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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av ett 
europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av 
rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG
(KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0634)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0130/2004),

– med beaktande av protokollet av FN:s ekonomiska kommission för Europa om ett register 
över utsläpp och överföringar av föroreningar,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från fiskeriutskottet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Ett integrerat och enhetligt register ger 
näringslivet samt forskare, 
försäkringsbolag, lokala myndigheter, icke-
statliga organisationer och andra 
beslutsfattare ett bra underlag för 
jämförelser och framtida beslut i 
miljöfrågor.

(4) Ett integrerat och enhetligt register ger 
allmänheten och näringslivet samt 
forskare, försäkringsbolag, lokala 
myndigheter, icke-statliga organisationer 
och andra beslutsfattare ett bra underlag för 
jämförelser och framtida beslut i 
miljöfrågor.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

En av de huvudsakliga orsakerna till att ett europeiskt register över utsläpp och överföringar 
av föroreningar (PRTR) upprättas är att det skall vara möjligt för medborgarna att få 
uppdaterad och exakt information om företag i deras närmiljö.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 2, LED 18

(18) återvinning: varje åtgärd som avses i 
bilaga II B till direktiv 75/442/EEG. 

(18) återvinningåtgärder: varje åtgärd som 
avses i bilaga II B till direktiv 75/442/EEG. 

Motivering

Denna ändring kräver ändringar i hela dokumentet.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (nytt)

1a. Utsläpp av föroreningar som ingår i 
flera föroreningskategorier i enlighet med 
bilaga II skall rapporteras med avseende 
på var och en av dessa kategorier.

Motivering

Vissa ämnen omfattas av flera kategorier i bilaga II. Operatörerna kan välja att sprida sina 
utsläpp över dessa kategorier vilket skulle kunna leda till att inget av tröskelvärdena i 
kategorierna överskrids. I syfte att förhindra detta bör operatören åläggas att rapportera 
utsläppen i alla berörda kategorier.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 fastställa en 
tidsplan för insamling och överlämnande 
av den information om utsläpp från diffusa 
källor som finns i medlemsstaterna; den 
skall också bestämma vilken form denna 
information skall ha och exakt vilka 
uppgifter som skall ingå.

1. Kommissionen skall i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2, och genom att 
använda internationellt godkända 
metoder, om sådana finns tillgängliga, 
fastställa en tidsplan för insamling och 
överlämnande av den information om 
utsläpp från diffusa källor som finns i 
medlemsstaterna; den skall också 
bestämma vilken form denna information 
skall ha och exakt vilka uppgifter som skall 
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ingå.

Motivering

Det existerar redan beräkningsmetoder för insamling av data från diffusa källor. För att 
undvika dubbelt arbete och insamling av data som inte kan jämföras med data från andra 
källor, vore det lämpligt att förena sig om metoder som godkänts på internationell eller 
europeisk nivå. Inspire-projektet skulle t.ex. kunna användas som en metod för insamling av 
geografiska data.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 9, PUNKT 2

2. De behöriga myndigheterna skall 
bedöma kvaliteten på de data som 
industrienheternas verksamhetsutövare 
lämnar, särskilt med avseende på deras 
punktlighet, fullständighet, numeriska 
noggrannhet, enhetlighet och möjligheten 
till insyn.

2. De behöriga myndigheterna skall 
bedöma kvaliteten på de data som 
industrienheternas verksamhetsutövare 
lämnar, särskilt med avseende på deras  
fullständighet, enhetlighet och 
trovärdighet.

Motivering

Ordalydelsen i artikel 9.2 är inte förenlig med texten i protokollet som endast kräver att data 
värderas med avseende på deras fullständighet, enhetlighet och trovärdighet. Punktligheten 
av data omfattas redan av artikel 7 och krav om numerisk noggrannhet, jämförbarhet och 
möjligheten till insyn omfattas av artikel 5.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 9, PUNKT 4, STYCKE 1A (nytt)

Riktlinjerna skall vara i 
överensstämmelse med internationellt 
godkända metoder, om sådana finns 
tillgängliga, samt förenliga med annan 
gemenskapslagstiftning.

Motivering

I syfte att förbättra jämförbarhet av data vore det lämpligt att utarbeta riktlinjer om 
rapportering och övervakning som är anknutna till metoder som godkänts på internationell 
och europeisk nivå. Dessa riktlinjer bör vara förenliga med andra riktlinjer om rapportering 
och övervakning, t.ex. de som utarbetats på grundval av direktivet om samordnande åtgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar och ramdirektivet på vattenpolitikens område 
(96/61/EG och 2000/60/EG).



PE 355.606v01-00 8/10 PR\560256SV.doc

SV

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Kommissionen skall med hjälp av 
Europeiska miljöbyrån se till att det 
europeiska registret blir allmänt tillgängligt 
genom att läggas ut på Internet enligt den 
tidsplan som fastställs i artikel 7.3.

