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Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
ολοκληρωμένο μητρώο έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων σε κοινοτικό επίπεδο 
(ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ) υπό μορφήν μιας -
προσβάσιμης από το κοινό- ηλεκτρονικής 
βάσεως δεδομένων και θεσπίζει κανόνες για 
τη λειτουργία του, προκειμένου να 
εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα 
Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων 
(καλούμενου εν προκειμένου "το 
Πρωτόκολλο").

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
ολοκληρωμένο μητρώο έκλυσης και 
μεταφοράς ρύπων σε κοινοτικό επίπεδο 
(ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ) υπό μορφήν μιας -
προσβάσιμης από το κοινό- ηλεκτρονικής 
βάσεως δεδομένων και θεσπίζει κανόνες για 
τη λειτουργία του, προκειμένου να 
εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα 
Μητρώα Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων 
(καλούμενου εν προκειμένω "το 
Πρωτόκολλο") και να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
περιβαλλοντικών αποφάσεων, 
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συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη 
και στον περιορισμό της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι δηλώνεται ρητώς και τονίζεται η συμβολή στη συμμετοχή του κοινού και στην πρόληψη 
της μόλυνσης που θα επιτύχει το εν λόγω μητρώο. Η προσθήκη προέρχεται από το στόχο 
(άρθρο 1) του ίδιου του Πρωτοκόλλου ΜΕΜΡ/PRTR.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 16

(16) "Λύματα", τα αστικά, οικιακά και 
βιομηχανικά λύματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της οδηγίας 91/271/EΟΚ της 21ης 
Μαΐου 1991 σχετικά με την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων, καθώς και κάθε άλλο 
λύμα που περιέχει ουσίες ή αντικείμενα που 
υπόκεινται σε ρύθμιση βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας,

(16) "Λύματα", τα αστικά, οικιακά και 
βιομηχανικά λύματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της οδηγίας 91/271/EΟΚ της 21ης 
Μαΐου 1991 σχετικά με την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων, καθώς και κάθε άλλο 
λύμα που περιέχει ουσίες ή αντικείμενα που 
υπόκεινται σε ρύθμιση βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Die vorgeschlagene Regelung ist überzogen, da Artikel 2 Absatz 14 des Protokolls das 
Abwasser als dasjenige verwendete Wasser bezeichnet, welches Stoffe oder Gegenstände 
enthält und für welches ein Regelungsregime im nationalen Recht (hier Gemeinschaftsrecht) 
besteht. Das Regime soll sich aber auf das Abwasser und nicht auf die enthaltenen Stoffe oder 
Gegenstände im Abwasser beziehen. Darunter fällt etwa die vorherige Genehmigung einer 
Einleitung von Abwasser in Gewässer oder der Kanalisation nach der Richtlinie 
76/464/EWG, der Richtlinie 80/68/EWG oder der Richtlinie 91/271/EWG. Die Einbeziehung 
sämtlicher Gewässer, für welche stoffbezogene Regelungen auf Gemeinschaftsebene bestehen, 
würde die Meldepflichten unnötigerweise ausdehnen. 

Τροπολογία Satu Hassi, Carl Schlyter

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ (A)
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(α)  μονάδα και γεωγραφική θέση της, (α)  μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της 
θυγατρικής της εταιρείας, και γεωγραφική 
θέση της, συμπεριλαμβανομένης της 
ποτάμιας λεκάνης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θυγατρική εταιρεία προστίθεται για να συμφωνεί με το άρθρο 14 στ. Η ποτάμια λεκάνη είναι 
χρήσιμη πληροφορία προκειμένου να ξέρουμε τη ροή των ρύπων.

Τροπολογία Satu Hassi, Carl Schlyter

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ (Β)

(β)  μεταφορές, εκτός του χώρου των 
εγκαταστάσεων, επικίνδυνων αποβλήτων 
που υπερβαίνουν τους 2 τόννους ετησίως, ή 
μη επικίνδυνων αποβλήτων που 
υπερβαίνουν τους 2.000 τόννους ετησίως, 
για τυχόν εργασίες ανάκτησης και διάθεσης, 
με την αντίστοιχη ένδειξη "R" (για 
"Recovery") ή "D" (για "Disposal"), 
ανάλογα με το κατά πόσον τα απόβλητα 
προορίζονται για ανάκτηση ή διάθεση και, 
για τις διαμεθοριακές μεταφορές 
επικίνδυνων αποβλήτων, το όνομα και η 
διεύθυνση του ανακτώντος ή του διαθέτη 
των αποβλήτων και η εν τοις πράγμασι 
ανάκτηση ή ο χώρος διάθεσης,

