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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0634)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0130/2004),

– uwzględniając Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu 
zanieczyszczeń,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rybołówstwa 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4

(4)Zintegrowany i spójny PRTR daje 
przemysłowi, naukowcom, firmom 
ubezpieczeniowym, władzom lokalnym, 
organizacjom pozarządowym oraz innym 
decydentom solidną bazę danych dla 
porównań i przyszłych decyzji w sprawach 
dotyczących środowiska naturalnego.

(4)Zintegrowany i spójny PRTR daje 
społeczeństwu, przemysłowi, naukowcom, 
firmom ubezpieczeniowym, władzom 
lokalnym, organizacjom pozarządowym 
oraz innym decydentom solidną bazę 
danych dla porównań i przyszłych decyzji 
w sprawach dotyczących środowiska 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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naturalnego.

Uzasadnienie

One of the main reasons for which PRTR is created is that it will enable citizens to get up-to-
date and accurate information on companies which are located in their vicinity.

Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 18 (niderlandzka wersja językowa )

18. “Odzysk” oznacza dowolne działanie 
przewidziane w załączniku IIB dyrektywy 
75/442/EWG.

dotyczy wyłącznie niderlandzkiej wersji 
językowej

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

Poprawka 3
Artykuł 5 ustęp 1 A (nowy)

1a. Uwalnianie zanieczyszczeń należących 
do poszczególnych kategorii 
zanieczyszczeń przewidzianych w 
załączniku II jest rejestrowane w każdej z 
tych kategorii.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
Artykuł 8 ustęp 1
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1. Komisja ustala ramy czasowe, wzór oraz 
szczegóły potrzebne do zbierania i 
przesyłania istniejących w Państwach 
Członkowskich informacji dotyczących 
uwolnień z rozproszonych źródeł zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 ust. 2.

1. Komisja ustala ramy czasowe, wzór oraz 
szczegóły potrzebne do zbierania i 
przesyłania istniejących w Państwach 
Członkowskich informacji dotyczących 
uwolnień z rozproszonych źródeł zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 ust. 2, 
stosując uznane międzynarodowo metody, 
ilekroć są one do dyspozycji.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 5
Artykuł 9 ustęp 2

2. Właściwe władze oceniają jakość 
danych dostarczanych przez podmioty 
gospodarcze prowadzące zakłady, w 
szczególności pod względem ich 
aktualności, kompletności, jasności, 
porównywalności, spójności i 
przejrzystości.

2. Właściwe władze oceniają jakość 
danych dostarczanych przez podmioty 
gospodarcze prowadzące zakłady, w 
szczególności pod względem ich 
kompletności, jasności, spójności i 
wiarygodności.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
Artykuł 9 ustęp 4 podpunkt 1 A (nowy)

Wytyczne pozostają w zgodzie z 
międzynarodowo uznanymi metodami, 
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ilekroć są one do dyspozycji, oraz są 
spójne z pozostałym prawodawstwem 
wspólnotowym.

Uzasadnienie

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)

Poprawka 7
Artykuł 10 ustęp 1

1. Komisja, z pomocą Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska, zapewnia publiczną 
dostępność europejskiego PRTR poprzez 
Internet uwzględniając ramy czasowe 
określone w art. 7 ust. 3.

1. Komisja, z pomocą Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska, zapewnia publiczną 
dostępność europejskiego PRTR bezpłatnie
poprzez Internet uwzględniając ramy 
czasowe określone w art. 7 ust. 3.

Uzasadnienie

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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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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