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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský registr 
úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES)
(KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0634)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 175(1) Smlouvy o ES, v souladu se nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0130/2004),

– s ohledem na Protokol Evropské hospodářské komise OSN on registrech úniků a přenosů 
znečišťujících látek

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanovisko Výboru pro rybolov (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

4) Integrovaný a ucelený PRTR poskytne 
průmyslu, vědcům, pojišťovacím 
společnostem, místním orgánům, 
nevládním organizacím a jiným tvůrcům 
politiky solidní databázi pro srovnávání a 
budoucí rozhodování v záležitostech 
životního prostředí.

4) Integrovaný a ucelený PRTR poskytne 
veřejnosti, průmyslu, vědcům, 
pojišťovacím společnostem, místním 
orgánům, nevládním organizacím a jiným 
tvůrcům politiky solidní databázi pro 
srovnávání a budoucí rozhodování v 
záležitostech životního prostředí. 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

One of the main reasons for which PRTR is created is that it will enable citizens to get up-to-
date and accurate information on companies which are located in their vicinity.

Pozměňovací návrh 2
ČLÁNEK 2, BO 18

18. „využitím“ se rozumí kterýkoliv ze 
způsobů uvedených v příloze II B směrnice 
75/442/EHS.

18. „způsoby využití“ se rozumí kterýkoliv 
ze způsobů uvedených v příloze II B 
směrnice 75/442/EHS.

Odůvodnění
Technical amendment, which might only apply to the Dutch language version. This 
amendment requires changes throughout the entire document.

[Note for translators : check the wording in other language versions for conformity with 
Directive 75/442/EEC.]

Pozměňovací návrh 3
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1A (nový)

1a. Únik znečištujících látek spadající do 
několika kategorií znečištujících látek, jak 
jsou uvedeny v příloze II, se ohlašuje u 
každé z těchto kategorií. 

Odůvodnění

Some substances fall in multiple categories of Annex II. An operator could choose to spread 
the emission over these categories, which could lead to the situation that in none of the 
categories the threshold value is exceeded. To prevent this, the operator should be required to 
report the emission for all relevant categories.

Pozměňovací návrh 4
ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 1

1. Komise stanoví časový rámec, formát a 
náležitosti nezbytné pro shromažďování a 
předávání informací, které existují v 
členských státech o únicích z rozptýlených 
zdrojů v souladu s postupem uvedeným v 

1. Komise stanoví časový rámec, formát a 
náležitosti nezbytné pro shromažďování a 
předávání informací, které existují v 
členských státech o únicích z rozptýlených 
zdrojů v souladu s postupem uvedeným v 
čl. 19 odst. 2 a s použitím dostupných 



PR\560256CS.doc 7/10 PE 355.606v01-00

CS

čl. 19 odst. 2. mezinárodně schválených metodik.

Odůvodnění

Calculation methods for the collection of data from diffuse sources already exist. To avoid 
double work and the collection of data which is incomparable to data derived from other 
sources, it would be useful to link up to internationally or European approved methodologies. 
For example, the INSPIRE project could be used as method for the collection of spatial data.

Pozměňovací návrh 5
ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 2

2. Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů 
poskytnutých provozovateli závodů, 
zejména pokud jde o jejich včasnost, 
úplnost, neurčitost, porovnatelnost, 
konzistentnost a transparentnost.

2. Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů 
poskytnutých provozovateli závodů, 
zejména pokud jde o jejich, úplnost, 
konzistentnost a důvěryhodnost.

Odůvodnění

The phrasing of Article 9, paragraph 2 is not in line with the text of the Protocol, which only 
requires data to be assessed for their completeness, consistency and credibility. The 
timeliness of the data is already covered under article 7, and requirements relating to the 
uncertainty, comparability and transparency of data are covered under article 5.

Pozměňovací návrh 6
ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 4, PODODSTAVEC 1A (nový)

Tyto pokyny odpovídají dostupným 
mezinárodně schválenými metodikám a 
jsou v souladu s jinými právními předpisy 
Společenství.

Odůvodnění

To improve the comparability of data, it would be useful to establish guidelines for reporting 
and monitoring which link up to internationally or European approved methodologies. These 
guidelines should be consistent with other reporting and monitoring guidelines, for instance 
those established under the IPPC and Water Framework directives (96/61/EC and 
2000/60/EC).

