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Návrh zprávy (PE 355.606v01-00)
Johannes Blokland
Zřízení Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek a změna směrnice Rady 

91/689/EHS a 96/61/ES

Návrh nařízení (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD) – pozměňovací akt)

Návrh Komise Pozměňovací návrhy Parlamentu

Autoři pozměňovacího návrhu: Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 8
ČLÁNEK 1

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr 
úniků a přenosů znečišťujících látek na 
úrovni Společenství (Evropský PRTR) ve 
formě veřejně přístupné elektronické 
databáze a stanoví pravidla pro jeho
fungování za účelem provedení Protokolu 
EHK OSN o registrech úniků a přenosů 
znečišťujících látek (dále jen „protokol“).

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr 
úniků a přenosů znečišťujících látek na 
úrovni Společenství (Evropský PRTR) ve 
formě veřejně přístupné elektronické 
databáze a stanoví pravidla pro jeho 
fungování za účelem provedení Protokolu 
EHK OSN o registrech úniků a přenosů 
znečišťujících látek (dále jen „protokol“), a 
usnadňuje účast  veřejnosti na rozhodování 
o životním prostředí, jakož i přispívá k 
prevenci a omezování znečištění životního 
prostředí.
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Or. en

Justification

Tímto pozměňovacím návrhem je jednoznačně vyjádřeno a zdůrazněno budoucí  přispění 
celostátních registrů úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) k účasti veřejnosti a 
prevenci znečištění. Doplněný text je součástí cíle (článek 1) Protokolu o PRTR.

Autor pozměňovacího návrhu:  Richard Seeber

Pozměňovací návrh 9
ČLÁNEK 2, BOD 16

(16) „odpadními vodami “ se rozumí 
městské odpadní vody, splašky a 
průmyslové odpadní vody podle definice v 
článku 2 směrnice 91/271/EHS ze dne 21. 
května 1991 o čištění městských odpadních 
vod a jakékoliv jiné použité vody obsahující 
látky či předměty podléhající regulaci na 
základě právních předpisů Společenství;

(16) „odpadními vodami “ se rozumí 
městské odpadní vody, splašky a 
průmyslové odpadní vody podle definice v 
článku 2 směrnice 91/271/EHS ze dne 21.
května 1991 o čištění městských odpadních 
vod a jakékoliv jiné použité vody 
podléhající z důvodu obsahu látek nebo 
předmětů regulaci na základě právních 
předpisů Společenství.

Or. de

Justification

Navrhované znění zachází příliš daleko, protože čl. 2 odst. 14 Protokolu definuje ,,odpadní 
vody” jako ,,použité vody obsahující látky nebo předměty, které podléhají regulaci na základě 
vnitrostátních právních předpisů” (v tomto případě předpisů Společenství). Pravidla jsou 
však určena pro odpadní vody, nikoli pro látky nebo předměty v těchto vodách obsažené. To 
by znamenalo zahrnutí, kupříkladu, předchozího povolení k vypouštění odpadních vod do 
vody nebo do odvodňovacího kanálu podle směrnice 76/464/EHS, směrnice 80/68/EHS nebo 
směrnice 91/271/EHS. Zahrnutím veškerých vod, pro které existují na úrovni Společenství 
pravidla týkající se obsahu látek, by se rozsah ohlašovací povinnosti zbytečně rozšířil. 

Autoři pozměňovacího návrhu: Satu Hassi, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, PÍSMENO A)
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(a) závodu a jeho zeměpisného umístění; (a) závodu, závodu, případně mateřské 
společnosti, a jeho zeměpisného umístění, 
včetně povodí řeky;

Or. en

Justification

Mateřská společnost je doplněna z důvodu souladu s článkem 14 f. Povodí řeky je užitečná 
informace z důvodu znalosti toku znečišťujících látek.

Autoři pozměňovacího návrhu: Satu Hassi, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 11
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1, PÍSMENO B)

b) přenosy nebezpečných odpadů mimo 
místo závodu překračující 2 tuny za rok nebo 
odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné 
překračující 2 000 tun za rok, v případě 
jakéhokoliv způsobu využití nebo 
odstranění, s uvedením buď „R“ (recovery –
využití) nebo „D“ (disposal – odstranění) 
podle toho, zda je odpad určen k využití 
nebo odstranění a, v případě pohybu 
nebezpečného odpadu přes hranice států, s 
uvedením názvu a adresy subjektu 
provádějícího využití nebo odstranění tohoto 
odpadu a místa využití nebo odstranění;

b) přenosy nebezpečných odpadů mimo 
místo závodu překračující 1 tunu za rok 
nebo odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné překračující 1 000 tun za rok, v 
případě jakéhokoliv způsobu využití nebo 
odstranění, s uvedením buď „R“ (recovery –
využití) nebo „D“ (disposal – odstranění) 
podle toho, zda je odpad určen k využití 
nebo odstranění a, v případě pohybu 
nebezpečného odpadu přes hranice států, s 
uvedením názvu a adresy subjektu 
provádějícího využití nebo odstranění tohoto 
odpadu a místa využití nebo odstranění;

