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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 
FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar
(KOM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut (KOM(2004)0635)1,

– med beaktande av FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar,

– med beaktande av artikel 175.1, artikel 300.2 första stycket, första meningen, och 
artikel 300.4 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet 
har hört parlamentet (C6-0062/2005), och artikel 300.4 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, regeringarna 
och parlamenten i medlemsstaterna samt FN:s generalsekreterare parlamentets ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Protokollet är det första rättsligt bindande instrumentet om register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar. Dess mål är att förbättra allmänhetens tillgång till information 
med hjälp av enhetliga, integrerade och landsomfattande register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar (PRTR). Trots att protokollet behandlar information om 
föroreningar och inte själva föroreningarna väntas det ändå bidra till att föroreningsnivåerna 
minskar eftersom inget företag vill bli identifierat som en av de största förorenarna. PRTR är 
förteckningar över föroreningar från industrianläggingar och andra källor. 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN-ECE) konstaterade ovannämnda efter att ha 
antagit och undertecknat protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar 
(nedan kallat ”protokollet”) vid ett extraordinarie sammanträde för parterna till 
Århuskonventionen den 21 maj 2003 i Kiev. Tillsvidare har 36 stater och Europeiska 
gemenskapen undertecknat protokollet. Av 25 medlemsstater i EU är det endast Malta och 
Slovakien som ännu inte undertecknat det.

För att ratificeringen av protokollet på Europeiska gemenskapens vägnar skall kunna slutföras 
måste rådet fatta beslut om att utse den person eller de personer som är befullmäktigade att 
deponera godkännandeinstrumentet hos FN:s generalsekreterare.

Efter ratificeringen bör parlamentet och rådet anta lagstiftning i syfte att uppfylla kraven i 
protokollet. Detta lagstiftningsförfarandet har redan inletts i och med att kommissionen 
antagit ett förslag till förordning1 som för närvarande behandlas av parlamentet och rådet 
genom ett medbeslutandeförfarande.

Protokollets mål, och målet för PRTR, är att få en bättre bild av mängden föroreningar som 
släpps ut av anläggningar, och att göra denna information lättillgänglig för allmänheten 
genom att kräva att operatörer rapporterar sina utsläpp och gör dessa rapporter tillgängliga för 
den stora allmänheten. I sitt förslag till förordning anser kommissionen att PRTR "är viktigt 
för att göra allmänheten mer miljömedveten och för att förbättra efterlevnaden av 
miljölagstiftningen."

För EU innebär detta protokoll en utvidning av allmänhetens rätt att bli informerad om 
verksamheten hos företag i deras närmiljö. Enligt Århuskonventionen och dess 
genomförandeakter har medborgarna redan en fastställd rätt att få tillgång till 
regeringsinformation om miljöfrågor. Denna rättighet har också till syfte att göra allmänheten 
mer miljömedveten och främja bättre lagstiftning. Införlivandet av detta protokoll innebär att 
allmänheten kommer att få tillgång till mer exakt och aktuell information, vilket i sig är en 
utveckling som är värd att stödjas av parlamentet.

EU bör vara en av de främsta i världen då det gäller att göra miljöinformation tillgänglig för 
allmänheten. Som ett resultat av ett flertal direktiv och förordningar insamlas redan en stor 
mängd data för att lokala, regionala, nationella och europeiska mydigheter skall få 
information om effekterna av deras politik. Denna information bör bli tillgänglig också för 

  
1 KOM(2004)634
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allmänheten. I sitt meddelande om det sjätte miljöhandlingsprogrammet1 har kommmissionen 
konstaterat att ”den enskilda medborgaren[...] dagligen [tar] beslut som direkt eller indirekt 
påverkar miljön. Lättillgänglig information av bättre kvalitet, om miljön och om praktiska 
frågor, kan bidra till att skapa en opinion och därigenom påverka beslutsprocessen.” Stöd för 
detta gavs av parlamentet och rådet genom beslut 1600/2000/EG2, i vilket de konstaterade att 
de önskar ”[stödja] tillhandahållandet av lättillgänglig information till medborgarna om 
miljöförhållanden och miljötrender i förhållande till sociala och ekonomiska tendenser och 
hälsoutvecklingen.”

För att dessa avsikter skall kunna uppfyllas bör EU i de framtida FN/ECE -förhandlingarna 
om ändringar i detta protokoll ha som mål att utvidga förteckningen över 
rapporteringsskyldiga anläggningar och sänka gränsvärdena då detta är möjligt och 
genomförbart i praktiken.

Vi kan endast främja processen av integrering av miljöspekter i all gemenskapslagstiftning 
och verksamhet i linje med artikel 6 i fördraget3 genom att ge exakt och tydlig information om 
den miljöpåverkan industrin och olika tjänster har i Europeiska unionen, detta i syfte att 
minska olika källors belastning på miljön. För att uppnå detta skulle protokollet innebära ett 
steg i rätt riktning. Europeiska gemenskapens ratificering av protokollet är således värd vårt 
stöd.

  
1 KOM(2001) 31
2 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1-15
3 EGT C 325, 24.12.2002, s. 42
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