
AD\563157FI.doc PE 353.419v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kalatalousvaliokunta

2004/0231(COD)

26.4.2005

LAUSUNTO
kalatalousvaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien 
päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja 
neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta
(KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

Valmistelija: Carl Schlyter



PE 353.419v02-00 2/4 AD\563157FI.doc

FI

PA_Leg



AD\563157FI.doc 3/4 PE 353.419v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus epäpuhtauksien päästöjä koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta parantaisi huomattavasti yleisön ympäristöä koskevaa tiedonsaantia. Tarkoitus 
on korvata olemassa oleva Euroopan epäpuhtauspäästörekisteri uudella epäpuhtauksien 
päästöjä ja siirtoja koskevalla eurooppalaisella rekisterillä (PRTR), ja siten täyttää yhteisön 
velvoite toimeenpanna YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirja. Ehdotusta voidaan siis 
pitää tervetulleena.

On tärkeää huomata, että rekisterillä vain helpotettaisiin ja parannettaisiin yleisön 
mahdollisuuksia saada tietoa epäpuhtauksista EU:ssa. Asetus ei sen sijaan sisällä 
lisärajoituksia ilmaan, veteen tai maaperään joutuville päästöille. Siksi rekisteristä olisi 
tehtävä mahdollisimman kattava sisällyttämällä siihen mahdollisimman suuri osa 
epäpuhtauksien päästöistä sen sijaan, että keskityttäisiin vain muutamiin suurimmista 
saastelähteistä. Rekisteristä tulisi siten erittäin arvokas yleisölle tiedottamisen väline ja se 
parantaisi päätöksenteon laatua.

Epäpuhtaudet vaikuttavat monin tavoin kalatalouteen. Ne vaikuttavat ekosysteemeihin, 
kalojen terveyteen ja lisääntymiskykyyn sekä epäpuhtauksia sisältävien kalaruokien käytön 
kautta myös ihmisten terveyteen. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa viime aikoina käyty 
keskustelu tiettyjen kalojen dioksiinipitoisuuksista. 

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa hyväksymään komission ehdottaman tekstin.
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