Or. en

Justification

Návrh nového nařízení EU o systému REACH (registrace, hodnocení a povolení chemikálií) 
se vztahuje na 97 % nebezpečných látek. K získání jistoty, že informace obsažené v registru 
zahrnují významý podíl odpadů uvedených v registrech odpadu je nezbytné snížit limitní 
objemy. Žádná předběžná čísla, která by zdůvodňovala původní údaje, nebyla předložena.
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Autoři pozměňovacího návrhu:Satu Hassi, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 12
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 2

2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují 
celkové údaje o únicích a přenosech v 
důsledku všech úmyslných, náhodných, 
rutinních a nerutinních činností.

2. Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují 
celkové údaje o únicích a přenosech, 
rozlišující mezi rutinními a náhodnými 
činnostmi.

Or. en

Justification

Neplánované, náhodné úniky znečišťujících látek by měly být ohlašovány odděleně od 
plánovaných, rutinních úniků. Rozlišení mezi regulovanými a nekontrolovanými úniky 
poskytuje důležité informace veřejnosti o příčinách znečištění.

Autor pozměňovacího návrhu:Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 13
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 4

4. Při přípravě zprávy použije dotčený 
provozovatel nejlepší dostupné informace, 
které mohou zahrnovat údaje získané na 
základě monitorování, emisní faktory, 
rovnice hmotnostní bilance, nepřímé 
monitorování nebo jiné výpočty, inženýrské 
úsudky a jiné metody v souladu s 
ustanovením čl. 9 odst. 1 a podle 
mezinárodně schválených metodik, pokud 
jsou k dispozici.

4. Při přípravě zprávy použije dotčený 
provozovatel nejlepší dostupné informace, 
které mohou zahrnovat údaje získané na 
základě monitorování, emisní faktory, 
rovnice hmotnostní bilance, nepřímé 
monitorování nebo jiné výpočty, inženýrské 
úsudky a jiné metody v souladu s 
ustanovením čl. 9 odst. 1 a podle 
mezinárodně schválených metodik, pokud 
jsou průkazné.

Or. en

Justification

Mnozí chemičtí provozovatelé vyvinuli podrobnou metodiku určování emisí a dokonce 
patentované metody analýz nejlépe vyhovující jejich konkrétnímu účelu. Žádný důkaz o tom, 
že mezinárodní metoda je lepší (opak je pravěpodobně pravdou), neexistuje.
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Autor pozměňovacího návrhu: Richard Seeber

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 5

5. Provozovatel každého dotčeného závodu 
vede pro účely příslušných orgánů členského 
státu evidenci údajů, ze kterých byly 
ohlášené informace získány, a to po dobu 
deseti let počínaje skončením daného 
ohlašovacího roku. Tato evidence musí také 
obsahovat popis metodiky použité ke 
shromáždění údajů.

5. Provozovatel každého dotčeného závodu 
vede pro účely příslušných orgánů členského 
státu evidenci údajů, ze kterých byly 
ohlášené informace získány, a to po dobu 
sedmi let počínaje skončením daného 
ohlašovacího roku. Tato evidence musí také 
obsahovat popis metodiky použité ke 
shromáždění údajů. 

Or. de

Justification

Čl. 9 odst. 1 Protokolu požaduje, aby evidence údajů, ze kterých byly ohlášené informace 
získány, byla přístupná příslušným orgánům pouze po dobu pěti let. Požadavek deseti let se 
proto zdá být nepřiměřený.

Autoři pozměňovacího návrhu: Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 15
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 5 A (nový)

5a. Pokud určitý počet provozovatelů užívá 
společnou čistírnu odpadních vod v jedné 
lokalitě, hlášení o přenosu odpadních vod 
do čistírny se od uvedených provozovatelů 
nevyžaduje; namísto toho, pouze 
provozovatel závodu, v jehož areálu se 
čistírna nachází, má za povinnost hlásit 
celkové úniky do vody.

