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RÖVID INDOKOLÁS

This proposal by the Commission would significantly enhance the public's access to 
environmental information by creating an EU-wide register of pollutants released into the 
environment. This is to be accomplished by replacing the current European Pollutant 
Emission Register by a new European Pollution Release and Transfer Register (EPRTR), thus 
fulfilling the Community's obligation to put into effect a UN Economic Commission for 
Europe convention. The proposal is thus to be welcomed.

It is important to note that the register would only facilitate and improve the access the public 
would have to information about pollution in the EU; it does not in any way impose further 
restrictions on emissions into the air, water or land. The register should, therefore, strive to be 
as inclusive as possible, by including the greatest percentage of pollutant emissions that is 
practicable, rather than concentrating on only a few of the larger sources. The register would 
then be a very valuable tool for informing the public and leading to improved decision-
making.

There are many effects of pollution on fisheries, ranging from its impacts on ecosystems, fish 
health and reproduction to consequences for human health, due to consumption of 
contaminated seafood. The recent discussions over dioxin in certain fish provide a good 
example of the latter.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy fogadja el a Bizottság által javasolt 
szöveget.
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