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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Piesārņojošo 
vielu izplūdes un pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 
96/61/EK grozīšanu
(KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0634)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6-0130/2004),

– ņemot vērā ANO/Ekonomikas komisijas Eiropai (ANO/EKE) Protokolu par piesārņojošo 
vielu izplūdes un pārneses reģistriem; 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisiju vēlreiz vērsties Parlamentā, ja tā priekšlikumu vēlas būtiski grozīt vai to 
aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.  

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr.1
4. APSVĒRUMS

4) Vienots un saskaņots Piesārņojošo vielu 
izplūdes un pārneses reģistrs (PVIPR) ir 
visaptveroša datubāze, kas palīdz 
rūpniecības nozares pārstāvjiem, 
zinātniekiem, apdrošināšanas kompānijām, 
vietējām pašvaldībām, nevalstiskām 
organizācijām un citām lēmējiestādēm 
salīdzināt un nākotnē pieņemt lēmumus ar 
vidi saistītos jautājumos.

4) Vienots un saskaņots Piesārņojošo vielu 
izplūdes un pārneses reģistrs (PVIPR), 
visaptveroša datubāze, kas palīdz 
sabiedrībai, rūpniecības nozares 
pārstāvjiem, zinātniekiem, apdrošināšanas 
kompānijām, vietējām pašvaldībām, 
nevalstiskajām organizācijām un citām 
lēmējiestādēm salīdzināt un nākotnē 
pieņemt lēmumus ar vidi saistītos 

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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jautājumos. 

Pamatojums

Viens no galvenajiem iemesliem PVIPR izveidei ir tas, ka šis reģistrs atvieglos iedzīvotāju 
pieeju aktuālai un precīzai informācijai par tuvējās apkārtnes uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 2
2. PANTA 18. PUNKTS

18. ,,Sanācija” ir jebkādas darbības, kas 
noteiktas Direktīvas 75/442/EEK II 
pielikuma B daļā.

18. ,,Sanācijas pasākumi” ir jebkādi 
pasākumi, kas noteikti Direktīvas 
75/442/EEK II pielikuma B daļā.

Pamatojums

Šis grozījums prasa veikt izmaiņas visā dokumentā.  

Grozījums Nr. 3
5. PANTA 1. A PUNKTS (jauns) 

1. a Pārskata ziņojumi par piesārņojošo 
vielu izplūdēm, kuras iedala vairākās 
piesārņotāju kategorijās, kā noteikts II 
pielikumā, sniedz atsevišķi par katru no 
kategorijām. 

Pamatojums

Dažas vielas pieskaitāmas daudzām II pielikumā noteiktajām kategorijām. Ja operators 
izvēlējies attiecināt emisiju uz visām šīm kategorijām, tas var radīt situāciju, ka nevienā no 
kategorijām netiek pārsniegta emisijas robežvērtība. Lai to novērstu, operatoram jāziņo par 
emisiju visām attiecīgajām kategorijām. 

Grozījums Nr. 4
8. PANTA 1. PUNKTS

1. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru nosaka laika grafiku, 
datu formātu un precīzas ziņas, kas 
vajadzīgas, lai savāktu un pārsūtītu 
dalībvalstīs pašreiz pieejamo informāciju 
par izplūdēm no difūziem piesārņojuma 

1. Komisija saskaņā ar 19. panta 2. punktā 
minēto procedūru, izmantojot starptautiski 
atzītas metodes, kad vien tās ir pieejamas, 
nosaka laika grafiku, datu formātu un 
precīzas ziņas, kas vajadzīgas, lai savāktu 
un pārsūtītu dalībvalstīs pašreiz pieejamo 
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avotiem. informāciju par izplūdēm no difūziem 
piesārņojuma avotiem. 

Pamatojums

Pašreiz jau ir pieejamas aprēķina metodes, ko izmanto, lai savāktu datus par difūziem 
piesārņojuma avotiem. Lai novērstu divkāršu darbu un tādu datu vākšanu, kas nav 
salīdzināmi ar datiem, kuri iegūti no citiem avotiem, lietderīgi būtu izmantot starptautiskā 
mērogā vai Eiropā atzītas metodes. Piemēram, INSPIRE projektu varētu izmantot kā metodi, 
lai savāktu datus par telpu. 

Grozījums Nr. 5
9. PANTA 2. PUNKTS

2. Kompetentās iestādes novērtē aparatūras 
operatoru sniegto datu kvalitāti, jo īpaši 
attiecībā uz datu savlaicīgumu, pilnīgumu, 
nenoteiktību, salīdzināmību, pastāvīgumu 
un pārredzamību. 

2. Kompetentās iestādes novērtē aparatūras 
operatoru sniegto datu kvalitāti, it īpaši 
attiecībā uz datu pilnīgumu, pastāvīgumu 
un ticamību. 

Pamatojums

9. panta 2. punkta formulējums nesaskan ar protokola tekstu, kas prasa tikai datu 
novērtēšanu attiecībā uz to pilnīgumu, pastāvīgumu un ticamību. Datu savlaicīgums ir minēts 
jau 7. pantā, savukārt prasības attiecībā uz datu nenoteiktību, salīdzināmību un pārredzamību 
ir ietvertas 5. pantā.

Grozījums Nr. 6
9. PANTA 4. PUNKTA 1. A APAKŠPUNKTS (jauns)

Šīs pamatnostādnes ir saskaņā ar 
pieejamām starptautiski apstiprinātām 
metodēm un ir saderīgas ar citiem 
Kopienas tiesību aktiem. 

Pamatojums

Lai uzlabotu datu salīdzināmību, būtu lietderīgi izstrādāt pamatnostādnes ziņošanai un 
uzraudzībai, kas atbilst starptautiskā mērogā vai Eiropā apstiprinātām metodēm. Šīm 
pamatnostādnēm jāatbilst citām ziņošanas un uzraudzības nostādnēm, piemēram, tām, kas ir 
ieviestas saskaņā ar Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli
(IPNK) un Ūdens struktūrdirektīvu 2000/60/EK.

Grozījums Nr. 7
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10. PANTA 1. PUNKTS

1. Komisija ar Eiropas Vides aģentūras 
atbalstu padara Eiropas PVIPR publiski 
pieejamu, to izplatot internetā saskaņā ar 7. 
panta 3. punktā noteikto laika grafiku. 

1. Komisija ar Eiropas Vides aģentūras 
atbalstu padara Eiropas PVIPR publiski 
pieejamu, to bez maksas izplatot internetā 
saskaņā ar 7. panta 3. punktā noteikto laika 
grafiku. 

Pamatojums

Saskaņā ar ANO/EKE protokolu, kas ir pamatā šai regulai, pieeja informācijai jānodrošina 
bez maksas. Komisija nav paudusi nodomu iekasēt naudu no PVIPR lietotājiem par 
informācijas pakalpojumiem; no otras puses, tā nav arī noteikusi, ka šāda kārtība paliks 
nemainīga arī nākotnē. Tādējādi ir lietderīgi regulā iekļaut principu par brīvu pieeju 
informācijai. 
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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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