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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων και για 
την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0634)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0130/2004),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ (Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ευρώπη) για τα Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 
PRTR/«ΜΕΜΡ» προσφέρει στη 
βιομηχανία, στους επιστήμονες, στις 
ασφαλιστικές εταιρείες, στις τοπικές αρχές, 
στις μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς 
και σε άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων, 
μια κραταιά βάση δεδομένων για τη 

(4) Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 
PRTR/«ΜΕΜΡ» προσφέρει στο κοινό, στη 
βιομηχανία, στους επιστήμονες, στις 
ασφαλιστικές εταιρείες, στις τοπικές αρχές, 
στις μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς 
και σε άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων, 
μια κραταιά βάση δεδομένων για τη 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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διενέργεια συγκρίσεων και για την λήψη 
των μελλοντικών αποφάσεων στα θέματα 
που άπτονται το περιβάλλοντος.

διενέργεια συγκρίσεων και για την λήψη 
των μελλοντικών αποφάσεων στα θέματα 
που άπτονται το περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε το Μητρώο για την Έκλυση 
και τη Μεταφορά Ρύπων (ΡRΤR) είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα και με λεπτομέρειες σχετικά με βιομηχανικές επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στο γειτονικό τους χώρο.

Τροπολογία 2

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Εκλύσεις ρύπων που εμπίπτουν σε 
ορισμένες κατηγορίες ρύπων, όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, θα 
αναφέρονται για εκάστη από τις εν λόγω 
κατηγορίες.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας κατηγορίες του Παραρτήματος ΙΙ. Ένας 
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει την έκλυση σε όλες αυτές τις 
κατηγορίες, πράγμα που σημαίνει ότι σε καμία από τις κατηγορίες δεν γίνεται υπέρβαση της 
τιμής κατωφλίου. Για να μη γίνει αυτό θα πρέπει να ζητηθεί από το φορέα εκμετάλλευσης να 
αναφέρει την έκλυση για όλες τις σχετικές κατηγορίες.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η Επιτροπή θα καθορίσει το 
χρονοδιάγραμμα, την μορφή και τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις που χρειάζονται για 
τη συλλογή και διαβίβαση των στοιχείων 
που διαθέτουν τα κράτη μέλη σχετικά με 
τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θα καθορίσει το 
χρονοδιάγραμμα, την μορφή και τις 
λεπτομερείς ρυθμίσεις που χρειάζονται για 
τη συλλογή και διαβίβαση των στοιχείων 
που διαθέτουν τα κράτη μέλη σχετικά με 
τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 2, 
χρησιμοποιώντας διεθνώς εγκεκριμένες 
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μεθοδολογίες, όποτε αυτές είναι 
διαθέσιμες.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη μέθοδοι υπολογισμού για τη συλλογή δεδομένων από διάσπαρτες πηγές. Για να 
αποφευχθεί η διπλή εργασία και η συλλογή δεδομένων που είναι δυσανάλογα με τα δεδομένα 
που απορρέουν από άλλες πηγές, θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες 
μεθοδολογίες σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, το σχέδιο ΙΝSΡΙRΕ θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος για τη συλλογή δεδομένων που έχουν σχέση με το 
χώρο.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την 
ποιότητα των υποβαλλόμενων εκ μέρους 
των φορέων εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων δεδομένων, ιδίως εις ό,τι 
αφορά τον έγκαιρο χαρακτήρα τους, την 
πληρότητά τους, τον βαθμό αβεβαιότητας 
που τους χαρακτηρίζει, την 
συγκρισιμότητα, συνοχή και διαφάνειά 
τους.

2. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την 
ποιότητα των υποβαλλόμενων εκ μέρους 
των φορέων εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων δεδομένων, ιδίως εις ό,τι 
αφορά την πληρότητά τους, συνοχή και 
την αξιοπιστία τους.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου 9, παράγραφος 2 δεν είναι συμβατή με το κείμενο του πρωτοκόλλου, 
το οποίο απαιτεί τα δεδομένα να αξιολογούνται μόνο για την ποιότητά τους, τη συνοχή και την 
αξιοπιστία τους. Ο έγκαιρος χαρακτήρας των δεδομένων καλύπτεται ήδη από το άρθρο 7 και 
απαιτήσεις σχετικά με την αβεβαιότητα, τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια των δεδομένων 
καλύπτονται από το άρθρο 5.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α (νέα)

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα 
συμφωνούν με διεθνώς εγκεκριμένες 
μεθοδολογίες, όποτε αυτές είναι 
διαθέσιμες, και θα είναι συμβατές με 
άλλη κοινοτική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων θα ήταν χρήσιμο να θεσπισθούν 
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κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, οι οποίες θα 
βασίζονται σε εγκεκριμένες μεθοδολογίες σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να είναι συμβατές με άλλες κατευθυντήριες γραμμές 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, για παράδειγμα αυτές που θεσπίζονται στο πλαίσιο 
της ΙΡΡC (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) και των Οδηγιών Πλαισίου 
για το Νερό (96/61/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ).

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
καθιστά δημοσίως προσβάσιμο το 
ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, μέσω του Ίντερνετ και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
καθιστά δημοσίως προσβάσιμο το 
ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, δωρεάν μέσω του 
Ίντερνετ και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ, πάνω στο οποίο στηρίζεται ο παρόν κανονισμός, η 
πρόσβαση στην πληροφόρηση πρέπει να είναι δωρεάν. Η Επιτροπή δεν έχει δηλώσει ότι 
προτίθεται να επιβαρύνει τους χρήστες του ΜΕΜΡ για τις υπηρεσίες πληροφόρησης· από την 
άλλη όμως πλευρά, δεν έχει αναφέρει ότι η κατάσταση αυτή θα εξακολουθήσει να ισχύει και για 
το μέλλον. Επομένως, ενδείκνυται να συμπεριληφθεί στον κανονισμό η αρχή της δωρεάν 
πρόσβασης στην ενημέρωση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και 
Μεταφοράς Ρύπων (ΡRΤR) αποτελείται από δύο μέρη: πρόταση για απόφαση του 
Συμβουλίου σχετικά με πρόσβαση στο πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ της 21ης Μαΐου 20031 και 
πρόταση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των σχετικών μερών του πρωτοκόλλου στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η παρούσα έκθεση αφορά την τελευταία πρόταση.

Στόχος
Ο στόχος του πρωτοκόλλου ΗΕ/ΟΕΕ και του ΡRΤR είναι να υπάρξει καλύτερη κατανόηση 
των ποσοτήτων των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
και να καταστούν οι πληροφορίες αυτές εύκολα προσβάσιμες στο κοινό, απαιτώντας από 
τους φορείς εκμετάλλευσης να δηλώνουν τις εκπομπές τους. Η Επιτροπή, στην πρότασή της, 
αποκαλεί το ΡRΤR «βασικό εργαλείο για να διασφαλισθεί η συνειδητοποίηση του κοινού επί 
περιβαλλοντικών θεμάτων και να προωθηθεί καλύτερα η εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας».

Περιεχόμενο
Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην παράταση του ήδη υφισταμένου Ευρωπαϊκού Μητρώου 
Εκπομπής Ρύπων (ΕΡΕR)2. Συγκρινόμενο με το ΕΡΕR το ΡRΤR απαιτεί τη δήλωση 
περισσότερων ουσιών από περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις και για περισσότερες 
κατηγορίες εκπομπών. Όχι μόνο εκπομπές στον αέρα αλλά και στο νερό και στο έδαφος, 
καθώς και λύματα, πρέπει να δηλώνονται για τους ρύπους που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙ και των οποίων η τιμή έχει υπερβεί την τιμή κατωφλίου.