(β)  μεταφορές, εκτός του χώρου των 
εγκαταστάσεων, επικίνδυνων αποβλήτων 
που υπερβαίνουν τους 1 τόννο ετησίως, ή μη 
επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν 
τους 1.000 τόννους ετησίως, για τυχόν 
εργασίες ανάκτησης και διάθεσης, με την 
αντίστοιχη ένδειξη "R" (για "Recovery") ή 
"D" (για "Disposal"), ανάλογα με το κατά 
πόσον τα απόβλητα προορίζονται για 
ανάκτηση ή διάθεση και, για τις 
διαμεθοριακές μεταφορές επικίνδυνων 
αποβλήτων, το όνομα και η διεύθυνση του 
ανακτώντος ή του διαθέτη των αποβλήτων 
και η εν τοις πράγμασι ανάκτηση ή ο χώρος 
διάθεσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο REACH 97% των επικίνδυνων ουσιών καλύπτονται από τον κανονισμό. Για να είμαστε 
βέβαιοι ότι οι πληροφορίες που ενυπάρχουν στο μητρώο αφορούν σημαντικό ποσοστό των 
αποβλήτων στα αντίστοιχα μητρώα είναι αναγκαίο να μειωθούν τα ποσοτικά όρια. Δεν 
υπάρχουν υπολογισμοί που να δικαιολογούν τα αρχικά στοιχεία. 
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Τροπολογία Satu Hassi, Carl Schlyter

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιέχουν στοιχεία 
για τις εκλύσεις και μεταφορές που 
προκύπτουν ως σύνολα όλων των 
σκόπιμων, τυχαίων, συνήθων και 
έκτακτων δραστηριοτήτων.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να περιέχουν στοιχεία 
για τις εκλύσεις και μεταφορές, 
διακρίνοντας μεταξύ συνήθων και τυχαίων 
δραστηριοτήτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απροσχεδίαστες, τυχαίες εκπομπές ρύπων πρέπει να αναφέρονται χωριστά από τις 
σχεδιασμένες, συνήθεις εκπομπές. Η διάκριση μεταξύ ρυθμισμένων και ανεξέλεγκτων 
εκπομπών παρέχει σημαντικές πληροφορίες  στο κοινό σχετικά με τα αίτια της ρύπανσης. 

Τροπολογία Vasco Graça Moura

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4.  Κατά την κατάρτιση της έκθεσης, ο 
ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης 
οφείλει να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες 
διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν τα δεδομένα 
παρακολούθησης, τους παράγοντες 
εκπομπής, τα ισοζύγια μάζας, την έμμεση 
παρακολούθηση ή άλλους υπολογισμούς, 
τεχνικές αποφάσεις και άλλες μεθόδους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
παράγραφος 1 και με τις διεθνώς 
αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, εφόσον 
αυτές είναι διαθέσιμες.

4.  Κατά την κατάρτιση της έκθεσης, ο 
ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης 
οφείλει να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες 
διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν τα δεδομένα 
παρακολούθησης, τους παράγοντες 
εκπομπής, τα ισοζύγια μάζας, την έμμεση 
παρακολούθηση ή άλλους υπολογισμούς, 
τεχνικές αποφάσεις και άλλες μεθόδους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 
παράγραφος 1 και με τις διεθνώς 
αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, εφόσον 
αυτές είναι απαραίτητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί χημικοί έχουν επεξεργαστεί λεπτομερείς μεθοδολογίες για τον καθορισμό των 
εκπομπών. Ακόμη και αναλυτικές μέθοδοι συγκεκριμένων φορέων είναι οι πλέον κατάλληλες 
για τον ορισμένο σκοπό τους. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια διεθνής μέθοδος θα ήταν 
καλύτερη (μάλλον το αντίθετο φαίνεται να ισχύει).  
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Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5.  Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε 
εμπλεκόμενης μονάδας οφείλει να τηρεί στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών του κράτους 
μέλους τα μητρώα των δεδομένων από τα 
οποία προέκυψαν οι υποβληθείσες 
πληροφορίες, για περίοδο δέκα ετών, αρχής 
γενομένης από το τέλος του συγκεκριμένου 
έτους αναφοράς. Τα εν λόγω μητρώα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν την μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση 
των δεδομένων.