Pozměňovací návrh 7
ČLÁNEK 10, ODSTAVEC 1



PE 355.606v01-00 8/10 PR\560256CS.doc

CS

1. Komise s podporou Evropské agentury 
pro životní prostředí zpřístupní Evropský 
PRTR pro veřejnost na Internetu podle 
časového rámce stanoveného v čl. 7 odst. 
3.

1. Komise s podporou Evropské agentury 
pro životní prostředí zdarma zpřístupní 
Evropský PRTR pro veřejnost na Internetu 
podle časového rámce stanoveného v čl. 7 
odst. 3.

Odůvodnění

According to the UN-ECE Protocol on which this regulation is based, the access to the 
information should be free of charge. The Commission has not stated that it intends to charge 
users of PRTR for the information services; on the other hand, they have also not stated that 
this will remain so in the future. Therefore it is appropriate to insert the principle of free 
access to the information  into the regulation.
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EXPLANATORY STATEMENT

The proposal by the European Commission to establish a European Pollutant Release and 
Transfer Register (PRTR) consists of two parts: a proposal for a decision by the Council to 
accede to the UN-ECE protocol of 21 May 20031 and a proposal that aims at incorporating the 
relevant parts of the protocol in European law. This report concerns the last proposal.

Goal
The goal of the UN-ECE protocol, and of the PRTR, is to have a better understanding of the 
amounts of polluting substances emitted by installations, and to make this information easily 
available to the public, by requiring operators to report their emissions. The Commission calls 
the PRTR in its proposal “an essential tool to ensure public awareness on environmental 
issues and to promote better implementation of environmental legislation.”

Content
This proposal aims at an extension of the already existing European Pollutant Emissions 
Register (EPER)2. Compared to EPER, PRTR requires the reporting of more substances, by 
more companies and for more categories of emissions. Not only emissions into the air, but 
also into water, into the soil and as waste have to be reported for the pollutants listed in Annex 
II for which the threshold value is exceeded.

The PRTR will be managed by the Commission, while the Member States are responsible for 
the deliverance of the requested information. The Commission’s intention is not to create a 
new agency or institute, but to convert the existing EPER into PRTR.

Remarks 
Your rapporteur agrees to the main part of the Commission’s proposal. The PRTR would 
imply an improvement for the public compared to the current situation. It will become easier 
for citizens to find out which substances are emitted by installations falling under the scope of 
this proposal.

With regard to the costs for businesses due to the requirement to report, your rapporteur is of 
the opinion that the requested information in almost all cases is already available. According 
to existing European (e.g. EPER) and national obligations, these installations have to report 
the amount and content of their emissions. 

As the Member States, with the exception of Slovakia and Malta, have signed the UN-ECE 
protocol, they already have an obligation to develop a national PRTR. The European PRTR 
established by this regulation would therefore give Member States the possibility to comply 
with the UN-ECE protocol at lower costs, due to efficiency and support from other Member 
States and the Commission.

Improvements

  
1 COM(2004)635
2 Established by Commission Decision 2000/479/EC of 17 July 2000 (OJ L 192, 28.7.2000, p 36) 
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On a limited number of subjects, your rapporteur is of the opinion that the Commission’s 
proposal could be improved.

The most important amendment proposed concerns article 5, where your rapporteur suggests 
to add the requirement, for a pollutant falling into multiple categories according to Annex II, 
to report it in all these categories. An example of this is category 7 (Non-methane VOCs). 
Benzene could fall under this category, but is also listed separately (category 62). To prevent 
any misunderstandings about which category a substance falls under, it would be suitable to 
make this clear in the regulation itself. The best solution to this problem is the requirement to 
report a substance in all relevant categories, thus preventing operators from having to make 
this choice.

The other proposed amendments are for the main part aimed at improving the coherence and 
clarity of the text of the proposal.

Conclusion
All things considered, your rapporteur is of the opinion that this proposal deserves the support 
of the Parliament as it will lead to an improvement in the availability of information to the 
public, while the costs connected to the establishment of a European PRTR are relatively low, 
and certainly less than the costs which would be connected to the creation of a PRTR for each 
Member State separately.
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