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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, 
valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2004)0634 – C6–0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0634)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 175. 
cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0130/2004),

– tekintettel az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának jegyzőkönyvére a szennyezőanyag-
kibocsátási és szállítási nyilvántartásról,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Halászati Bizottság véleményére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) preambulumbekezdés

(4) Az integrált és koherens PRTR 
megbízható adatbázist nyújt a szakmának, 
tudósoknak, biztosítótársaságoknak, 
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek 
és egyéb döntéshozóknak az 
összehasonlításokhoz és a jövőbeni 
döntésekhez környezeti ügyekben.

(4) Az integrált és koherens PRTR 
megbízható adatbázist nyújt a 
nyilvánosságnak, a szakmának, 
tudósoknak, biztosítótársaságoknak, 
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek 
és egyéb döntéshozóknak az 
összehasonlításokhoz és a jövőbeni 
döntésekhez környezeti ügyekben.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Indokolás

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

Módosítás: 2
2. cikk, 18. pont

18. „hasznosítás”: a 75/442/EGK irányelv 
II. B. mellékletében előírt bármely művelet.

18. „hulladékhasznosítást szolgáló 
műveletek”: a 75/442/EGK irányelv II. B. 
mellékletében előírt bármely művelet.

Indokolás

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

Módosítás: 3
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Azon szennyező anyagok 
kibocsátását, amelyek a II. mellékletben 
meghatározott szennyezőanyag-kategóriák 
közül többe is besorolhatók, minden egyes 
kategória szerint jelenteni kell.

Indokolás

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.

Módosítás: 4
8. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság kidolgozza az időkeretet, a 
formátumot és a részleteket, amelyek 
szükségesek a tagállamokban a diffúz 
forrásokból történő kibocsátásokra 
vonatkozóan létező információk 
összegyűjtéséhez és továbbításához a 19. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

(1) A Bizottság nemzetközileg elfogadott 
módszerek alkalmazásával – amennyiben 
ezek rendelkezésre állnak – kidolgozza az 
időkeretet, a formátumot és a részleteket, 
amelyek szükségesek a tagállamokban a 
diffúz forrásokból történő kibocsátásokra 
vonatkozóan létező információk 
összegyűjtéséhez és továbbításához a 19. 
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cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban.

Indokolás

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.

Módosítás: 5
9. cikk, (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóságok felmérik a 
létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott 
információk minőségét, különös tekintettel 
az időszerűségükre, teljességükre, 
bizonytalanságukra, 
összehasonlíthatóságukra, 
következetességükre és egyértelműségükre.

(2) Az illetékes hatóságok felmérik a 
létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott 
információk minőségét, különös tekintettel 
teljességükre, következetességükre és 
hitelességükre.

Indokolás

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.

Módosítás: 6
9. cikk, (4) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

Ezeknek az útmutatásoknak összhangban 
kell lenniük a nemzetközileg elfogadott 
eljárásokkal – amennyiben ezek 
rendelkezésre állnak –, és meg kell felelniük 
a Közösség egyéb jogszabályainak.

Indokolás

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). 
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Módosítás: 7
10. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság – az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség segítségével –
az Európai PRTR-t nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az Interneten való 
terjesztés útján a 7. cikk (3) bekezdésében 
megállapított időkeretnek megfelelően.

(1) A Bizottság – az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség segítségével –
az Európai PRTR-t nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az Interneten való 
ingyenes terjesztés útján a 7. cikk (3) 
bekezdésében megállapított időkeretnek 
megfelelően.

Indokolás

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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INDOKOLÁS

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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