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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä 
ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston 
direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta
(KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0634)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0130/2004),

– ottaa huomioon epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja kalatalousvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Yhdennetty ja yhdenmukainen PRTR-
rekisteri tarjoaa teollisuuden, tutkijoiden, 
vakuutusyhtiöiden, paikallisviranomaisten, 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
muiden päätöksentekijöiden käyttöön 
vankan tietokannan, jonka pohjalta voidaan 

(4) Yhdennetty ja yhdenmukainen PRTR-
rekisteri tarjoaa yleisön, teollisuuden, 
tutkijoiden, vakuutusyhtiöiden, 
paikallisviranomaisten, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja muiden 
päätöksentekijöiden käyttöön vankan 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tehdä ympäristöasioita koskevia vertailuja 
ja tulevia päätöksiä.

tietokannan, jonka pohjalta voidaan tehdä 
ympäristöasioita koskevia vertailuja ja 
tulevia päätöksiä.

Perustelu

Yksi tärkeimmistä perusteista PRTR-rekisterin luomiselle on se, että sen avulla kansalaiset 
saavat ajantasaista ja täsmällistä tietoa yrityksistä, jotka sijaitsevat heidän lähialueillaan.

Tarkistus 2
2 ARTIKLAN 18 KOHTA

18) ’hyödyntämisellä’ kaikkia 
direktiivin75/442/ETY liitteessä II B 
säädettyjä toimintoja.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 3
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Sellaisten epäpuhtauksien päästöistä, 
jotka kuuluvat useisiin liitteessä II 
eriteltyihin luokkiin, on ilmoitettava 
erikseen kunkin luokan osalta.

Perustelu

Jotkin aineet kuuluvat useisiin liitteen II luokkiin. Toiminnanharjoittaja voisi jakaa päästöt 
näihin eri luokkiin, mikä voisi johtaa tilanteeseen, jossa kynnysarvo ei ylity missään näistä 
luokista. Tämän estämiseksi toiminnanharjoittajan tulisi ilmoittaa päästöt kunkin kyseisen 
luokan osalta.

Tarkistus 4
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio määrittelee 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti määräajat, muodon ja 
yksityiskohtaiset säännöt niiden tietojen 
keräämistä ja toimittamista varten, jotka 
jäsenvaltioissa on jo saatavilla 

1. Komissio määrittelee 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti määräajat, muodon ja 
yksityiskohtaiset säännöt niiden tietojen 
keräämistä ja toimittamista varten, jotka 
jäsenvaltioissa on jo saatavilla 
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hajakuormituslähteistä aiheutuvista 
päästöistä.

hajakuormituslähteistä aiheutuvista 
päästöistä, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
menetelmien avulla aina kun niitä on 
käytettävissä.

Perustelu

Hajakuormituslähteistä saatavien tietojen keruun laskentamenetelmiä on jo laadittu. Jotta 
vältetään kaksinkertainen työ ja sellaisten tietojen keruu, jotka eivät ole vertailukelpoisia 
muista lähteistä saatujen tietojen kanssa, olisi hyödyllistä luoda yhteys kansainvälisesti tai 
Euroopassa hyväksyttyihin menetelmiin. Esimerkiksi INSPIRE-hanketta voitaisiin käyttää 
alueellisten tietojen keruumenetelmänä.

Tarkistus 5
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava laitoskokonaisuuksien 
toiminnanharjoittajien antamien tietojen 
laatu etenkin siltä osin, että ne on 
toimitettu ajoissa ja että ne ovat 
täydellisiä, varmoja, vertailukelpoisia,
johdonmukaisia ja avoimia.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava laitoskokonaisuuksien 
toiminnanharjoittajien antamien tietojen 
laatu etenkin siltä osin, että ne ovat 
täydellisiä, johdonmukaisia ja uskottavia.

Perustelu

9 artiklan 2 kohdan sanamuoto ei ole pöytäkirjan tekstin mukainen, jossa ainoastaan 
edellytetään tietojen arviointia niiden täydellisyyden, johdonmukaisuuden ja uskottavuuden 
suhteen. Tietojen toimittaminen ajoissa katetaan jo 7 artiklassa, ja tietojen varmuutta, 
vertailukelpoisuutta ja avoimuutta koskevat vaatimukset katetaan 5 artiklassa.

Tarkistus 6
9 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

1 a. Näiden suuntaviivojen on oltava 
kansainvälisesti hyväksyttyjen
menetelmien mukaisia, aina kun niitä on 
käytettävissä, sekä yhteisön muun 
lainsäädännön mukaisia.

Perustelu

Tietojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi olisi hyödyllistä laatia ilmoittamista ja 
seurantaa koskevia suuntaviivoja, joissa luodaan yhteys kansainvälisesti tai Euroopassa 
hyväksyttyihin menetelmiin. Näissä suuntaviivoissa olisi noudatettava muita ilmoittamista ja 
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seurantaa koskevia suuntaviivoja, kuten IPPC-direktiivissä ja vesipuitedirektiivissä (96/61/EY 
ja 2000/60/EY) esitettyjä suuntaviivoja.

Tarkistus 7
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio, jota avustaa Euroopan 
ympäristökeskus, asettaa eurooppalaisen 
PRTR-rekisterin yleisön saataville 
Internetissä 7 artiklan 3 kohdassa 
säädetyssä määräajassa.

1. Komissio, jota avustaa Euroopan 
ympäristökeskus, asettaa eurooppalaisen 
PRTR-rekisterin yleisön saataville 
maksutta Internetissä 7 artiklan 3 kohdassa 
säädetyssä määräajassa.

