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Høring EU Specialudvalg PRTR-forslag. Kommissionens forslag til ændring 
af indberetningskrav og formater under Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over 
udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) 
 

Til Miljø- og Fødevareministeriet 

 

DI har modtaget rammenotat om Kommissionens forslag til ændring af 

indberetningskrav og formater under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af 

forurenende stoffer (E-PRTR).  

 

Forslaget går dels på at ændre indberetningsterminerne, dels at ændre frivillighedsstatus 

for en række parametre samt at indføre en ny oplysningsparametre. 

 

Hvad angår indberetningsterminerne kan en opdateret indberetningsterminsserie 

sandsynligvis realiseres, hvis det er den rette IT-struktur til stede. Den kompetente, 

nationale myndigheds kapacitet til at kvalitetssikre oplysninger fra virksomheder bør til 

passes, så fristerne kan overholdes. 

 

Ændring af frivillighedsstatus for en række parametre er stærkt kritisk. Parametrene har 

ikke tidligere været anvendt i Dansk praksis. 

 

2.11 - "Virksomhedens driftsstatus". Oplysningen gøres obligatorisk for alle omfattede 

virksomheder optaget på forordningen bilag 1. Ifølge rammenotatet ønsker EU-

Kommissionen at validere eventuelt manglende indberetning af data. Der er i dag 

indberetningspligt, hvis et anlæg overskrider udledningstærsklerne i bilag 2 til 

forordningen. Disse er etableret ud fra et hensyn om oplysninger om væsentlige 

miljøpåvirkninger. Med det nye krav om objektiv, obligatorisk indberetning er der tale om 

en oplysning, som den nationale, kompetente myndighed selv håndterer. Det fremstår 

altså som en underkendelse fra Kommissionens side af de nationale, kompetente 

myndigheders indsats. Konsekvensen af at gøre dette indberetningskrav obligatorisk er, 

at indberetningsberørte anlæg/virksomheder stiger med en faktor 10. Det betragter DI 
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som en meget væsentlig stigning i administrative byrder, som bør forelægges 

Erhvervsministeriets byrdevurderingsindsats. Ydermere er det ikke en parameter, som i 

sig selv siger noget om miljøpåvirkningsgraden. Forordningen har i dag et 

rapporteringskrav baseret på, om man overskrider stofspecifikke tærskelværdier. Der er 

ingen årsag til at pålægge ikke miljøbelastende anlæg/virksomheder en forpligtelse til at 

foretage en indholdsløs indberetning. Indholdsløs - også i den forstand, at denne opgave 

ikke i sig selv vil animere til en mere miljøtilpasset drift på anlægget. 

 

DI anbefaler derfor, at Danmark stemmer nej til dette forslag fra EU-Kommissionen. 

 

2.12 - "Produktionsvolumen". Der redegøres i rammenotatet for, at produktionsvolumen 

er en virksomhedsøkonomisk kritisk parameter at opgive med offentliggørelse for øje. DI 

er enige heri, men anbefaler i modsætning til rammenotatets indstilling, at Danmark 

stemmer imod at gøre denne parameter obligatorisk. I forhold til forureningsniveauet er 

det væsentligt i stedet at tage udgangspunkt i miljøgodkendelsens element om maksimale 

mængder på anlægget. 

 

DI anbefaler derfor, at Danmark stemmer nej til dette forslag fra EU-Kommissionen. 

 

2.13 - "Antal driftstimer". Antallet af faktiske driftstimer er et stærkt virksomhedskritisk 

parameter at offentliggøre. Rammenotatet redegør for dette forhold. Derimod findes der 

i dag normalt oplysninger om maksimal driftstid for et anlæg i miljøgodkendelsen, hvis 

dette i øvrigt over hovedet er relevant på det specifikke sted. 

 

DI anbefaler derfor, at Danmark stemmer nej til dette forslag fra EU-Kommissionen. 

 

2.14 - "Antal ansatte". Dette parameter har absolut intet med virksomhedens 

miljøperformance at gøre og bør således ikke gøres obligatorisk som 

indberetningsparameter. 

 

DI anbefaler derfor, at Danmark stemmer nej til dette forslag fra EU-Kommissionen. 

 

2.15 - "Web adresse med link til miljørapport eller EMAS redegørelse". Dette krav er en 

nyt forslag fra EU-Kommissionen. At foretage en indberetning af miljø parameter over 

tærskelværdien og samtidig henvise til en udarbejdet miljørapport/EMASredegørelser er 

absolut dobbeltkonfekt - uden miljøeffekt. 

 

DI anbefaler derfor, at Danmark stemmer nej til dette forslag fra EU-Kommissionen. 

 

Yderligere bemærkninger: 

DI vurdere ydermere, at der ikke er direkte hjemmel i PRTR-forordningens formål til at 

sikre data, som EU-Kommissionen finder der nødvendigt at have for at kunne lave 

analyser af anlægs- og virksomheders miljøeffektivitet m.v. Dette er ikke forordningen 



 

formål. En sådan hjemmel må Kommissionen skaffe sig på anden vis ved at forslå en 

ændring af forordningen eller ved andre relevante regelsæt. 

 

PRTR-forordningens artikel 1: Formål 

"Ved denne forordning oprettes der et europæisk register over udledning og 

overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »det europæiske PRTR«, 

i form af en offentlig tilgængelig, elektronisk database, og der fastsættes regler for, 

hvordan den skal fungere, med henblik på at gennemføre UNECE-protokollen om 

registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt 

»protokollen«, fremme offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesser på 

miljøområdet, samt bidrage til at forebygge og mindske forurening af miljøet." 

 

Ønsker ministeriet ovenstående udbybet, står DI selvfølgelig til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Løber 

Chefkonsulent 

 