5.  Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε 
εμπλεκόμενης μονάδας οφείλει να τηρεί στη 
διάθεση των αρμοδίων αρχών του κράτους 
μέλους τα μητρώα των δεδομένων από τα 
οποία προέκυψαν οι υποβληθείσες 
πληροφορίες, για περίοδο επτά ετών, αρχής 
γενομένης από το τέλος του συγκεκριμένου 
έτους αναφοράς. Τα εν λόγω μητρώα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνουν την μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση 
των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

In Artikel 9 Absatz 1 sieht das Protokoll lediglich eine fünfjährige Aufbewahrungspflicht für 
Aufzeichnungen, wie die gemeldeten Daten ermittelt wurden, vor. Eine zehnjährige 
Aufbewahrungspflicht erscheint daher überzogen.

Τροπολογία Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5A (νέο)

5a. Όταν περισσότεροι του ενός φορείς 
εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν από κοινού 
μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε 
ορισμένο χώρο, δεν υποβάλλεται έκθεση εκ 
μέρους αυτών των φορέων εκμετάλλευσης 
σχετικά με τη διοχέτευση των λυμάτων 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας· αντ’ 
αυτού υποβάλλει έκθεση σχετικά με το 
σύνολο των εκπομπών στα ύδατα 
αποκλειστικά ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης  η οποία περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die Kommission erkennt in der Begründung zum Verordnungsentwurf an, dass sich an 
modernen Industriestandorten eigenständige Unternehmen mit ähnlichen 
Infrastrukturanforderungen in unmittelbarer Nähe ansiedeln. Damit soll gewährleistet 
werden, dass bestimmte Dienstleistungen (im speziellen die Abwasserversorgung-
gemeinsam) genutzt oder durch einen alleinigen Serviceanbieter erbracht werden. Es mangelt 
jedoch an der Umsetzung: Die industriellen Abwasserbehandlungsanlagen werden in der 
Liste der betroffenen „Tätigkeiten“ des Anhangs I in der Nr. 5 (g) explizit separat benannt 
und sind, sofern eine Kapazität von 10.000 m3 pro Tag überschritten wird, berichtspflichtig. 
Damit werden die gerade aus Gründen der Kostensenkung und Ressourcenschonung 
gemeinsam betriebenen Anlagen bei der Berichtspflicht für jeden einzelnen Betreiber durch 
höhere Betriebskosten belastet. Auf diese Regulierung sollte verzichtet werden, damit der 
integrierte Ansatz zum Schutz der Umwelt nicht durch zusätzliche Analytikkosten bestraft
wird.

Τροπολογία Richard Seeber

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων 
μεταφερόμενα απόβλητα, τα οποία 
υπόκεινται στις επακόλουθες εργασίες 
διάθεσης "επεξεργασία στο έδαφος" ή 
"βαθεία έγχυση", όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ, Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 
πρέπει να υποβάλλονται ως έκλυση στο 
έδαφος, εκ μέρους του φορέα 
εκμετάλλευσης της μονάδας προέλευσης 
της εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων 
μεταφοράς των εν λόγω αποβλήτων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Artikel 6 konkretisiert die – durch das PRTR neu einzuführende – Meldepflicht für 
Schadstofffreisetzungen in den Boden gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a. Das Protokoll 
sieht für Abfallverbringungen entweder einen abfalltypusbezogenen oder schadstoffbezogenen 
Ansatz vor (vgl Art 7 des Protokolls). Der Verordnungsvorschlag sieht aber in Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe b einerseits die Meldepflicht bei der Überschreitung bestimmter 
Mengenschwellen bei Abfallverbringungen  sowie nach Artikel 6 Absatz 2 die Meldung der 
Schadstoffe verbrachter Abfälle vor, wenn diese in Form von „Verpressung“ oder 
„Behandlung im Boden“ beseitigt werden. Dies statuiert eine vom Protokoll nicht verlangte 
Doppelmeldepflicht sowohl nach dem schadstoff- als auch nach dem abfallspezifischen 
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Ansatz, welche in der Praxis große Schwierigkeiten machen könnte. So wissen viele Betriebe 
überhaupt nicht wo und in welchen Verfahren die von ihrem Standort verbrachten Abfälle 
tatsächlich beseitigt werden.

Τροπολογία Satu Hassi, Carl Schlyter

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Β)

(β)  για όλα τα επακόλουθα έτη αναφοράς, 
εντός 12 μηνών από της λήξεως του έτους 
αναφοράς.

