του καταλόγου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που οφείλουν να 
προβαίνουν στη σχετικές δηλώσεις και να μειώσουν τα κατώτερα επίπεδα εκπομπών όπου 
αυτό είναι εφικτό.

Μόνο όταν παρέχονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για όλες τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των βιομηχανιών και των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε ικανοί 
να προωθήσουμε τη διαδικασία ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού παράγοντα σε όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης3, 
προκειμένου να ελαττωθούν οι πιέσεις στο περιβάλλον από διάφορες πηγές. Για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, 
επομένως, η επικύρωσή του από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αξίζει την υποστήριξή μας.

  
1 COM(2002) 31
2 EE L 242 της 10.9.2002, σελ. 1-15
3 EE C 325 της 24.12.2002, σελ. 42
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