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PR_COD_1am

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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
criação do Registo Europeu das Emissões e Transferências de Poluentes e que altera as 
Directivas 91/689/CEE e 96/61/CE do Conselho
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0634)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0130/2004),

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

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

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

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 4

(4) Um PRTR integrado e coerente fornece 
à indústria, aos cientistas, às companhias 
de seguros, às autoridades locais, às 
organizações não governamentais e a 
outros decisores uma base de dados sólida 
que possibilita as comparações e facilita as 
futuras decisões em matéria de ambiente.

(4) Um PRTR integrado e coerente fornece 
ao público, à indústria, aos cientistas, às 
companhias de seguros, às autoridades 
locais, às organizações não governamentais 
e a outros decisores uma base de dados 
sólida que possibilita as comparações e 
facilita as futuras decisões em matéria de 
ambiente.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Justificação

Um dos principais motivos da criação do PRTR é permitir aos cidadãos a obtenção de 
informações actualizadas e rigorosas sobre as empresas localizadas na sua vizinhança.

Alteração 2
ARTIGO 2, PONTO 18

(18) “valorização”, qualquer das operações 
previstas no Anexo IIB da Directiva 
75/442/CEE.

(18) “operações de valorização”, qualquer 
das operações previstas no Anexo IIB da 
Directiva 75/442/CEE.

Justificação

Alteração técnica que deverá ser introduzida em todo o documento.

Alteração 3
ARTIGO 5, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O dados relativos às emissões de 
poluentes que se enquadrem em diversas 
categorias de poluentes enumeradas no 
Anexo II serão comunicados 
relativamente a cada uma destas 
categorias.

Justificação

Algumas substâncias enquadram-se em mais do que uma das categorias enumeradas no 
Anexo II. Poderia dar-se o caso de o operador optar por repartir a emissão por estas 
categorias, pelo que em nenhuma das categorias seria excedido o valor-limite de emissão. 
Para evitar esta situação, deverá solicitar-se ao operador que comunique os dados relativos 
às emissões relativamente a cada uma das categorias relevantes.

Alteração 4
ARTIGO 8, PONTO 1

1. A Comissão estabelecerá o calendário, o 
formato e os detalhes necessários para a 
recolha e a transmissão das informações de 
que disponham os Estados-Membros sobre 
as emissões de fontes difusas de acordo 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 19.º.

1. A Comissão estabelecerá o calendário, o 
formato e os detalhes necessários para a 
recolha e a transmissão das informações de 
que disponham os Estados-Membros sobre 
as emissões de fontes difusas de acordo 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 19.º, utilizando metodologias 
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aprovadas a nível internacional, desde 
que estas existam.

Justificação

Já existem métodos de cálculo para a recolha de dados de fontes difusas. No intuito de evitar 
uma duplicação do trabalho e a recolha de dados, que não se podem comparar aos dados 
fornecidos por outras fontes, seria útil seguir as metodologias internacionais ou as 
metodologias reconhecidas a nível europeu. Por exemplo, o projecto INSPIRE poderia ser 
utilizado como método de recolha de dados espaciais.

Alteração 5
ARTIGO 9, PONTO 2

2. As autoridades competentes avaliarão a 
qualidade dos dados fornecidos pelos 
operadores dos estabelecimentos, em 
particular no que respeita à sua 
actualidade, exaustividade, margem de 
incerteza, comparabilidade, consistência e 
transparência.

2. As autoridades competentes avaliarão a 
qualidade dos dados fornecidos pelos 
operadores dos estabelecimentos, em 
particular no que respeita à sua 
exaustividade, consistência e credibilidade.

Justificação

A redacção do n° 2 do artigo 9° não está em consonância com o texto do protocolo que 
apenas requer que os dados sejam avaliados no que diz respeito à sua exaustividade, 
consistência e credibilidade. A actualidade dos dados já está abrangida pelo artigo 7° e as
disposições relativas à margem de incerteza, à comparabilidade e à transparência dos dados 
encontram-se abrangidas pelo artigo 5°.

Alteração 6
ARTIGO 9, PONTO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

As presentes directrizes serão conformes 
às metodologias aprovadas a nível 
internacional, desde que estas existam, e à 
restante legislação comunitária.

Justificação

Para melhorar a comparabilidade dos dados seria útil criar directrizes para a comunicação 
e o acompanhamento de dados baseadas nas metodologias internacionais ou nas 
metodologias reconhecidas a nível europeu. Estas directrizes deveriam ser coerentes com 
outras orientações relativas à comunicação e ao acompanhamento de dados, nomeadamente 
as que foram estabelecidas no âmbito da Directiva 96/61/CE (IPPC) e da Directiva-quadro 
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no domínio da água (2000/60/CE).

Alteração 7
ARTIGO 10, PONTO 1

1. A Comissão, assistida pela Agência 
Europeia do Ambiente, tornará o PRTR 
europeu acessível ao público através da sua 
difusão na Internet de acordo com o 
calendário previsto no nº 3 do artigo 7.º.

