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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk 
register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om ændring af Rådets 
direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF
(KOM(2004)0634 – C6–0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0634)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 175, stk. 1 (C6-0130/2004),

– der henviser til UNECE-protokollen om registre over udledning og overførsel af 
forureningsstoffer,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(4) Et integreret og sammenhængende 
PRTR giver erhvervslivet, forskere, 
forsikringsselskaber, lokale myndigheder, 
ikke-statslige organisationer og andre 
beslutningstagere et solidt datagrundlag for 
sammenligninger og fremtidige 
beslutninger på miljøområdet.

(4) Et integreret og sammenhængende 
PRTR giver offentligheden, erhvervslivet, 
forskere, forsikringsselskaber, lokale 
myndigheder, ikke-statslige organisationer 
og andre beslutningstagere et solidt 
datagrundlag for sammenligninger og 
fremtidige beslutninger på miljøområdet.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

En af hovedgrundene til at der oprettes et PRTR er, at det vil sætte borgerne i stand til at få 
opdateret og præcis information om firmaer, der er placeret i nabolaget.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 2, STK. 18 (vedrører ikke den danske tekst)

18. "nyttiggørelse": en af de processer, der
er omhandlet i bilag II, B til direktiv 
75/442/EØF.

18. "nyttiggørelse": en af de processer, der 
er omhandlet i bilag II, B til direktiv 
75/442/EØF.

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 5, STK. 1 A (nyt)

1a. Udledninger af forureningsstoffer, der 
falder i flere kategorier som specificeret i 
bilag II, skal rapporteres for hver af disse 
kategorier.

Begrundelse

Visse stoffer falder inden for flere af bilag II's kategorier. En operatør kunne vælge at sprede 
emissionerne over disse kategorier, hvilket kunne føre til en situation, hvor tærskelværdierne 
ikke er overskredet i nogen af kategorierne. For at undgå dette, bør det forlanges, at 
operatøren indrapporterer emissionerne for samtlige relevante kategorier.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 8, STK. 1

1. Kommissionen fastsætter tidsplanen, 
formatet og nærmere enkeltheder for 
indsamlingen og fremsendelsen af 
medlemsstaternes oplysninger om 
udledning fra diffuse kilder i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
19, stk. 2.

1. Kommissionen fastsætter tidsplanen, 
formatet og nærmere enkeltheder for 
indsamlingen og fremsendelsen af 
medlemsstaternes oplysninger om 
udledning fra diffuse kilder i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
19, stk. 2, idet der benyttes internationalt 
godkendte metodologier, hvor sådanne er 
tilgængelige.
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Begrundelse

Der findes allerede nu beregningsmetoder for indsamling af data fra diffuse kilder. For at 
undgå dobbeltarbejde og indsamling af data, som ikke kan sammenlignes med data fra andre 
kilder, ville det være nyttigt at koble sig på internationalt eller europæisk godkendte 
metodologier. F.eks. kunne INSPIRE-projektet benyttes som metode for indsamling af 
rumdata.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 9, STK. 2

2. De kompetente myndigheder vurderer 
kvaliteten af de data, som driftslederne 
fremsender, navnlig med hensyn til, om de 
er aktuelle, fyldestgørende, pålidelige,
sammenlignelige, konsistente og 
gennemskuelige.

2. De kompetente myndigheder vurderer 
kvaliteten af de data, som driftslederne 
fremsender, navnlig med hensyn til, om de 
er fyldestgørende, konsistente og 
troværdige.

Begrundelse

Ordlyden i artikel 9, stk. 2, er ikke i overensstemmelse med Protokollens tekst, som kun 
forlanger, at data skal vurderes for deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed. 
Dataenes aktualitet er allerede omfattet af artikel 7, og krav, der har med pålidelighed, 
sammenlignelighed og gennemskuelighed at gøre, er omfattet af artikel 5.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 9, STK. 4, AFSNIT 1 A (nyt)

Disse retningslinier skal være i 
overensstemmelse med internationalt 
godkendte metodologier, hvor sådanne er 
tilgængelige, og de skal være forenelige 
med den øvrige fællesskabslovgivning.

Begrundelse
For at forbedre datas sammenlignelighed, ville det være nyttigt at vedtage retningslinier for 
rapportering og overvågning, som kobler sig på internationalt eller europæisk godkendte 
metodologier. Disse retningslinier bør være forenelige med andre retningslinier for 
rapportering og overvågning, f.eks. dem der er vedtaget under direktivet om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening og rammedirektivet om vand (96/61/EF og 
2000/60/EF).
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Ændringsforslag 7
ARTIKEL 10, STK. 1

1. Med bistand fra Det Europæiske 
Miljøagentur stiller Europa-Kommissionen 
det europæiske PRTR til rådighed for 
offentligheden ved at lægge de 
indrapporterede data ud på Internettet i 
henhold til tidsplanen i artikel 7, stk. 3.

