
Tájékoztató 
 
 

Tájékoztatjuk, hogy 2006. január 18-án megjelent az Európai Parlament és a Tanács 
166/2006/EK rendelete (továbbiakban „R”) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -
szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról. 
 
Ennek megfelelően 2008-tól a korábban használt Európai Szennyezőanyag-kibocsátási 
Nyilvántartási (EPER) rendszer bővítésével egy szélesebb körű, a nyilvánosság számára 
jobban átlátható adatszolgáltatási rendszer, az ún. Európai Szennyezőanyag-
kibocsátási és-szállítási Nyilvántartás (E-PRTR – European-Pollutant Release and 
Transfer Register) jön létre. 
 
Az E- PRTR a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményen (Magyarországon kihirdette a 2001. 
évi LXXXI. Törvény) alapuló adatszolgáltatási kötelezettség. Hazánk 2003. májusában a 
Kijevben megrendezett környezetvédelmi miniszteri konferencián aláírta a létrehozásáról 
szóló PRTR Jegyzőkönyvet.  
 
Az E- PRTR egy későbbiekben létrehozásra kerülő, bárki által interneten hozzáférhető 
adatbázis, melynek legfőbb célja, hogy a nyilvánosság számára megfelelő információt 
nyújtson a jelentősebb környezeti kibocsátásokról. 
 
Már meglévő nyilvántartási rendszerekre épül, szerkezete nagyon hasonló az EPER 
szerkezetéhez, de bővebb adatszolgáltatáson alapul (több iparág, több szennyezőanyag, 
a földtani közeggel és a hulladékkal kapcsolatos adatok is bekerültek, stb.).  
Magyarország – az Európai Bizottsággal összhangban – építi ki a teljes új rendszert. 
 
Az E-PRTR létrehozását követően információkat tartalmaz a meghatározott 
tevékenységek végzése kapcsán a küszöbértéket meghaladó, a levegőbe, vízbe és 
földtani közegbe történő szennyezőanyag-kibocsátásokról, a speciális és nem speciális 
hulladékártalmatlanítási vagy -hasznosítási művelet céljára elszállított — veszélyes és 
nem veszélyes — hulladékokról, valamint a szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő 
szennyező anyag telephelyről történő elszállításáról („R" 5. cikk). 
Az adatszolgáltatás során a balesetekből, és (lehetőség szerint) a diffúz forrásokból 
származó kibocsátásokat is jelenteni kell („R” 5. és 8. cikk). 
Az adatbázis rendszeres bevallásokon alapszik, az adatszolgáltatás bizonyos 
kibocsátási, átadási és tevékenységi küszöbértékhez kötött. 
A jelentéstétel éves gyakorissággal történik, az első jelentés báziséve a 2007-es év lesz. 
 
Az E-PRTR nyilvántartás, ill. a benne szereplő adatok és információk nyilvánosak 
lesznek. A nyilvánosság részt vehet a rendszer továbbfejlesztésében, észrevételeket 
nyújthat be, joga van az igazságszolgáltatáshoz. 
 
Bővebb információ a http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon található. 
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