1. Kommissionen skall med hjälp av 
Europeiska miljöbyrån se till att det 
europeiska registret blir allmänt tillgängligt 
genom att spridas avgiftsfritt på Internet 
enligt den tidsplan som fastställs i 
artikel 7.3.

Motivering

Enligt protokollet som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, på vilken 
denna förordning grundar sig, bör uppgifterna finnas tillgängliga avgiftsfritt. Kommissionen 
har inte meddelat att den har för avsikt att uppbära en avgift av registrets användare i fråga 
om datatjänster. Å andra sidan har kommissionen inte heller meddelat att det kommer att 
vara så i framtiden. Därför är det lämpligt att i förordningen införa principen om avgiftsfri 
tillgång till information. 
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MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag att upprätta ett europeiskt register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar (PRTR) består av två delar: ett förslag till rådets beslut om 
tillgång till protokollet som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa av den 
21 maj 20031 och ett förslag som strävar efter att införa relevanta delar av protokollet i 
gemenskapsrätten. Detta betänkande behandlar det sistnämnda förslaget.

Mål
Målet för protokollet som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa och PRTR 
är att få en bättre bild av mängden förorenande ämnen som släpps ut från anläggningar och att 
göra denna information lättillgänglig för allmänheten, genom att kräva att operatörerna 
rapporterar sina utsläpp. I sitt förslag anser kommissionen att PRTR är ”viktigt för att göra 
allmänheten miljömedveten och för att förbättra efterlevnaden av miljölagstiftningen.”

Innehåll
Syftet med detta förslag är att utvidga det redan befintliga europeiska registret över 
förorenande utsläpp (EPER)2. Jämfört med EPER kräver PRTR rapportering av flera ämnen, 
av flera företag och i fråga om flera utsläppskategorier. Det är inte endast utsläpp i luften som 
skall rapporteras, utan också utsläpp i vatten, i jorden och som avfall med avseende på de 
föroreningar som är förtecknade i bilaga II om gränsvärdet överstigs.

PRTR kommer att förvaltas av kommissionen medan medlemsstaterna ansvarar för 
inlämnandet av den begärda informationen. Kommissionens syfte är inte att skapa en ny byrå 
eller ett nytt institut, utan att omvandla det befintliga EPER till PRTR.

Kommentarer
Föredraganden är ense om största delen av kommissionens förslag. PRTR skulle innebära en 
förbättring för allmänheten jämfört med den nuvarande situationen. Det blir lättare för 
medborgarna att få reda på vilka ämnen som släpps ut av anläggningar som omfattas av detta 
förslag.

I fråga om kostnaderna för företagen till följd av rapporteringsskyldigheten, anser 
föredraganden att den begärda informationen i de flesta fall redan finns tillgänglig. Dessa 
anläggningar är skyldiga att rapportera mängden och innehållet av sina utsläpp på grundval av 
befintliga europeiska (t.ex. EPER) och nationella skyldigheter.

Eftersom medlemsstaterna, med undantag för Slovakien och Malta, undertecknat protokollet 
som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, är de redan skyldiga att upprätta 
ett nationellt PRTR. Det europeiska PRTR som upprättas genom denna förordning skulle 
således göra det möjligt för medlemsstaterna att till en lägre kostnad uppfylla kraven i 
protokollet som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa, tack vare effektivitet 
hos och stöd från de andra medlemsstaterna och kommissionen.

  
1 KOM(2004)0635.
2 Upprättat genom kommissionens beslut 2000/479/EG av den 17 juli 2000 (EGT L 192, 28.7.2000, s. 36).
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Förbättringar
Föredraganden anser att kommissionens förslag kan förbättras på vissa punkter.

Det viktigaste ändringsförslaget gäller artikel 5 där föredraganden föreslår att man lägger till 
ett krav om att förorenande ämnen som omfattas av flera kategorier enligt bilaga II skall 
rapporteras i alla dessa kategorier. Ett exempel på detta är kategori 7 (flyktiga organiska 
föreningar som inte innehåller metan). Benzen kan omfattas av denna kategori, men är också 
förtecknad separat (kategori 62). I syfte att undvika missförstånd vore det lämpligt att i själva 
förordningen klargöra i vilken kategori ett ämne ingår. Den bästa lösningen på detta problem 
är att införa ett krav på att ämnena skall rapporteras i alla relevanta kategorier, för att 
operatörerna inte skall behöva göra detta val.

De övriga ändringsförslagen har som huvudsakligt syfte att göra texten mer följdriktig och 
tydlig.

Slutsatser
Föredraganden anser till slut att detta förslag bör stödjas av parlamentet eftersom det leder till 
förbättrad tillgång till information för allmänheten, samtidigt som kostnaderna för 
upprättandet av ett europeiskt PRTR är relativt låga och säkerligen lägre än de kostnader som 
skulle uppstå om man upprättade ett separat PRTR för varje medlemsstat.
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