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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1

Ved denne forordning oprettes der et 
europæisk register over udledning og 
overførsel af forureningsstoffer (europæisk 
PRTR) i form af en offentlig tilgængelig, 
elektronisk database, og der fastsættes regler 
for driften af denne, med henblik på at 
gennemføre UNECE-protokollen om 
registre over udledning og overførsel af 
forureningsstoffer (i det følgende benævnt 
"protokollen").

Ved denne forordning oprettes der et 
europæisk register over udledning og 
overførsel af forureningsstoffer (europæisk 
PRTR) i form af en offentlig tilgængelig, 
elektronisk database, og der fastsættes regler 
for driften af denne, med henblik på at 
gennemføre UNECE-protokollen om 
registre over udledning og overførsel af 
forureningsstoffer (i det følgende benævnt 
"protokollen"). samt gøre det lettere for 
offentligheden af deltage i 
beslutningsprocesser på miljøområdet og 
bidrage til forebyggelse og mindskelse af 
miljøforurening.

Or. en
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Begrundelse

Hermed refereres der udtrykkeligt til det bidrag, PRTR vil yde til offentlighedens deltagelse 
og forebyggelsen af forurening. Den tilføjede tekst stammer fra selve PRTR-protokollen 
(artikel 1).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 2, NR. 16

(16) "spildevand": by-, hus- og 
industrispildevand som defineret i artikel 2, i 
direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om 
rensning af byspildevand, og alle andre 
former for brugt vand, der indeholder stoffer 
eller genstande, som er reguleret efter 
national lovgivning. 

(16) "spildevand": by-, hus- og 
industrispildevand som defineret i artikel 2, i 
direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om 
rensning af byspildevand, og alle andre 
former for brugt vand, der - på grund af de
stoffer eller genstande, det indeholder - er 
underlagt fællesskabslovgivning.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse går for vidt, da spildevand i artikel 2, nr. 14, i protokollen er 
defineret som "brugt vand, der indeholder stoffer eller genstande, [og] som er reguleret efter 
national lovgivning" (her fællesskabslovgivning). Ordningen bør imidlertid gælde for 
spildevand og ikke for de heri indeholdte stoffer eller genstande. Dette omfatter f.eks. 
forudgående tilladelse til udledning af spildevand i vand eller kloakledninger i henhold til 
direktiv 76/464/EØF, direktiv 80/68/EØF eller direktiv 91/271/EØF. Lader man 
bestemmelserne omfatte alle former for vand, for hvilke der findes stofrelaterede regler på 
fællesskabsplan, vil anmeldelsespligten blive unødigt omfattende. 

Ændringsforslag af Satu Hassi, Carl Schlyter

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A

(a) bedrift og geografisk beliggenhed (a) bedrift, herunder et eventuelt 
moderselskab, og geografisk beliggenhed 
herunder vandområde

Or. en
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Begrundelse

"Moderselskab" tilføjes for at skabe overensstemmelse med artikel 14, litra f). Kendskab til 
vandområdet er nyttig, hvis man ønsker at kortlægge forureningsstoffernes 
bevægelsesmønster.

Ændringsforslag af Satu Hassi, Carl Schlyter

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 5, STK. 1, LITRA B

b) borttransport af farligt affald i mængder 
på mere end 2 tons om året eller ikke-farligt 
affald i mængder på mere end 2 000 tons om 
året, idet nyttiggørelsesprocesser markeres 
med R (for recovery) og 
bortskaffelsesprocesser med D (for 
disposal), når affaldet er bestemt for 
nyttiggørelse eller bortskaffelse, samt, ved 
grænseoverskridende transport af farligt 
affald, navn og adresse på den, der skal 
bortskaffe eller nyttiggøre affaldet, og den 
fysiske lokalitet, hvor affaldet modtages til 
bortskaffelse eller nyttiggørelse

b) borttransport af farligt affald i mængder 
på mere end 1 ton om året eller ikke-farligt 
affald i mængder på mere end 1 000 tons om 
året, idet nyttiggørelsesprocesser markeres 
med R (for recovery) og 
bortskaffelsesprocesser med D (for 
disposal), når affaldet er bestemt for 
nyttiggørelse eller bortskaffelse, samt, ved 
grænseoverskridende transport af farligt 
affald, navn og adresse på den, der skal 
bortskaffe eller nyttiggøre affaldet, og den 
fysiske lokalitet, hvor affaldet modtages til 
bortskaffelse eller nyttiggørelse

Or. en

Begrundelse

I REACH er 97 % af de farlige stoffer reguleret. For at være sikker på at oplysningerne i 
registret dækker en væsentlig del af affaldet heri er det nødvendigt at sænke grænsen for 
affaldets omfang. Der er ikke foretaget noget skøn, der berettiger de oprindelige tal.

