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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho sobre a conclusão, em nome da Comunidade 
Europeia, do Protocolo da UNECE relativo aos Registos de Emissões e Transferências 
de Poluentes
(COM(2004)0635 – COM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2004)0635)1,

– Tendo em conta o Protocolo da UNECE relativo aos Registos de Emissões e 
Transferências de Poluentes,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 175°, o n° 2, primeiro parágrafo, primeira frase, do artigo 
300º e o n° 4 do artigo 300° do Tratado CE,

– Tendo em conta o nº 3, primeiro parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0062/2005), e o n° 4 do seu artigo 300°,

– Tendo em conta o artigo 51º e o nº 7 do artigo 83º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretário-

-Geral das Nações Unidas.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O protocolo é o primeiro instrumento internacional, juridicamente vinculativo, sobre registos 
de emissões e transferências de poluentes. O seu objectivo é melhorar o acesso do público às 
informações mediante a criação de registos de emissões e transferências de poluentes (PRTR) 
coerentes e à escala nacional. Embora visando regular as informações sobre poluentes e não 
directamente a poluição, o protocolo deverá contribuir para baixar significativamente os 
níveis da poluição, pois nenhuma empresa deseja ser identificada como um dos maiores 
poluidores. O PRTR é um inventário da poluição provocada por estabelecimentos industriais 
e outras fontes.

Esta declaração foi proferida pela Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa 
(UNECE) após a aprovação e a assinatura do Protocolo relativo aos Registos de Emissões e 
Transferências de Poluentes (a seguir designado: "o protocolo"), por ocasião de uma reunião 
extraordinária das Partes signatárias da Convenção de Aarhus, realizada em 21 de Maio de 
2003, em Kiev. Até à data, o protocolo foi assinado por 36 países e pela Comunidade 
Europeia, à excepção de Malta e da Eslováquia entre os 25 Estados-Membros da União 
Europeia.

Para concluir a ratificação do protocolo em nome da Comunidade Europeia cabe ao Conselho 
designar a ou as pessoas com poderes para depositar o instrumento de aprovação junto do 
Secretário-Geral das Nações Unidas.

Após a ratificação, o Parlamento e o Conselho adoptarão legislação no intuito de alcançar 
conformidade com as disposições do protocolo. Este processo legislativo já foi iniciado, visto 
que a Comissão adoptou uma proposta de regulamento1 que é actualmente objecto de 
apreciação por parte do Parlamento e do Conselho em procedimento de co-decisão.

O protocolo da UNECE, bem como o PRTR, visa proporcionar uma melhor compreensão das 
quantidades de poluentes emitidas por estabelecimentos e tornar esta informação facilmente 
acessível ao público, exigindo aos operadores que comuniquem os dados das emissões e 
disponibilizando estes dados a um público vasto. Na sua proposta, a Comissão denomina o 
PRTR "uma ferramenta essencial para garantir a sensibilização [do público] para as 
questões ambientais e promover uma melhor aplicação da legislação ambiental".

O protocolo permitirá à União Europeia alargar o direito à informação do público 
relativamente à actividade das empresas localizadas na sua vizinhança. A Convenção de 
Aarhus e as suas disposições de execução já consignam aos cidadãos o direito de acederem a 
informações governamentais em matéria de ambiente, procurando igualmente melhorar a 
sensibilização do público e promover uma legislação mais eficaz. Com a implementação deste 
protocolo serão disponibilizados ao público dados mais rigorosos e actualizados, pelo que se 
considera esta evolução digna do apoio do Parlamento.

No tocante à disponibilização de informações em matéria de ambiente, a UE deve contar-se 

  
1 COM(2004)634
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entre os precursores a nível mundial. Na sequência de diversas directivas e vários 
regulamentos, já está em curso uma recolha abundante de dados no sentido de informar as 
autoridades locais, regionais, nacionais e europeias sobre o impacte da sua política. Estas 
informações deverão ser igualmente disponibilizadas ao público. A Comissão referiu na sua 
Comunicação relativa ao 6° Programa Comunitário de Acção em matéria de Ambiente1 que 
"cada cidadão toma diariamente decisões que, directa ou indirectamente, influem no 
ambiente. Informações de melhor qualidade e facilmente acessíveis sobre o ambiente e sobre 
questões práticas contribuirão para formar opiniões que, por sua vez, orientam as decisões." 
Esta afirmação foi corroborada pelo Parlamento e o Conselho na Decisão 1600/2002/CE2, na 
qual manifestaram o propósito de "apoiar o fornecimento aos cidadãos de informações 
acessíveis sobre a situação e as tendências em matéria de ambiente relativamente às 
tendências sociais, económicas e no domínio da saúde."

Tendo em vista a concretização destas intenções, em futuras negociações com a UNECE no 
âmbito de modificações ao protocolo, a UE deverá ter em mira um alargamento da lista de 
estabelecimentos sujeitos à obrigatoriedade de comunicar dados e a redução dos valores-
-limite, sempre que assim seja possível e exequível.

Só mediante o fornecimento de informações rigorosas e inequívocas relativas a todos os 
impactes ambientais da indústria e dos serviços na União Europeia será possível promover o 
processo de integração das questões ambientais em todas as políticas e actividades da 
Comunidade, em conformidade com o artigo 6° do Tratado CE3, no intuito de reduzir as 
pressões sobre o ambiente provenientes de várias fontes.
Tendo em vista este objectivo, o protocolo constituiria um passo na direcção certa, pelo que a 
sua ratificação por parte da Comunidade Europeia é digna do apoio do Parlamento.

  
1 COM(2001)31
2 JO L 242, de 10.9.2002, pp. 1-15.
3 JO C 325, de 24.12.2002, p. 42.
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