Or. de

Justification

Komise uznává v důvodové zprávě ke svému návrhu nařízení, že jednotlivé společnosti s 



PE 357.734v01-00 6/18 AM\565075EN.doc
Externí překlad

CS

podobnou infrastrukturou se musejí usazovat v těsné blízkosti moderních průmyslových zón. 
Záměrem je, aby některé služby (zvláště odstraňování odpadních vod) byly společné, nebo 
byly prováděny jedním poskytovatelem služeb. Návrh Komise však není v souladu s touto 
podmínkou: závody na zpracování průmyslových odpadních vod jsou výslovně a samostatně 
uvedeny na seznamu příslušných ,,Činností” v příloze I, bodu 5 písm. g), a dojde-li k 
překročení kapacity 10 000 m3 denně, vztahuje se na ně ohlašovací povinnost. V důsledku 
toho, závody, které mají společnou účast právě z důvodu snižování nákladů a pečlivého 
hospodaření se zdroji, jsou zatíženy vyššími provozními náklady pro každého jednotlivého 
provozovatele kvůli ohlašovací povinnosti.  Tento režim by měl být odstraněn, aby 
integrovaný přístup k ochraně životního prostředí nebyl penalizován dodatečnými náklady na 
analýzu.

Autor pozměňovacího návrhu:Richard Seeber

Pozměňovací návrh 16
ČLÁNEK 6, ODSTAVEC 2

2. Odpad přenesený mimo místo závodu, 
který je předmětem následného 
odstraňování „úprava půdními procesy“ 
nebo „hlubinná injektáž“, jak je uvedeno v 
příloze II A směrnice 75/442/EHS, bude 
provozovatelem závodu, ze kterého přenos 
tohoto odpadu mimo místo závodu pochází, 
nahlášen jako únik do půdy.

vypouští se

Or. de

Justification

Článek 6 dává praktickou formu ohlašovací povinnosti pro úniky znečišťujících látek do půdy, 
která byla nově zavedena Evropským registrem emisí znečišťujících látek (EPER) v souladu s 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Protokol schvaluje přístup k přenosu odpadů orientovaný na typ odpadů 
nebo na znečišťující látky. (srov. článek 7 Protokolu). Návrh nařízení však stanoví v čl. 5 odst. 
1, písm. b) na jedné straně ohlašovací povinnost při překročení určitých kvantitativních prahů 
při přenosech odpadů, a podle čl. 6 odst. 2 ohlašování znečišťujících látek v přenášených 
odpadech, jsou-li tyto znečišťující látky odstraňovány metodou ,,hlubinné injektáže” nebo 
,,úpravy půdními procesy”. Tím se zavádí dvojí ohlašovací povinnost nevyžadovaná 
Protokolem, která vychází z obou přístupů; tj. z přístupu podle znečišťující látky a podle typu 
odpadu, což může v praxi vyvolat závažné problémy. Mnoho společností, kupříkladu, nemá 
ponětí o tom, kde se odpady přenášené z jejich závodu likvidují, nebo jakým postupem.
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Autoři pozměňovacího návrhu: Satu Hassi, Carl Schlyter

Pozměńovací návrh 17
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2, PÍSMENO B)

b) za všechny následující ohlašovací roky do 
12 měsíců po skončení ohlašovacího roku.

b) za všechny následující ohlašovací roky do 
sedmi měsíců po skončení ohlašovacího 
roku.

Or. en

Justification

Standardní ekonomické údaje se zpravidla nahlašují v dubnu, a zdálo by se, že nic nebrání 
tomu, aby společnosti postupovaly stejně v případě environmentálních údajů..

Autor pozměňovacího návrhu: Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 18
ČLÁNEK 9, NÁZEV

Zajištění kvality Posuzování kvality

Or. en

Justification

Protokol požaduje kontrolu hodnověrnosti a nikoli kompletní posuzování kvality, což je 
značně náročný požadavek (vzhledemk potížím s evropským systémem obchodování s 
emisemi). Kromě toho, jsou již stanoveny specifické požadavky na zajištění kvality formou 
podmínek uložených v povolení k provozu.

Autor pozměňovacího návrhu: Vasco Graça Moura

Pozměňovací návrh 19
ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 2

2. Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů 
poskytnutých provozovateli závodů, 
zejména pokud jde o jejich včasnost, 
úplnost, neurčitost, porovnatelnost, 

2. Příslušné orgány posoudí kvalitu údajů 
poskytnutých provozovateli závodů, 
zejména pokud jde o jejich úplnost, 
konzistentnost a transparentnost. 
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konzistentnost a transparentnost.