Ændringsforslag af Satu Hassi, Carl Schlyter

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 5, STK. 2

2. Oplysningerne i stk. 1 skal omfatte 
oplysninger om de samlede udledninger og 
overførsler som følge af alle tilsigtede eller 
utilsigtede, rutinemæssige eller 
ekstraordinære aktiviteter.

2. Oplysningerne i stk. 1 skal omfatte 
oplysninger om de samlede udledninger og 
overførsler idet der sondres mellem 
rutinemæssige og utilsigtede aktiviteter.

Or. en
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Begrundelse

Utilsigtede udledninger af forurenende stoffer skal indrapporteres særskilt fra planlagte, 
rutinemæssige udledninger. Ved at sondre mellem henholdsvis kontrollerede og 
ukontrollerede udledninger giver man offentligheden en væsentlig information om årsagerne 
til forurening.

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 5, STK. 4

4. Ved udarbejdelsen af rapporten benytter 
den pågældende driftsleder de bedste, 
foreliggende oplysninger; de kan omfatte 
overvågningsdata, emissionsfaktorer, 
massebalance, indirekte overvågning eller 
andre beregninger, tekniske vurderinger og 
andre metoder, der er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, og 
internationalt godkendte metoder, når 
sådanne findes.

4. Ved udarbejdelsen af rapporten benytter 
den pågældende driftsleder de bedste, 
foreliggende oplysninger; de kan omfatte 
overvågningsdata, emissionsfaktorer, 
massebalance, indirekte overvågning eller 
andre beregninger, tekniske vurderinger og 
andre metoder, der er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, og 
internationalt godkendte metoder, når 
sådanne er hensigtsmæssige.

Or. en

Begrundelse

Mange operatører i den kemiske industri har udviklet detaljerede metoder for 
emissionsbestemmelse og endog egne analysemetoder, som er de bedst egnede til deres 
specifikke formål. Der er intet belæg for, at en international metode skulle være bedre 
(snarere tværtimod).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 5, STK. 5

5. Driftslederen for hver berørt bedrift 
arkiverer og opbevarer de data, der ligger til 
grund for indrapporterede oplysninger, til 
brug for de kompetente myndigheder i ti år 
efter det pågældende rapporteringsårs 
afslutning. Arkiveringen skal også omfatte 
en beskrivelse af dataindsamlingsmetoderne.

5. Driftslederen for hver berørt bedrift 
arkiverer og opbevarer de data, der ligger til 
grund for indrapporterede oplysninger, til 
brug for de kompetente myndigheder i syv år 
efter det pågældende rapporteringsårs 
afslutning. Arkiveringen skal også omfatte 
en beskrivelse af dataindsamlingsmetoderne. 
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Or. de

Begrundelse

Ifølge artikel 9, stk. 1, i protokollen skal de data, der ligger til grund for indrapporterede 
oplysninger, kun arkiveres og opbevares til brug for de kompetente myndigheder i fem år. En 
tiårig opbevaringspligt forekommer derfor overdrevet.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 5, STK. 5 A (nyt)