(β)  για όλα τα επακόλουθα έτη αναφοράς, 
εντός επτά μηνών από της λήξεως του έτους 
αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κανονικά οικονομικά στοιχεία αναφέρονται συνήθως τον Απρίλιο, και δεν φαίνεται να 
εμποδίζει τίποτε τις εταιρείες να κάνουν το ίδιο για τα περιβαλλοντικά στοιχεία. 

Τροπολογία Vasco Graça Moura

Τροπολογία 18
ΑΘΡΟΡ 9, ΤΙΤΛΟΣ

Διασφάλιση ποιότητας Εκτίμηση ποιότητας

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο απαιτεί έλεγχο αποδεκτότητας και όχι πλήρη εκτίμηση διασφάλισης της 
ποιότητας, πράγμα που αποτελεί υπερβολική απαίτηση (παράβαλε τις δυσκολίες με το κοινοτικό 
σύστημα εμπορίας των εκπομπών). Πέραν τούτου έχουν ήδη καθορισθεί συγκεκριμένες 
απαιτήσεις που αφορούν την ποιοτική διασφάλιση υπό μορφή όρων προκειμένου για τις άδειες 
εκμετάλλευσης. 

Τροπολογία Vasco Graça Moura

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την 2. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την 
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ποιότητα των υποβαλλόμενων εκ μέρους 
των φορέων εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων δεδομένων, ιδίως εις ό,τι 
αφορά τον έγκαιρο χαρακτήρα τους, την 
πληρότητά τους, τον βαθμό αβεβαιότητας 
που τους χαρακτηρίζει, την 
συγκρισιμότητα, συνοχή και διαφάνειά 
τους.

ποιότητα των υποβαλλόμενων εκ μέρους 
των φορέων εκμετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων δεδομένων, ιδίως εις ό,τι 
αφορά, την πληρότητά τους, τη συνοχή και 
τη διαφάνειά τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The following text " …that the data contained in its register are subject to quality assessment 
by the competent authority, in particular as to their completeness, consistency and 
credibility” is an extract from the Protocol. It should be kept as such, because the newly 
added parameters are already covered through the prescribed reporting period (timeliness) 
or might cause erroneous interpretations and excessive double checking (uncertainty?).

Τροπολογία Satu Hassi, Carl Schlyter

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 11

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος 
μέλος θεωρεί εμπιστευτικές κάποιες 
πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το
κράτος μέλος οφείλει να επισημαίνει, στην 
έκθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, για 
κάθε έτος αναφοράς, χωριστά για κάθε 
μονάδα, τον τύπο των πληροφοριών που 
κρίνονται εμπιστευτικές, καθώς και τους 
λόγους του χαρακτηρισμού τους.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση μπορεί να 
περιορίζεται μόνο για τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 
και παράγραφος 2, εδάφια (β), (γ) και (ε)
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τυχόν δε 
εξαιρέσεις από τούτο θα εφαρμόζονται με 
φειδώ, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει 
αυτή η οδηγία, και θα περιορίζονται στο 
ελάχιστο αναγκαίο. Τα κράτη μέλη
οφείλουν να επισημαίνουν στις εκθέσεις 
τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2
του εν λόγω κανονισμού, για κάθε έτος 
αναφοράς, χωριστά για κάθε μονάδα, τον 
τύπο των πληροφοριών που κρίνονται 
εμπιστευτικές, καθώς και τους λόγους του 
χαρακτηρισμού τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Directive 2003/4 explicitly seeks to limit any restictions on public access to information 
regarding releases of  substances into the environment to the  absolute minimum.  As the 
Directive enumerates those exemptions, which might justify confidentiality in the contexts of  
release of  pollutants, only the relevant sections of Art 4 should be mentioned. The limitations 
and strict application of Art 4 foreseen in Directive 2003/4 should be mentioned in the prsent 
Regulation in order to give the MS guidance in how to apply the Regulation. 

Τροπολογία Αντωνίου Τρακατέλλη

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 13 A (νέο)

Άρθρο 13α 
Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων
Η Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα  
πρόσβασης  στο  σύστημα στους 
επιστήμονες, στις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, στις τοπικές αρχές, στη 
βιομηχανία καθώς και σε άλλους  
ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε  να  
συμμετέχουν  στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ/PRTR.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση της κοινοτικής πολιτικής 
για το ΜΕΜΡ/PRTR κρίνεται απαραίτητη  και  χρήσιμη.