Or. en

Justification

Následující text " …že údaje obsažené v jeho/jejím registru podléhají posouzení kvality ze 
strany příslušného orgánu, zejména pokud jde o úplnost, konzistentnost a transparentnost” je 
výňatkem z Protokolu. V této podobě by měl zůstat zachován, neboť nově doplněné parametry 
jsou již zahrnuty v předepsaném vykazovacím období (včasnost), nebo by případně mohly 
vyvolat mylné výklady a nadbytnečnou dvojitou kontrolu (nejistota?).

Autoři pozměňovacího návrhu: Satu Hassi, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 11

Kdykoliv je určitá informace členským 
státem v souladu s článkem 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES 
utajena, uvede členský stát ve své zprávě
podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení za každý 
ohlašovací rok samostatně u každého 
závodu, který si činí nárok na utajení, jaký 
druh informací byl zadržen a z jakého 
důvodu.

Přístup k informacím může být omezen 
pouze na základě čl. 4 odst. 1 a odst.2 písm. 
b), c) a e) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/4/ES, a veškeré výjimky z 
tohoto ustanovení budou uplatňovány 
restriktivně v souladu se zásadami 
stanovenými  v uvedené směrnici, a budou 
omezeny na nezbytné minimum. Členské
státy uvedou ve svých zprávách podle čl. 7 
odst. 2 tohoto nařízení za každý ohlašovací 
rok samostatně u každého závodu, který si 
činí nárok na utajení, jaký druh informací 
byl zadržen a z jakého důvodu.

Or. en

Justification

Směrnice 2003/4 jednoznačně usiluje o snížení veškerých omezení přístupu veřejnosti k 
informacím o úniku látek do životního prostředí na absolutní minimum.. Jelikož směrnice 
jmenovitě uvádí výjimky, které mohou být důvodem utajení v souvislosti s únikem 
znečišťujících látek, měly by být zmíněny pouze příslušné oddíly článku 4. Všechna omezení,a 
pravidla důslednho uplatňování článku 4 předpokládaná ve směrnici 2003/4, by měla být 
zmíněna ve stávajícím nařízení, aby byly členským státům poskytnuty pokyny, jak nařízení 
používat.. 
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Autor pozměňovacího návrhu: Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 21
ČLÁNEK 13 A (nový)

Článek 13a 
Účast zainteresovaných stran
Komise poskytne vědeckým pracovníkům, 
nevládním organizacím, místním 
samosprávám, průmyslu a dalším 
zainteresovaným stranám příležitost k 
přístupu do systému, aby se mohly účastnit 
dalšího rozvoje Evropského PRTR..

Or. el

Justification

Pro jiné zainteresované strany je účast na formování politiky Společenství v otázce PRTR 
velmi důležitá a prospěšná.

Autor pozměňovacího návrhuAntonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 22
ČLÁNEK 19 A (nový)

Článek 19α
Kontrola provádění

Komise předloží každé tři roky zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění této směrnice v členských státech 
spolu s posouzením fungování Evropského 
PRTR.

Or. el

Justification

Je nezbytně nutné stanovit podmínky pro kontrolu provádění směrnice a posouzení fungování 
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PRTR.. 

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 23
PŘÍLOHA I, BOD 2, PÍSMENO E) , ODRÁŽKA II), SLOUPEC 2

O kapacitě tavení 4 tuny denně u olova a 
kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních 
kovů

O kapacitě tavení 200 kg denně u olova a 
kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních 
kovů

Or. en

Justification

Těžké kovy mají mimořádně ničivý účinek na mořské ekosystémy a tato změna by se týkala 
všech průmyslových zařízení, ale stále vyjímá užití pro zájmovou činnost nebo čistě umělecké 
účely nebo závody zabývající se laboratorními měřidly.

Autor pozměňovacího návrhu:Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 24
PŘÍLOHA I, BOD 3, PÍSMENO B), SLOUPEC 1

Povrchová těžba Povrchová těžba a těžba v lomech

Or. en

Justification

Těžbou se rozumí nejen dobývání v dolech, ale i v lomech, pro vyjasnění nutno doplnit 
výrazem ,,těžba v lomech”.