5a. Når flere driftsledere deler et fælles 
spildevandsrensningsanlæg på det samme 
sted, skal disse ikke rapportere om 
overførsel af spildevand til 
rensningsanlægget. I stedet skal alene 
lederen af den bedrift, hvorpå 
spildevandsrensningsanlægget befinder sig, 
indrapportere den samlede udledning til 
vand.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen erkender i begrundelsen til forslaget til forordning, at enkeltvirksomheder med 
ensartede infrastrukturbehov etablerer sig i umiddelbar nærhed af moderne industriområder. 
Hermed kan visse tjenester (navnlig spildevandsbehandling) deles eller leveres af en enkelt 
udbyder. Dette bliver imidlertid ikke udmøntet i praksis: de industrielle rensningsanlæg 
anføres udtrykkeligt for sig under de berørte "aktiviteter" i bilag I, punkt 5, litra g) og er 
omfattet af rapporteringspligt, når deres kapacitet overskrider 10.000 m3 pr. dag. Hermed 
bliver anlæg, som netop drives i fællesskab for at kunne sænke omkostningerne og spare på 
ressourcerne, bebyrdet med højere driftsomkostningerne via rapporteringspligten for hver 
enkelt driftsleder. Dette krav bør fjernes, således at den integrerede tilgang til 
miljøbeskyttelse ikke straffes i form af ekstra analyseomkostninger.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 6, STK. 2

2. Borttransporteret affald, der 
efterfølgende bortskaffes ved "behandling i 

udgår
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jordmiljø" eller "indsprøjtning i 
dybtliggende formationer", jf. bilag II, A, 
til direktiv 75/442/EØF, rapporteres som 
udledning til jord af driftslederen for den 
bedrift, hvor det borttransporterede affald 
stammer fra.

Or. de

Begrundelse

Artikel 6 konkretiserer den - i kraft af PRTR- nye rapporteringspligt for forureningsstoffer, 
der udledes til jord, jf. artikel 5, stk. 1, litra a. Ifølge protokollen skal der med hensyn til 
borttransport af affald anvendes enten en affaldstypespecifik eller en forureningsstofspecifik 
fremgangsmåde (se protokollens artikel 7). Imidlertid fastsættes der i forordningsforslaget 
rapporteringspligt både for borttransport af affald ved overskridelse af visse tærskelmængder 
(artikel 5, stk. litra b) og for borttransporteret affald, der efterfølgende bortskaffes ved 
"behandling i jordmiljø" eller "indsprøjtning i dybtliggende formationer" (artikel 6, stk. 2). 
Dette indebærer et dobbelt rapporteringskrav, som ikke findes i protokollen, og som bygger 
på såvel den affaldstypespecifikke som den forureningsstofspecifikke fremgangsmåde, hvilket 
kan give store problemer i praksis. Således har mange bedrifter overhovedet ingen anelse om, 
hvor eller hvordan affald fra deres anlæg bortskaffes.

Ændringsforslag af Satu Hassi, Carl Schlyter

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA B

b) for de følgende rapporteringsår senest 12
måneder efter rapporteringsårets afslutning.

b) for de følgende rapporteringsår senest syv
måneder efter rapporteringsårets afslutning.

Or. en

Begrundelse

Normale økonomiske data indrapporteres almindeligvis i april, og der vil næppe være noget i 
vejen for at følge samme fremgangsmåde med miljødata.

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 9, OVERSKRIFT

Kvalitetssikring Kvalitetsvurdering
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Or. en

Begrundelse

Protokollen kræver blot en troværdighedskontrol, ikke en komplet kvalitetssikringsvurdering, 
som er et meget omfattende krav (tænk blot på vanskelighederne med EU's ordning for handel 
med emissionstilladelser). Desuden er der i forvejen fastlagt specifikke krav vedrørende 
kvalitetssikring via betingelserne i driftstilladelserne..

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 9, STK. 2

2. De kompetente myndigheder vurderer 
kvaliteten af de data, som driftslederne 
fremsender, navnlig med hensyn til, om de 
er aktuelle, fyldestgørende, pålidelige, 
sammenlignelige, konsistente og 
gennemskuelige.

2. De kompetente myndigheder vurderer 
kvaliteten af de data, som driftslederne 
fremsender, navnlig med hensyn til, om de 
er fyldestgørende, konsistente og 
troværdige. 

Or. en

Begrundelse

Protokollen indeholder følgende passus: "data, der er indeholdt i partens register, 
kvalitetsvurderes af den kompetente myndighed, særlig hvad angår deres fuldstændighed, 
sammenhængende karakter og troværdighed". Disse kriterier bør bibeholdes, som de er, fordi 
de nye parametre i forvejen er dækket af den påbudte rapporteringsperiode (aktualitet), eller 
fordi de kan medføre fejlfortolkninger eller unødvendig dobbeltkontrol (pålidelighed?).