Τροπολογία Αντωνίου Τρακατέλλη

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 19 A (νέο)

Άρθρο 19α
Παρακολούθηση εφαρμογής

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας στα κράτη μέλη καθώς και 
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αξιολόγηση της λειτουργίας του 
ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ/PRTR.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση της παρακολούθησης εφαρμογής της οδηγίας καθώς και 
της αξιολόγησης της λειτουργίας του ΜΕΜΡ/PRTR. 

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΕΔΑΦΙΟ (E) (II), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

ημερήσια δυναμικότητα τήξης 4 τόννων 
μολύβδου ή καδμίου ή 20 τόννων για όλα τα 
άλλα μέταλλα

ημερήσια δυναμικότητα τήξης 200 χλγ 
μολύβδου ή καδμίου ή 20 τόννων για όλα τα 
άλλα μέταλλα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βαρέα μέταλλα είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτή η 
αλλαγή θα συμπεριλάβει όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά θα εξαιρεί πάντα την 
ερασιτεχνική ή την καθαρά καλλιτεχνική χρήση ή τις μονάδες εργαστηριακού μεγέθους.

Τροπολογία Frédérique Ries

Τροπολογία 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΕΔΑΦΙΟ (Β), ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Τροπολογία Frédérique Ries

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΕΔΑΦΙΟ (Β), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
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έκταση της επιφάνειας εκμετάλλευσης ίση 
προς 25 εκτάρια

έκταση της επιφάνειας, η οποία τη 
δεδομένη στιγμή τελεί υπό εξόρυξη, ίση 
προς 25 εκτάρια

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ορυχεία και τα λατομεία περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές, επανακτηθείσα γη μετά 
από εξόρυξη και εν εξελίξει εξορυκτικές δραστηριότητες. Ο υφιστάμενος ορισμός είναι ασαφής 
και θα οδηγήσει σε ατελείωτες ερμηνείες και άσχετες εκθέσεις. Τα 25 εκτάρια πρέπει να 
αναφέρονται σαφώς στην επιφάνεια που τελεί υπό εξόρυξη.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΕΔΑΦΙΟ (ΣΤ)Α, ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

(στα) Εγκαταστάσεις παραγωγής, σε 
βιομηχανική κλίμακα, εκρηκτικών και 
πυροτεχνικών προϊόντων 

Με χωρητικότητα 200.000 τόννων και 
άνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές από τέτοιες μονάδες αποθήκευσης μπορεί να είναι σημαντικές, και μάλιστα 
καταστρεπτικές σε περιπτώσεις ατυχημάτων, το δε κοινό πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
γνωρίζει για τέτοιες εκπομπές. Αυτές οι μονάδες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης 
του Άρχους, επομένως υπόκεινται ήδη στους κανόνες συμμετοχής του κοινού κατά την έγκριση 
των αδειών τους.  

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΕΔΑΦΙΟ (Α), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 
τόννων

ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 1 τόννου

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επικίνδυνα απόβλητα αποτελούν κίνδυνο και ο κανονισμός πρέπει να καλύπτει το μέγιστο 
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μέρος των εγκαταστάσεων. Δεν παρέχονται επαρκείς αποδείξεις για το ότι κάτι τέτοιο θα ισχύει 
με τον προτεινόμενο αριθμό.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 5, ΕΔΑΦΙΟ (Ζ), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

ημερήσιας χωρητικότητας 10 000 m3 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Από τον ίδιο τους το χαρακτήρα αυτές οι μονάδες είναι μεγάλης χωρητικότητας, και πρέπει όλες 
να υποβάλλουν έκθεση· το γεγονός και μόνο ότι μερικές από αυτές μπορεί να έχουν ημερήσια 
χωρητικότητα κάτω από  10.000 m3 δεν είναι λόγος για την εξαίρεσή τους. Τέτοιες τεράστιες 
ποσότητες λυμάτων πρέπει να εποπτεύονται. 

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7, ΕΔΑΦΙΟ (Β), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

1000 τόννοι ψάρια και οστρακοειδή ετησίως 200 τόννοι ψάρια και οστρακοειδή ετησίως

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση καλύπτει μόνο τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που 
υπάρχουν σήμερα. Λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου διάδοσης των ασθενειών, των 
αντιβιοτικών και άλλων προβλημάτων, πρέπει να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. 