Το ΡRΤR θα διαχειρίζεται η Επιτροπή ενώ τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια για την 
εξασφάλιση των ζητούμενων πληροφοριών. Η πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να 
δημιουργήσει ένα νέο φορέα ή όργανο αλλά να μετατρέψει το υφιστάμενο ΕΡΕR σε ΡRΤR.

Παρατηρήσεις
Ο εισηγητής συμφωνεί με το κύριο μέρος της πρότασης της Επιτροπής. Το ΡRΤR 
συνεπάγεται βελτίωση για το κοινό συγκρινόμενο με την παρούσα κατάσταση. Θα είναι 
ευκολότερο για τους πολίτες να πληροφορούνται ποιες ουσίες εκπέμπονται από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας πρότασης.

Σε ό,τι αφορά το κόστος των επιχειρήσεων λόγω της απαίτησης υποβολής της σχετικής 
έκθεσης ο εισηγητής φρονεί ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές (π.χ. ΕΡΕR) και εθνικές 
υποχρεώσεις, οι εν λόγω εγκαταστάσεις οφείλουν να αναφέρουν το ποσό και το περιεχόμενο 
των εκπομπών τους.

Εφόσον τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Σλοβακία και τη Μάλτα έχουν προσυπογράψει το 
πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ, έχουν ήδη αναλάβει υποχρέωση να αναπτύξουν ένα εθνικό ΡRΤR. Το 
ευρωπαϊκό ΡRΤR, που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, θα δώσει επομένως στα κράτη 

  
1 CΟΜ(2004)635
2 Θεσπίσθηκε από την απόφαση της Επιτροπής 2000/479/ΕΚ της 17ης Ιουλίου 2000 (ΕΕ L 192, 28.7.2000, σελ. 
36)



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

EL

μέλη τη δυνατότητα να συμμορφωθούν με το πρωτόκολλο ΗΕ/ΟΕΕ σε χαμηλότερο επίπεδο 
κόστους αφενός λόγω της αποδοτικότητας και αφετέρου λόγω της στήριξης των άλλων 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Βελτιώσεις
Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να βελτιωθεί για 
ένα περιορισμένο αριθμό θεμάτων.

Η σημαντικότερη προτεινόμενη τροπολογία αφορά το άρθρο 5, όπου ο εισηγητής προτείνει 
να προστεθεί η απαίτηση ο ρύπος που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας κατηγορίες 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ να αναφέρεται σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Σχετικό 
παράδειγμα αποτελεί η κατηγορία 7 (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις που δεν περιέχουν 
μεθάνιο). Η βενζίνη θα μπορούσε επίσης να συμπεριληφθεί σ’ αυτή την κατηγορία αλλά 
αναφέρεται και χωριστά (κατηγορία 62). Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις 
σχετικά με το σε ποια κατηγορία εμπίπτει μια χημική ουσία θα ήταν ενδεδειγμένο αυτό να 
καταστεί σαφές στον ίδιο τον κανονισμό. Η καλύτερη λύση του προβλήματος είναι να 
δηλώνεται η χημική ουσία σε όλες τις σχετικές κατηγορίες, προλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τους φορείς εκμετάλλευσης από το να υποχρεώνονται να προβαίνουν σ’ αυτήν την 
επιλογή.

Οι άλλες προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της συνοχής και της 
σαφήνειας του κειμένου της πρότασης.

Συμπέρασμα
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιμέρους θέματα ο εισηγητής φρονεί ότι η παρούσα πρόταση 
αξίζει να υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο, επειδή έτσι θα βελτιωθεί η διαθεσιμότητα των 
σχετικών πληροφοριών για το κοινό ενώ το κόστος που συνδέεται με τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού ΡRΤR είναι σχετικά χαμηλό και οπωσδήποτε μικρότερο από το κόστος το οποίο 
θα συνεπαγόταν η δημιουργία ενός ΡRΤR για κάθε κράτος μέλος χωριστά.
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