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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige Commissievoorstel zal de toegang voor het publiek tot milieu-informatie 
aanmerkelijk verbeteren doordat een communautair register wordt gecreëerd van de uitstoot van 
verontreinigende stoffen in het milieu. De bedoeling is dat dit gebeurt door het huidige Europees 
Emissieregister van verontreinigende stoffen te vervangen door een nieuw Europees Register 
inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (EPRTR), waarmee de 
Commissie haar verplichting nakomt om uitvoering te geven aan het VN-ECE-Verdrag. Het 
voorstel kan dus met instemming worden begroet.

Opgemerkt zij dat het register alleen de toegang voor het publiek tot informatie over vervuiling 
in de EU zou vergemakkelijken en verbeteren, het voorstel legt geen enkele verdere beperking 
op voor uitstoot in de lucht, in het water of op het land. Daarom moet het register zo omvattend 
mogelijk zijn en betrekking hebben op het hoogst mogelijke percentage vervuilende emissies, en 
zich dus niet concentreren op enkele van de omvangrijkere vervuilingsbronnen. Het register kan 
op die manier een zeer waardevol instrument zijn voor de informatieverstrekking aan het publiek 
en leiden tot een verbeterde besluitvorming.

De gevolgen van vervuiling voor de visserij zijn velerlei, van effect op ecosystemen, gezondheid 
van de vis en voortplantingscapaciteit van de vis tot gevolgen voor de menselijke gezondheid als 
gevolg van de consumptie van verontreinigde vis of schelpdieren. De recente discussies over 
dioxine in bepaalde vissoorten vormen een goed voorbeeld van dit laatste. 

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid de door de Commissie voorgestelde tekst goed te keuren.
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