Autor pozměňovacího návrhu:Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 25
PŘÍLOHA I, BOD 3, PÍSMENO B), SLOUPEC 2

Je-li rozsah oblasti těžby 25 hektarů Je-li rozsah oblasti, v níž efektivně probíhají 
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těžební práce, 25 hektarů

Or. en

Justification

Doly a lomy mají půdní rezervy, půdu rekultivovanou po těžbě a efektivní těžební postupy. 
Stávající definice je nepřesná a povede k nekonečným výkladům a bezvýznamnému. Údaj 25 
hektarů by se měl jednoznačně vztahovat na rozsah oblasti, v níž probíhá efektivn těžba.

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 26
PŘÍLOHA I, BOD 4, PÍSMENO FA, NOVÝ ŘÁDEK

fa) Zařízení na skladování ropy, 
petrochemických nebo chemických výrobků

O kapacitě 200 000 tun nebo více

Or. en

Justification

Emise z uvedených skladišť mohou být závažné, a v případě havárií skutečně katastrofální, a 
veřejnost by měla mít právo být informována o únicích vzniklých v důsledku uvedených 
událostí. Tato zařízení jsou uvedena v příloze I mateřské Aarhuské úmluvy a proto již 
podléhají pravidlům o účasti veřejnosti během procesu povolování emisí.

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 27
PŘÍLOHA I, BOD 5, PÍSMENO A), SLOUPEC 2

S příjmem 10 tun denně S příjmem 1 tuna denně

Or. en

Justification

Nebezpečné odpady jsou hrozbou a nařízení by mělo zahrnovat velkou většinu zařízení; 
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dostatečný důkaz, že tomu tak bude v případě navrhovaného množství, není poskytnut.

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 28
PŘÍLOHA I, BOD 5, PÍSMENO G), SLOUPEC 2

O kapacitě 10 000 m3 denně vypouští se

Or. en

Justification

Skutečnou podstatou těchto závodů je velké měřítko a všechny by proto měly provádět 
vykazování, jednoduše z toho důvodu, že některé z nich mají kapacitu nižší než 10 000 
m3/den, která není důvodem  k jejich vyloučení. Uvedené velké objemy odpadních vod musejí 
být monitorovány.

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 29
PŘÍLOHA I, BOD 7, PÍSMENO B), SLOUPEC 2

O výrobní kapacitě 1 000 tun ryb nebo 
měkkýšů za rok

O výrobní kapacitě 200 tun ryb nebo 
měkkýšů za rok

Or. en

Justification

Původní návrh zahrnuje pouze největší existující akvakulturní farmy. S ohledem na riziko 
šíření chorob, antibiotik a jiné problémy, by měl být zahrnut větší podíl trhu.

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi 

Pozměňovací návrh 30
PŘÍLOHA I, BOD 8, PÍSMENO A), SLOUPEC 2

O kapacitě porážky 50 tun denně O kapacitě porážky 10 tun denně
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Or. en

Justification

Touto změnou by se uvedly do souladu podmínky týkající se jiných částí zvířat s podmínkami 
pro kadávery v odstavci 5e).

Autoři pozměňovacího návrhuCarl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 31
PŘÍLOHA I, BOD 8, PÍSMENO B) ODRÁŽKA I), SLOUPEC 2

O výrobní kapacitě 75 tun hotových 
produktů denně

O výrobní kapacitě 10 tun hotových 
produktů denně

Or. en

Justification

Limit 75 tun za den je zhruba denní limit úlovku pro tresku v Severním moři, což je 
nepřiměřeně vysoký objem.

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 32
PŘÍLOHA I, BOD 9, PÍSMENO E), SLOUPEC 2

O kapacitě pro lodě délky 100 m O kapacitě pro lodě délky 30 m

Or. en

Justification

Je obtížné nalézt pro loděnice snadné opatření s environmentálním dopadem, a alternativy k 
návrhu Komise nebylo možno posoudit. Jelikož ale pouhý zlomek rybářských plavidel 
přesahuje délku 100 m, příliš mnoho loděnic by se mohlo vyhýbat povinnosti informovat o 
znečišťování, které jejich lodě způsobují. Kapacita 30 m by zahrnovala většinu průmyslových 
loděnic, a zároveň by se netýkala malých přístavišť pro soukromé lodě.
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Autoři pozměňovacího návrhuJohannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 33
PŘÍLOHA II, ŘÁDEK 47

