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ĪSS PAMATOJUMS

Šis Komisijas priekšlikums, izveidojot plašu ES vidi piesārņojošo vielu reģistru, ievērojami 
uzlabos piekļuvi vides datiem. Tas īstenojams, aizvietojot pašreizējo Eiropas piesārņojošo 
vielu reģistru ar jaunu Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru (EPRTR), tādā 
veidā realizējot Kopienas saistības izpildīt Apvienoto Nāciju Ekonomikas Komisijas Eiropas 
konvenciju. Priekšlikums jāatbalsta. 

Svarīgi atzīmēt, ka reģistrs tikai atvieglos un uzlabos sabiedrības pieeju informācijai par
piesārņojumu ES; tas nekādā veidā papildus neierobežo izmešu daudzumu gaisā, ūdenī vai 
augsnē. Tādēļ jācenšas, lai reģistrs būtu cik vien iespējams visaptverošs, iekļaujot tajā 
procentuāli lielāku reāli izpildāmu piesārņojošo vielu daļu, nevis tikai jākoncentrējas uz 
dažiem lielākajiem piesārņojuma avotiem. Tādā veidā reģistrs būtu ļoti vērtīgs sabiedrības 
informēšanas līdzeklis un uzlabotu lēmumu pieņemšanu. 

Piesārņojuma radītās sekas zivsaimniecības nozarē ir daudzveidīgas, sākot ar ietekmi uz 
ekosistēmu, zivju veselību un reprodukciju, līdz iespaidam uz cilvēku, piesārņoto jūras 
produktu lietotāju, veselību. Nesenās diskusijas par dioksīna saturu noteiktās zivju sugās ir 
labs piemērs. 

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju apstiprināt Komisijas ierosināto tekstu.
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