Ændringsforslag af Satu Hassi, Carl Schlyter

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 11

Når en medlemsstat hemmeligholder 
oplysninger i overensstemmelse med artikel 
4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF, anfører medlemsstaten i sin 
rapport, jf. artikel 7, stk. 2, for hvert 
rapporteringsår særskilt for hver bedrift, dels 
hvilken type oplysninger der er tilbageholdt, 
dels hvad grunden til tilbageholdelsen er.

Adgangen til oplysninger kan kun 
begrænses af de grunde, der nævnes i
artikel 4, stk. 1, litra b), c) og e), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF, 
og anvendelsen af disse undtagelser skal i 
overensstemmelse med principperne i 
direktivet fortolkes restriktivt og være 
begrænset til det nødvendige minimum. 
Medlemsstaterne anfører i deres rapporter, 
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jf. artikel 7, stk. 2, for hvert rapporteringsår 
særskilt for hver bedrift, dels hvilken type 
oplysninger der er tilbageholdt, dels hvad 
grunden til tilbageholdelsen er.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2003/4 søger at sikre, at begrænsningen af offentlighedens adgang til oplysninger 
om udledning af stoffer i miljøet holdes på et absolut minimum. Eftersom direktivet opregner 
de undtagelsestilfælde, der kan berettige fortrolighed omkring udledning af 
forureningsstoffer, bør kun de relevante dele af artikel 4 nævnes. Begrænsningerne i og den 
restriktive fortolkning af anvendelsen af artikel 4, som er forudset i direktiv 2003/4, bør 
nævnes i denne forordning for at give medlemsstaterne retningslinjer for, hvordan den skal 
anvendes. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 13 A (ny)

Αrtikel 13a 
Deltagelse af interessenter
Kommissionen giver forskere, ikke-statslige 
organisationer, lokale myndigheder, 
erhvervslivet og andre interessenter 
mulighed for at deltage i den videre 
udvikling af det europæiske PRTR.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt og nyttigt for andre interessenter at kunne deltage i udformningen af 
Fællesskabets politik for PRTR.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 19 A (ny)

Αrtikel 19a
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Overvågning af gennemførelsen
Kommissionen forelægger hvert tredje år 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om medlemsstaternes gennemførelse 
af dette direktiv sammen med en vurdering 
af anvendelsen af det europæiske PRTR.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at der fastlægges bestemmelser om overvågning af direktivets gennemførelse 
og vurdering af PRTR's anvendelse. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 23
BILAG I, PUNKT 2, LITRA (E) (II), KOLONNE 2

Smeltekapacitet: 4 tons/dag (bly og 
cadmium) eller 20 tons/dag (alle andre 
metaller)

Smeltekapacitet: 200 kg/dag (bly og 
cadmium) eller 20 tons/dag (alle andre 
metaller)

Or. en

Begrundelse

Tungmetaller er ekstremt destruktive for marine økosystemer, og med denne ændring er alle 
industrianlæg stadig omfattet, men ikke faciliteter til hobbyprægede, kunstneriske eller 
laboratoriemæssige formål.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 24
BILAG I, PUNKT 3, LITRA (B), KOLONNE 1

Minedrift i åbne brud Minedrift i åbne brud og stenbrydning

Or. en

Begrundelse

Minedrift referer ikke kun til miner, men også til stenbrud. Dette tydeliggøres ved at tilføje 
”stenbrydning”.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 25
BILAG I, PUNKT 3, LITRA (B), KOLONNE 2

Brydningsareal: 25 hektar Faktisk brydningsareal: 25 hektar

Or. en

Begrundelse

Miner og stenbrud omfatter reservearealer, arealer, som er genoprettet efter brydning, og 
faktiske brydningsarealer. Den nuværende definition er upræcis og vil føre til endeløse 
diskussioner og irrelevant indrapportering. De 25 hektar bør naturligvis referere til det areal, 
som rent faktisk er under brydning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Ændringsforslag 26
BILAG I, PUNKT 4, LITRA (F) A, NY KOLONNE

fa) Anlæg til opbevaring af råolieprodukter 
samt petrokemiske eller kemiske produkter 
med en kapacitet på 200.000 tons eller 
derover