Návrh Komise

47 PCDD +PCDF (dioxiny 
+furany) (jako Teq) 0,001 0,001 0,001

Pozměňovací návrh Parlamentu

47 PCDD +PCDF (dioxiny 
+furany) (jako Teq) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Justification

Prahová hodnota 0,001 kg (1 g) neposkytne mnoho informací o emisích těchto 
karcinogenních znečišťujících látek v EU. Podle závazků stanovených v Evropském registru 
emisí znečišťujících látek (EPER), jsou společnosti již nyní povinny ohlašovat emise, jejichž 
hladina překročí 1 g. Tato povinnost měla za následek pouhých 86 výkazů z 10 zemí. 
Vzhledem k tomu, že emise dioxinů vyvolávají zdravotní problémy a problémy s bezpečností 
potravin v okolí mnoha zařízení na spalování odpadů, bylo by lepší snížit prahovou hodnotu 
na 0,1 g. Tím by se povinnost vztahovala na většinu spalovacích zařízení, které dosud nemají 
účinné systémy čištění kouřových splodin. Zahrnovala by také zhruba 70 %  velkých 
průmyslových odvětví v oblasti zpracování kovů.

Autoři pozměňovacího návrhuCarl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 34
PŘÍLOHA III

Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu 
(podle přílohy II)

Návrh Komise

Znečišťující látka 1
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto

v kg/rok
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Pozměňovací návrh Parlamentu

Znečišťující látka 1
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto

R: rutinní
v kg/rok
A: náhodný
v kg/rok

Or. en

Justification

Tato podmínka by se měla vztahovat také na oddíly ,,Údaje o únicích do vody…” a ,,Údaje o 
únicích do půdy…”. Jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 12,došlo by tím k rozlišení mezi 
plánovanými a rutinními úniky, a úniky způsobenými náhodnými událostmi..

Autoři pozměňovacího návrhu:Carl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 35
ANNEX III

Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle 
přílohy II)

Návrh Komise

Znečišťující látka 1
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto

v kg/rok

Pozměňovací návrh Parlamentu

Znečišťující látka 1
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto

R: rutinní
v kg/rok
A: náhodný
v kg/rok

Or. en

Justification

Tato podmínka by se měla vztahovat také na oddíly ,,Údaje o únicích do vody…” a ,,Údaje o 
únicích do půdy…”. Jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 12, došlo by tím k rozlišení mezi 
plánovanými a rutinními úniky, a úniky způsobenými náhodnými událostmi.
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Autoři pozměňovacího návrhuCarl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 36
ANNEX III

Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu (podle 
přílohy II)

Návrh Komise

Znečišťující látka 1
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto

v kg/rok

Pozměňovací návrh Parlamentu

Znečišťující látka 1
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N

M: měřeno; použitá analytická metoda
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto

R: rutinní
v kg/rok
A: náhodný
v kg/rok

Or. en

Justification

Tato podmínka by se měla vztahovat také na oddíly ,,Údaje o únicích do vody…” a ,,Údaje o 
únicích do půdy…”. Jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 12, došlo by tím k rozlišení mezi 
plánovanými a rutinními úniky, a úniky způsobenými náhodnými událostmi.

Autoři pozměňovacího návrhuCarl Schlyter, Satu Hassi

Pozměňovací návrh 37

ANNEX III
Přenosy nebezpečného odpadu mimo místo závodu překračující prahovou hodnotu (podle 

článku 5)

Návrh Komise

V rámci země:
K využití (R)
K odstranění (D)

v tunách/rok

v tunách/rok
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Do jiných zemí: 
K využití (R)
Název subjektu provádějícího využití
Adresa subjektu provádějícího využití
Adresa místa využití, které přenos přijme

v tunách/rok

Do jiných zemí:
K odstranění (D) 
Název subjektu provádějícího odstranění 
Adresa subjektu provádějícího odstranění
Adresa místa odstranění, které přenos 
přijme

v tunách/rok

Pozměňovací návrh Parlamentu

K využití (R)
Název subjektu provádějícího využití
Adresa subjektu provádějícího využití
Adresa místa využití, které přenos přijme

K odstranění (D) 
Název subjektu provádějícího odstranění 
Adresa subjektu provádějícího odstranění
Adresa místa odstranění, které přenos 
přijme

v tunách/rok

v tunách/rok

Or. en

Justification

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že název a adresa subjektů provádějících využití a 
odstranění je k dispozici bez ohledu na to, zda se uvedené subjekty nacházejí ve stejné nebo 
jiné zemi. Tím se vyrovnávají povinnosti informovat o odstranění nebo využití nebezpečného 
odpoadu bez ohledu na případný přeshraniční pohyb. Veřejnost by měla mít k těmto 
informacím přístup v obou případech.
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