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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag vil i væsentlig grad øge offentlighedens adgang til miljøoplysninger 
ved at oprette et europæisk register over udledning af forureningsstoffer i miljøet. Dette skal 
ske ved at erstatte det eksisterende europæiske register over forurenende emissioner med et 
nyt europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR), som 
opfylder Fællesskabets forpligtelse til at gennemføre en konventionen fra FN's Økonomiske 
Kommission for Europa. Forslaget bør således støttes.

Det er vigtigt at notere sig, at registret udelukkende letter og forbedrer offentlighedens adgang 
til oplysninger om forureningen i EU. Det medfører ikke på nogen måde yderligere 
restriktioner for emissioner til lands, til vands eller i luften. Det bør derfor tilstræbes at gøre 
registret så omfattende som muligt ved at medtage en så stor procentdel forurenende 
emissioner, som det praktisk er muligt, frem for blot at koncentrere sig om nogle få af de 
største forureningskilder. Dermed vil registret kunne blive et meget værdifuldt redskab til 
informering af offentligheden og føre til en bedre beslutningstagning.

Forureningen indvirker i mange henseender på fiskeriet, lige fra følgerne heraf for 
økosystemerne, fiskenes sundhed og reproduktion til indvirkningen på folkesundheden på 
grund af indtagelsen af forurenet fisk. Den nylige debat om dioxin i visse fiskearter er et godt 
eksempel herpå.

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at godkende Kommissionens forslag.
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