1. Med bistand fra Det Europæiske 
Miljøagentur stiller Europa-Kommissionen 
det europæiske PRTR gratis til rådighed 
for offentligheden ved at lægge de 
indrapporterede data ud på Internettet i 
henhold til tidsplanen i artikel 7, stk. 3.

Begrundelse

I følge UNECE-protokollen, som disse regler bygger på, bør adgang til information være 
gratis. Kommissionen har ikke givet udtryk for, at den agter at tage betaling af brugerne af 
PRTR for informationsservicen; på den anden side har den heller ikke sagt, at det altid vil 
forblive sådan. Derfor er det på sin plads at medtage princippet om gratis adgang til 
information i reglerne.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om at oprette et europæisk register over udledning og overførsel af 
forureningsstoffer (PRTR) består af to dele: et forslag til Rådets beslutning om at tiltræde 
UNECE-protokollen af 21. maj 20031 og et forslag der tager sigte på at inkorporere de 
relevante dele af protokollen i europæisk lov. Denne betænkning vedrører det sidste forslag.

Mål

Målet med UNECE-protokollen, og med PRTR, er at få en bedre forståelse af de mængder af 
forureningsstoffer som anlæg udleder, og at gøre denne information let tilgængelig for 
offentligheden ved at kræve af operatørerne, at de rapporterer om deres emissioner. 
Kommissionen kalder i sit forslag PRTR for "en vigtig forudsætning for at sikre øget offentlig 
opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og bedre gennemførelse af miljølovgivningen."

Indhold

Dette forslag tilstræber en udvidelse af den allerede eksisterende europæiske oversigt over 
forurenende emissioner (EPER)2. Sammenlignet med EPER kræver PRTR, at flere firmaer 
rapporterer om flere stoffer, og for flere kategorier af emissioner. Ikke kun udslip til luften, 
men også til vandet, til jorden og udslip i form af affald skal nu indrapporteres, for så vidt 
angår i bilag II anførte forureningsstoffer, for hvilke tærskelværdien er overskredet.

Kommissionen skal forvalte PRTR, mens medlemsstaterne er ansvarlige for at levere de 
ønskede oplysninger. Kommissionens intention er ikke at skabe et nyt agentur eller institut, 
men at forvandle det eksisterende EPER til PRTR.

Bemærkninger

Ordføreren kan tilslutte sig hovedparten af Kommissionens forslag. PRTR ville indebære en 
forbedring for offentligheden, sammenlignet med den nuværende situation. Det vil blive 
lettere for borgere at finde ud af, hvilke stoffer der sendes ud fra anlæg der falder ind under 
dette forslags virkeområde.

For så vidt angår omkostningerne for virksomhederne som følge af kravet om indrapportering, 
så er ordføreren af den opfattelse, at den krævede information i næsten alle tilfælde allerede er 
tilgængelig. Ud fra de eksisterende europæiske (dvs. EPER) og nationale forpligtelser skal 
disse anlæg indrapportere mængden af og indholdet i deres emissioner.

Da medlemsstaterne, undtagen Slovakiet og Malta, allerede har underskrevet UNECE-
protokollen, har de i forvejen en forpligtelse til at udvikle et nationalt PRTR. Det europæiske 
PRTR, som oprettes med denne forordning, ville derfor give medlemsstaterne mulighed for at 
opfylde UNECE-protokollen for færre omkostninger, i kraft af effektivitet og støtte fra andre 
medlemsstater og fra Kommissionen.

  
1 KOM(2004)635.
2 Oprettet ved Kommissionens beslutning 2000/479/EF af 17. juli 2000 (EUT L 192 af 28.7.2000, s. 36).
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Forbedringer

Det er ordførerens opfattelse at Kommissionens forslag kan forbedres på et begrænset antal 
områder.

Det vigtigste af de foreslåede ændringer vedrører artikel 5, hvor ordføreren foreslår at tilføje 
et krav om, at når et forurenende stof falder i flere af kategorierne i henhold til bilag II, så skal 
det indrapporteres i samtlige disse kategorier. Et eksempel herpå er kategori 7 (andre flygtige 
organiske forbindelser end methan). Benzen ville falde i denne kategori, men er også opført 
særskilt (kategori 62). For at undgå enhver misforståelse om, i hvilken kategori et stof hører 
hjemme, ville det være på sin plads at gøre dette klart i selve forordningen. Den bedste 
løsning på dette problem er kravet om at indrapportere et stof i alle relevante kategorier og på 
denne måde forhindre at det er operatørerne der skal træffe dette valg.

De øvrige foreslåede ændringer sigter for hovedpartens vedkommende på at gøre forslagets 
tekst mere kohærent og klar.

Konklusion

Alt taget i betragtning er det ordførerens opfattelse, at dette forslag fortjener Parlamentets 
støtte, eftersom det vil medføre, at offentligheden får forbedret adgang til information, 
samtidig med at udgifterne i forbindelse med at oprette et europæisk PRTR er relativt lave, og 
under alle omstændigheder lavere end omkostningerne ved at oprette et PRTR for hver 
medlemsstat for sig.


	560256da.doc

