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EU-kommisionens förslag till industriutsläpps-
portalsförordning och reviderat industriutsläpps- 
direktiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156 
 

(M2022/00853) 
 

Tidningsutgivarna, TU, (TU Medier i Sverige) har getts tillfälle att yttra 
sig över rubricerade förslag och får anföra följande.   
 

Sammanfattning 
 
• TU ser positivt på EU-kommissionens förslag till 

industriutsläppsportalsförordning och ett reviderat 
industriutsläppsdirektiv i de delar de syftar till att öka insyn. 

 

• TU uppmanar regeringen att i det fortsatta arbetet med rättsakterna 
verka för en ökad offentlighet. 

 
 

 

TU:s synpunkter 
 
TU noterar inledningsvis att förslagen är mycket detaljerade och i många 
delar rörande detaljer utanför TU:s intressesfär.  
 
TU konstaterar dock, övergripande, att EU-kommissionens förslag syftar 
till att harmonisera rapporteringskraven om industriutsläpp för ett antal 
EU-rättsakter på miljöområdet. Det sker dels genom ett förslag till en ny 
förordning om rapportering av miljöuppgifter från industrianläggningar 
och inrättande av en portal för industriutsläpp, dels genom en revidering 
av det befintliga s k industriutsläppsdirektivet (IED). 
 
TU uppfattar det som att de båda rättsakterna har till syfte att förbättra 
övervakningen av utsläpp och ge såväl industri som beslutsfattare som 
och allmänhet en bättre insyn om, och överblick över, utsläppen inom 
EU. 
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TU verkar enligt sina stadgar för att värna allmänhetens rätt till 
information och ett demokratiskt och öppet samhälle. Mot den 
bakgrunden ser TU positivt på EU-kommissionens förslag. 
 
TU vill här särskilt understryka artikel 9 i förordningsförslaget (”Access 
to information”) och den hänvisning som i förordningsförslaget 
(beaktande-sats 2) görs till den s k Århus-konventionen och dess 
betoning av ökad offentlighet om miljöinformation. TU noterar på 
samma sätt även skrivningarna i artikel 70g) om ”Public information och 
participation” och en liknande hänvisning till Århus-konventionen i 
beaktande-sats (21) i förslaget till ett reviderat EU-direktiv. 
 
Sammanfattningsvis välkomnar TU därför EU-kommissionens förslag 
och uppmanar regeringen att i det fortsatta arbetet med förslagen verka 
för en ökad offentlighet. 
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