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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 relativa à adopção, em nome da Comunidade 
Europeia, do Protocolo relativo à avaliação ambiental estratégica, da Convenção sobre a 
avaliação dos impactes ambientais num contexto transfronteiras, concluída em Espoo, 
no âmbito da UNECE, em 1991
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2008)0132),

– Tendo em conta o Protocolo relativo à avaliação ambiental estratégica, da Convenção 
sobre a avaliação dos impactes ambientais num contexto transfronteiras, concluída em 
Espoo, no âmbito da UNECE, em 1991 (00000/2008),

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 175.º e o n.º 2, primeiro parágrafo, primeira frase do 
artigo 300.º, do Tratado CE,

– Tendo em conta o n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0161/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º e o n.º 7 do artigo 83.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

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 à Comissão 
Económica para a Europa das Nações Unidas .
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A quinta conferência ministerial "Ambiente para a Europa", realizada em Kiev, na Ucrânia, 
em Maio de 2003, aprovou o Protocolo relativo à avaliação ambiental estratégica, da 
Convenção de Espoo da UNECE, de 1991, relativa à avaliação dos impactos ambientais num 
contexto transfronteiras (Protocolo AAE). A Comissão assinou o Protocolo AAE em nome da 
Comunidade Europeia, em 21 de Maio de 2003. 

A Convenção da UNECE, de 1991, sobre a avaliação dos impactes ambientais num contexto 
transfronteiras (Convenção de Espoo), que se baseia na legislação em vigor em matéria de 
avaliação do impacto ambiental, estabeleceu procedimentos de consulta das Partes 
susceptíveis de ser afectadas pelos efeitos ambientais transfronteiras dos projectos propostos.
A convenção entrou em vigor em 1997. A Comunidade Europeia assinou-a em 26 de 
Fevereiro de 1991 e ratificou-a em 24 de Junho de 1997. A Directiva 97/11/CE aplica as suas 
disposições principais.

A Directiva 2001/42/CE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas 
no ambiente (a directiva relativa à avaliação ambiental estratégica (AAE)), trata da avaliação 
ambiental de planos e programas, é aplicável a uma vasta gama de planos e programas e 
estabelece requisitos pormenorizados de avaliação e notificação dos seus efeitos ambientais. 
A capacidade de evitar efeitos ambientais adversos a nível dos projectos pode ser limitada por 
decisões já adoptadas no âmbito de planos ou políticas. Por este motivo, decidiu-se que era 
necessário levar a cabo um processo de avaliação a estes níveis. Trata-se do processo AAE. 

A Directiva AAE inclui uma disposição relativa aos efeitos transfronteiras que se inspira na 
Convenção de Espoo.

O objectivo do Protocolo AAE é oferecer um nível elevado de protecção do ambiente, 
incluindo a saúde, e garantir a integração das preocupações de ambiente, e de saúde, nas
medidas e instrumentos destinados a promover o desenvolvimento sustentável.

No contexto da sua estratégia para o desenvolvimento sustentável e para uma melhor 
regulamentação, a Comissão Europeia tenciona implementar na Convenção de Espoo o artigo 
13.º do Protocolo relativo à avaliação ambiental estratégica através dos processos de avaliação 
de impacto estabelecidos na Comunicação sobre a Avaliação de Impacto, que aborda de 
forma equilibrada os componentes económicos, sociais e ambientais do desenvolvimento 
sustentável.

Diversos aspectos da dimensão comunitária merecem uma análise. A CE e os 
Estados-Membros figuram entre os líderes no desenvolvimento do conceito e da aplicação do 
AAE pelo que devem confirmar o seu apoio à ratificação do Protocolo relativo à avaliação 
ambiental estratégica, da Convenção de Espoo, relativa à avaliação dos impactos ambientais 
num contexto transfronteiras.
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