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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta da Comissão visa melhorar significativamente o acesso do público às 
informações sobre ambiente através da criação de um registo das emissões e transferências de 
poluentes de âmbito europeu. Para tal é conveniente substituir o actual Registo Europeu das 
Emissões de Poluentes (EPER) por um novo registo europeu das emissões e transferências de 
poluentes (PRTR), assim respeitando a obrigação da Comunidade de aplicar o Protocolo da 
UNECE. A proposta é pois de saudar.

É importante assinalar que o objectivo do registo é unicamente o de facilitar e melhorar o 
acesso do público às informações relativas à poluição na União Europeia e que ele não imporá 
restrições suplementares em matéria de emissões lançadas na atmosfera, na água ou no solo. 
Deverá, portanto, tentar ser tão exaustivo quanto possível, incluindo a máxima percentagem 
de emissões de poluentes em vez de se concentrar apenas num pequeno número das fontes 
mais importantes. O registo tornar-se-ia então numa ferramenta preciosa que permitiria 
informar o público e melhorar o processo de decisão.

São muitas as repercussões da poluição sobre a pesca e vão do impacto nos ecossistemas e na 
saúde e reprodução dos peixes até às consequências para a saúde do homem resultantes do 
consumo de alimentos contaminados de origem marinha. O recente debate sobre a presença 
de dioxina em certos peixes ilustra bem este último aspecto. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a aprovar o texto proposto pela Comissão.
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