Or. en

Begrundelse

Udledninger fra sådanne anlæg kan være betydelige, for ikke at sige katastrofale i 
ulykkestilfælde, og offentligheden bør have ret til at blive oplyst om udledningerne i 
forbindelse med sådanne hændelser. Disse anlæg optræder i bilag I til den overordnede 
Århus-konvention og er således allerede omfattet af bestemmelser om offentlig deltagelse. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 27
BILAG I, PUNKT 5, LITRA (A), KOLONNE 2

Modtagelse: 10 tons/dag Modtagelse: 1 ton/dag

Or. en
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Begrundelse

Farligt affald er en trussel, og forordningen bør omfatte langt størstedelen af anlæggene. Der 
føres ikke noget fyldestgørende bevis for, at denne målsætning opfyldes med det foreslåede 
tal.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 28
BILAG I, PUNKT 5, LITRA (G), KOLONNE 2

Kapacitet: 10.000 m3/dag udgår

Or. en

Begrundelse

Sådanne anlæg er pr. definition store og bør derfor alle være omfattet af rapporteringskrav. 
Blot fordi nogle af dem måske har en kapacitet på under 10.000 m3/dag må de ikke holdes 
udenfor. Så store affaldsmængder skal holdes under opsyn..

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 29
BILAG I, PUNKT 7, LITRA (B), KOLONNE 2

Produktionskapacitet: 1.000 tons fisk eller 
skaldyr pr. år

Produktionskapacitet: 200 tons fisk eller 
skaldyr pr. år

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede kapacitet omfatter kun de allerstørste akvakulturanlæg, der findes i dag. I 
betragtning af risikoen for spredning af sygdomme, antibiotika og andre problemer bør en 
større del af markedet være omfattet..

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi 

Ændringsforslag 30
BILAG I, PUNKT 8, LITRA (A), KOLONNE 2

Produktionskapacitet: 50 tons slagtekroppe Produktionskapacitet: 10 tons slagtekroppe 
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pr. dag pr. dag

Or. en

Begrundelse

Hermed bringes andre dyredele på linje med betingelserne i punkt 5, litra e).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 31
BILAG I, PUNKT 8, LITRA (B) (I), KOLONNE 2

Produktionskapacitet: 75 tons færdigvarer 
pr. dag

Produktionskapacitet: 10 tons færdigvarer 
pr. dag

Or. en

Begrundelse

En grænse på 75 tons om dagen svarer ca. til den daglige fangstkvote for torsk i Nordsøen, 
hvilket er urimeligt højt sat.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 32
BILAG I, PUNKT 9, LITRA (E), KOLONNE 2

Kapacitet: 100 meter lange skibe Kapacitet: 30 m lange skibe

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at finde et hensigtsmæssigt mål for miljøforurening fra skibsværfter, og det 
har ikke været muligt at undersøge alternativer til Kommissionens forslag. Da kun en 
forsvindende lille del af fiskerfartøjerne er over 100 m lange, ville imidlertid alt for mange 
skibsværfter kunne slippe for at rapportere om deres forurening. 30 m ville omfatte de fleste 
industrielle skibsværfter, men fritage små værfter, der betjener lystbådehavne .

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 33
BILAG II, RÆKKE 47
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Kommissionens forslag

47 PCDD +PCDF (dioxiner + 
furaner) (som Teq) 0.001 0.001 0.001

Ændringsforslag

47 PCDD +PCDF (dioxiner + 
furaner) (som Teq) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Begrundelse

En tærskelværdi på 0,001 kg (1 g) vil ikke give mange oplysninger om udledningen af disse 
kræftfremkaldende forurenende stoffer i EU. I henhold til EPER-kravene skal virksomhederne 
i forvejen rapportere om udledninger, der overskrider 1 g. Det har kun resulteret i 86 
rapporter fra 10 lande.