Perustelu

YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan mukaan, johon tämä asetus perustuu, tiedot on 
oltava saatavilla maksutta. Komissio ei ole todennut, että se aikoisi veloittaa PRTR-rekisterin 
käyttäjiltä tiedotuspalveluista; toisaalta se ei ole myöskään todennut, että näin menetellään 
vastaisuudessakin. Sen vuoksi on paikallaan lisätä asetukseen maksuttoman tiedonsaannin 
periaate.
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PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen 
rekisterin (PRTR) perustamisesta muodostuu kahdesta osasta: neuvoston ehdotuksesta 
päätökseksi liittymisestä 21. toukokuuta 2003 allekirjoitettuun YK:n Euroopan 
talouskomission pöytäkirjaan1 ja ehdotuksesta pöytäkirjan asiaan vaikuttavien osien 
sisällyttämisestä EU:n lainsäädäntöön. Tässä mietinnössä käsitellään jälkimmäistä ehdotusta.

Päämäärä
YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan ja PRTR-rekisterin päämääränä on lisätä tietoa 
laitosten päästämien epäpuhtauksien määristä ja saattaa nämä tiedot helposti yleisön saataville 
velvoittamalla toiminnanharjoittajat ilmoittamaan päästöistään. Ehdotuksessaan komissio 
kuvaa PRTR:ää "olennaisen tärkeäksi välineeksi, kun pyritään varmistamaan yleisön 
tietoisuus ympäristökysymyksistä ja edistämään ympäristölainsäädännön parempaa 
täytäntöönpanoa".

Sisältö
Tällä ehdotuksella pyritään laajentamaan olemassa olevaa Euroopan 
epäpuhtauspäästörekisteriä (EPER)2. EPER:ään verrattuna PRTR:ssä 
ilmoittamisvelvollisuutta laajennetaan useampiin epäpuhtauksiin, yrityksiin ja päästöluokkiin. 
Ilmaan tapahtuvien päästöjen lisäksi on ilmoitettava päästöistä veteen ja maaperään sekä 
jätepäästöistä liitteessä II lueteltujen epäpuhtauksien osalta, silloin kun niille asetettu 
kynnysarvo ylitetään.

PRTR:ää hallinnoivat komissio, ja jäsenvaltiot ovat vastuussa pyydettyjen tietojen 
toimittamisesta. Komission pyrkimyksenä ei ole uuden viraston tai instituutin luominen, vaan 
nykyisen EPER:n muuttaminen PRTR:ksi.

Huomioita
Esittelijä kannattaa pääosin komission ehdotusta. PRTR merkitsisi parannusta yleisölle 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Sen avulla kansalaisten olisi helpompi saada tietoa siitä, 
mitä epäpuhtauksia päästetään laitoksista, jotka kuuluvat tämän ehdotuksen soveltamisalaan.

Kun on kyse yrityksille ilmoitusvelvollisuudesta aiheutuvista kustannuksista, esittelijä katsoo, 
että vaaditut tiedot ovat lähes kaikissa tapauksissa jo saatavilla. Nykyisten EU:n velvoitteiden 
(esim. EPER) ja kansallisten velvoitteiden mukaan näiden laitosten on ilmoitettava 
päästöjensä määrät ja sisältö.

Jäsenvaltiot, lukuun ottamatta Slovakiaa ja Maltaa, ovat jo allekirjoittaneet YK:n Euroopan 
talouskomission pöytäkirjan, joten ne ovat jo velvollisia luomaan kansallisen PRTR-
rekisterin. Tällä asetuksella luotavan eurooppalaisen rekisterin avulla jäsenvaltioille 
tarjottaisiin mahdollisuus noudattaa YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjaa pienemmin 
kustannuksin tehokkuuden sekä muiden jäsenvaltioiden ja komission tuen ansiosta.

  
1 KOM(2004)0635.
2 Perustettiin komission päätöksellä 2000/479/EY, tehty 17. heinäkuuta 2000 (EYVL L 192, 28.7.2000, s. 36).
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Parannukset
Esittelijän mielestä komission ehdotusta voitaisiin parantaa joissakin kysymyksissä.

Tärkein tarkistus koskee 5 artiklaa, johon esittelijä ehdottaa lisäämään vaatimuksen useisiin 
liitteen II luokkiin lukeutuvan epäpuhtauden ilmoittamisesta erikseen kunkin luokan osalta. 
Esimerkkinä tästä on luokka N:o 7 (muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani). 
Bentseeni voisi kuulua tähän luokkaan, mutta se mainitaan myös erikseen (luokka N:o 62). 
Jotta vältetään väärinkäsitykset siitä, mihin luokkiin epäpuhtaudet kuuluvat, olisi suotavaa 
todeta tämä selkeästi itse asetuksessa. Paras ratkaisu tähän ongelmaan on vaatimus 
epäpuhtauden ilmoittamisesta kaikissa kyseisissä luokissa, minkä avulla 
toiminnanharjoittajien ei tarvitsisi tehdä tätä valintaa. 

Muut ehdotetut tarkistukset on pääosin tarkoitettu parantamaan ehdotuksen tekstin 
yhdenmukaisuutta ja selkeyttä.

Johtopäätös
Kaiken kaikkiaan esittelijä katsoo, että tämä ehdotus ansaitsee parlamentin tuen, koska sillä 
parannetaan tietojen saatavuutta yleisölle. Eurooppalaisen PRTR-rekisterin 
perustamiskustannukset olisivat verrattain pienet ja selvästi pienemmät kuin kustannukset, 
joita liittyisi PRTR-rekisterin luomiseen erikseen kuhunkin jäsenvaltioon.
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