1. A Comissão, assistida pela Agência 
Europeia do Ambiente, tornará o PRTR 
europeu acessível ao público através da sua 
difusão gratuita na Internet de acordo com 
o calendário previsto no nº 3 do artigo 7.º.

Justificação

Nos termos do Protocolo da UNECE, no qual se baseia este regulamento, o acesso à 
informação deveria ser gratuito. A Comissão não indicou que tenciona cobrar aos 
utilizadores do PRTR a consulta de informações; por outro lado, também não indicou se esta 
situação se manterá no futuro. Por conseguinte, convém incluir no regulamento o princípio 
do acesso gratuito à informação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão Europeia com vista à criação do Registo Europeu das Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR) consiste em duas partes: uma proposta de decisão do 
Conselho sobre a conclusão do Protocolo da UNECE de 21 de Maio de 20031 e uma proposta 
que visa incorporar as partes relevantes do protocolo na legislação comunitária. O presente 
relatório diz respeito a esta última proposta.

Objectivo
O protocolo da UNECE, bem como o PRTR, visa proporcionar uma melhor compreensão das 
quantidades de substâncias poluentes emitidas por estabelecimentos e tornar esta informação 
facilmente acessível ao público, exigindo aos operadores que comuniquem os dados das 
emissões. 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".

Teor da proposta
A proposta visa alargar o âmbito do actual Registo Europeu das Emissões de Poluentes 
(EPER)2. Comparativamente ao EPER, o PRTR requer a comunicação de dados relativos a 
maior número de substâncias, por mais empresas e relativamente a mais categorias de 
emissões. É necessário comunicar não só os dados das emissões para o ar, mas também das 
emissões para a água, para o solo e dos resíduos no que diz respeito aos poluentes enumerados 
no Anexo II e cujo valor-limite seja excedido.

O PRTR será gerido pela Comissão e os Estados-Membros serão responsáveis pela 
apresentação das informações solicitadas. A Comissão não pretende criar uma nova agência 
ou um novo organismo, mas sim converter o actual EPER em PRTR.

Observações
O relator concorda com a componente principal da proposta da Comissão. O PRTR 
introduzirá melhorias para o público relativamente à situação actual. Para os cidadãos, será 
mais fácil compreender que substâncias emitidas pelos estabelecimentos se incluem no âmbito 
de aplicação desta proposta.

No tocante aos encargos em que as empresas incorrem devido à obrigatoriedade de comunicar 
os dados, o relator considera que, na grande maioria dos casos, as informações solicitadas já 
existem. De acordo com as actuais normas europeias (p. ex. o EPER) e nacionais, os 
estabelecimentos são obrigados a comunicar os dados relativos às quantidades e ao teor das 
suas emissões.

Visto que os Estados-Membros, excepto a Eslováquia e Malta, já assinaram o protocolo da 
UNECE, eles são obrigados a desenvolver um PRTR de âmbito nacional. Por conseguinte, o 
PRTR de âmbito europeu criado por este regulamento concederia aos Estados-Membros a 

  
1 COM(2004)635.
2 Criado pela Decisão 2000/479/CE da Comissão, de 17 de Julho de 2000 (JO L 192, de 28.7.2000, p. 36).
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possibilidade de dar cumprimento ao protocolo da UNECE, incorrendo em poucos encargos 
devido à eficiência e ao apoio dos outros Estados-Membros e da Comissão.

Melhorias
O relator considera que a proposta poderia ser alvo de melhorias relativamente a um certo 
número de questões.

A proposta de alteração mais importante diz respeito ao artigo 5° no qual o relator propõe 
introduzir, no caso de um poluente se enquadrar em mais do que uma das categorias 
enumeradas no Anexo II, a obrigatoriedade de comunicar os dados relativos a cada uma 
destas categorias. Um exemplo ilustrativo desta situação é o da categoria 7 (compostos 
orgânicos voláteis não metano). O benzeno poderia incluir-se nesta categoria, mas figura 
igualmente numa outra categoria (categoria 62). Seria conveniente esclarecer no próprio 
regulamento em que categorias se enquadra uma substância, de modo a evitar quaisquer 
equívocos. A melhor forma de solucionar este problema é tornar obrigatória a comunicação 
de dados sobre a emissão de uma substância relativamente a cada uma das categorias 
relevantes e, assim, evitar que sejam os operadores a fazer esta escolha.

As restantes propostas de alteração à componente principal da proposta visam melhorar a 
coerência e a clareza do texto.

Conclusão
Tendo em conta todos os aspectos referidos, o relator considera que esta proposta deverá ser 
apoiada pelo Parlamento, uma vez que proporcionará melhorias na disponibilização de 
informações ao público e que implica encargos pouco significativos para criar um PRTR de 
âmbito europeu ou certamente menores do que seriam os encargos da criação de um PRTR 
individual para cada Estado-Membro.
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