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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αυτή της Επιτροπής θα ενισχύσει σημαντικά την πρόσβαση του κοινού στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, μέσω της σύστασης ενός πανευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού 
Μητρώου για την Έκλυση και τη Μεταφορά των Ρύπων (MEMP/PRTR) εκπληρώνοντας έτσι 
την υποχρέωση της Κοινότητας να θέσει σε εφαρμογή μια Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ 
για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Η πρόταση θεωρείται επομένως ευπρόσδεκτη.

Δέον να σημειωθεί ότι το μητρώο θα διευκολύνει απλώς και θα βελτιώσει την πρόσβαση του 
κοινού  στις πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση στην ΕΕ, χωρίς να επιβάλει περαιτέρω 
περιορισμούς όσον αφορά τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος. Θα έπρεπε 
ως εκ τούτου να είναι όσο το δυνατόν περιεκτικότερο περιλαμβάνοντας το μεγαλύτερο 
δυνατό ποσοστό ρυπογόνων εκπομπών αντί να επικεντρώνεται απλώς σε λίγες από τις 
μεγαλύτερες πηγές, καθιστάμενο έτσι ένα λίαν αξιόλογο εργαλείο για την ενημέρωση του 
κοινού και τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Πολλές είναι οι συνέπειες της ρύπανσης στην αλιεία που κυμαίνονται από τις επιπτώσεις της 
στα οικοσυστήματα και την υγεία και αναπαραγωγή των ψαριών έως τις επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία λόγω κατανάλωσης μολυσμένων θαλασσινών. Οι πρόσφατες συζητήσεις 
σχετικά με την παρουσία διοξίνης σε ορισμένα ψάρια αποτελούν καλό παράδειγμα.

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να εγκρίνει το κείμενο που πρότεινε η 
Επιτροπή.
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