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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag kommer att avsevärt förbättra allmänhetens möjligheter att få tillgång 
till miljöinformation genom inrättandet av ett EU-täckande register över förorenande utsläpp i 
miljön. Detta skall ske genom att man ersätter det befintliga europeiska registret över 
förorenande utsläpp (EPER) med ett nytt europeiskt register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar (EPRTR), vilket också innebär att man fullföljer gemenskapens åtagande att 
genomföra en FN/ECE-konvention. Förslaget bör alltså välkomnas.

Det är viktigt att notera att registret bara skall underlätta och förbättra allmänhetens tillgång 
till information om föroreningar i EU. Det medför inga ytterligare begränsningar av utsläpp i 
luften, vattnet eller marken. Man bör därför sträva efter att göra registret så omfattande som 
möjligt genom att inbegripa den högsta möjliga procentuella mängden utsläpp, i stället för att 
koncentrera sig på bara några få av de viktigaste källorna. Registret kommer på så sätt att bli 
ett mycket användbart redskap för att informera allmänheten och förbättra beslutsprocessen.

Föroreningarna påverkar fisket på många sätt. Det rör sig om allt, från effekter på 
ekosystemen, fiskbeståndens hälsa och reproduktion till konsekvenser för människors hälsa på 
grund av intag av förorenade skaldjur. Den senaste tidens diskussioner om dioxin i vissa 
fiskarter är ett bra exempel på det senare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott godkänna kommissionens förslag.
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