Eftersom udledningen af dioxiner forårsager sundheds- og fødevaresikkerhedsproblemer 
omkring mange affaldsforbrændingsanlæg, ville det være bedre at sænke tærskelværdien til 
0,1 g. Dette vil dække hovedparten af de affaldsforbrændingsanlæg, der endnu ikke har 
effektive rensningsanlæg for kulilte. Det vil også dække ca. 70% af de store 
metalforarbejdningsanlæg.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 34
BILAG III

Data for bedriftens udledning til luft for hvert forureningsstof, som overskrider 
tærskelværdien (ifølge bilag II)

Kommissionens forslag

Forureningstof 1
Forureningstof 2
Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode
C: beregnet; anvendt beregningsmetode
E: estimeret

i kg pr. år

Ændringsforslag

Forureningstof 1
Forureningstof 2
Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode
C: beregnet; anvendt beregningsmetode
E: estimeret

R: rutinemæssig
i kg pr. år
A: utilsigtet i kg 
pr. år
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Or. en

Begrundelse

Dette bør også gælde for ”Data for ...  udledning til vand ...” og  ”Data for ...  udledning til 
jord ...”. Som nævnt i ændringsforslag 12 sondres der hermed mellem planlagte, 
rutinemæssige udslip og dem, der skyldes uheld. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 35
BILAG III

Data for bedriftens udledning til vand for hvert forureningsstof, som overskrider 
tærskelværdien (ifølge bilag II)

Kommissionens forslag

Forureningstof 1
Forureningstof 2
Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode
C: beregnet; anvendt beregningsmetode
E: estimeret

i kg pr. år

Ændringsforslag

Forureningstof 1
Forureningstof 2
Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode
C: beregnet; anvendt beregningsmetode
E: estimeret

R: rutinemæssig
i kg pr. år
A: utilsigtet i kg 
pr. år

Or. en

Begrundelse

Dette bør også gælde for ”Data for ...  udledning til luft ...” og  ”Data for ...  udledning til 
jord ...”. Som nævnt i ændringsforslag 12 sondres der hermed mellem planlagte, 
rutinemæssige udslip og dem, der skyldes uheld.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 36
BILAG III

Data for bedriftens udledning til jord for hvert forureningsstof, som overskrider 
tærskelværdien (ifølge bilag II)
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Kommissionens forslag

Forureningstof 1
Forureningstof 2
Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode
C: beregnet; anvendt beregningsmetode
E: estimeret

i kg pr. år

Ændringsforslag

Forureningstof 1
Forureningstof 2
Forureningsstof N

M: målt; anvendt analysemetode
C: beregnet; anvendt beregningsmetode
E: estimeret

R: rutinemæssig
i kg pr. år
A: utilsigtet i kg 
pr. år

Or. en

Begrundelse

Dette bør også gælde for ”Data for ...  udledning til luft ...” og  ”Data for ...  udledning til 
vand ...”. Som nævnt i ændringsforslag 12 sondres der hermed mellem planlagte, 
rutinemæssige udslip og dem, der skyldes uheld.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Satu Hassi

Ændringsforslag 37

BILAG III
Borttransport af bedriftens farlige affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge 

artikel 5)

Kommissionens forslag

Inden for landets grænser:
Til nyttiggørelse (R)
Til bortskaffelse (D)

i tons pr. år

i tons pr. år
Til andre lande:
Til nyttiggørelse (R)
Navn på den, der står for nyttiggørelsen
Adresse på den, der står for 
nyttiggørelsen
Adresse på det anlægsområde, hvor 
affaldet modtages til nyttiggørelse

i tons pr. år
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Til andre lande:
Til bortskaffelse (D)
Navn på den, der står for bortskaffelsen
Adresse på den, der står for 
bortskaffelsen
Adresse på det anlægsområde, hvor 
affaldet modtages til bortskaffelse

i tons pr. år
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Ændringsforslag

Til nyttiggørelse (R)
Navn på den, der står for nyttiggørelsen
Adresse på den, der står for 
nyttiggørelsen
Adresse på det anlægsområde, hvor 
affaldet modtages til nyttiggørelse

i tons pr. år

Til bortskaffelse (D)
Navn på den, der står for bortskaffelsen
Adresse på den, der står for 
bortskaffelsen
Adresse på det anlægsområde, hvor 
affaldet modtages til bortskaffelse

i tons pr. år

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at navn og adresse på dem, der står for nyttiggørelsen og 
bortskaffelse, er tilgængelige, uanset om de befinder sig inden for eller uden for det 
pågældende land. Hermed harmoniseres informationskravene i forbindelse med nyttiggørelse 
og bortskaffelse af farligt affald uafhængigt af eventuelle bevægelser hen over landegrænser. 
Offentligheden bør i alle tilfælde have adgang til disse oplysninger.
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