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi 

Τροπολογία 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΕΔΑΦΙΟ (Α), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 
τόννων σφαγίων 

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 10 
τόννων σφαγίων 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έτσι θα εναρμονισθούν και άλλα τμήματα ζώων με τις διατάξεις για τα σφάγια στην παράγραφο 
5ε.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΕΔΑΦΙΟ (Β) (I), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 
τόννων τελικών προϊόντων

ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 10 
τόννων τελικών προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 75 τόνων ημερησίως είναι κατά προσέγγιση το ημερήσιο αλιευτικό όριο γάδου στη 
Βόρεια Θάλασσα, το οποίο είναι παράλογα υψηλό. 

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 9, ΕΔΑΦΙΟ (Ε), ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Πλοίων μήκους άνω των 100 m Πλοίων μήκους άνω των 30 m

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολο να βρεθεί εύχρηστη μονάδα μετρήσεως της περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 
ναυπηγείων και δεν κατέστη δυνατόν να εξεταστούν εναλλακτικές για την πρόταση της 
Επιτροπής. Ωστόσο, επειδή μόνο ένα αμελητέο ποσοστό των αλιευτικών σκαφών ξεπερνά τα 
100 μέτρα, θα είναι υπερβολικά πολλά τα ναυπηγεία που θα αποφύγουν την ενημέρωση σχετικά 
με τη ρύπανση που προκαλούν. Το όριο των 30 μέτρων θα κάλυπτε τα περισσότερα 
βιομηχανικά ναυπηγεία, ενώ δεν θα περιελάμβανε τους μικρούς ναυστάθμους που 
χρησιμοποιούνται για μαρίνες. 

Τροπολογία Johannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΕΙΡΑ 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

47 PCDD +PCDF 
(διοξίνες+φουράνια) (ως Teq)) 0.001 0.001 0.001

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

47 PCDD +PCDF 
(διοξίνες+φουράνια) (ως Teq)) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Αιτιολόγηση

A treshold level of 0.001 kg (1 g) will not give much information on the emission of these 
carcinogenic pollutants in the EU. Under EPER obligations, companies already have a 
requirement to report emissions if they exceed the 1 g level. This has resulted in only 86 
reports from 10 countries. 
As the emission of dioxines gives health and food safety problems around many waste 
incineration facilities, it would be better to lower the treshold level to 0.1 g. This would cover 
most of the waste incineration facilities that do not yet have effective flue gas clean systems. It 
would also cover about 70 percent of the large metal processing industries.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές της μονάδας στον ατμοσφαιρικό αέρα, για κάθε ρύπο που 
υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρύπος 1
Ρύπος 2
Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα 
αναλυτική μέθοδος
C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού
E: εκτιμώμενος

σε kg/έτος

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ρύπος 1
Ρύπος 2
Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα 
αναλυτική μέθοδος
C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού
E: εκτιμώμενος

R: συνήθης
σε kg/year
Α: τυχαίος
σε kg/έτος
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Or. en

Αιτιολόγηση

This should also be applied to the sections on “Release data to water…” and “Release data 
to land…”. As discussed in Amendment 12, this would distinguish between planned, routine 
releases and those caused by accidental events.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στα ύδατα, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει 
την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρύπος 1
Ρύπος 2
Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα 
αναλυτική μέθοδος
C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού
E: εκτιμώμενος

σε kg/έτος

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ρύπος 1
Ρύπος 2
Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα 
αναλυτική μέθοδος
C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού
E: εκτιμώμενος

R: συνήθης
σε kg/έτος
A: τυχαίος
σε kg/έτος

Or. en

Αιτιολόγηση

This should also be applied to the sections on “Release data to water…” and “Release data 
to land…”. As discussed in Amendment 12, this would distinguish between planned, routine 
releases and those caused by accidental events.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendment 36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στο έδαφος, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει 
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την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ρύπος 1
Ρύπος 2
Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα 
αναλυτική μέθοδος
C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού
E: εκτιμώμενος

σε kg/έτος

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Ρύπος 1
Ρύπος 2
Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα 
αναλυτική μέθοδος
C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα 
μέθοδος υπολογισμού
E: εκτιμώμενος

R: συνήθης
σε kg/έτος
A: τυχαίος
σε kg/έτος

Or. en

Αιτιολόγηση

This should also be applied to the sections on “Release data to water…” and “Release data 
to land…”. As discussed in Amendment 12, this would distinguish between planned, routine 
releases and those caused by accidental events.

Τροπολογία Carl Schlyter, Satu Hassi

Τροπολογία 37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων προκειμένου περί επικίνδυνων αποβλήτων 

που υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στο εσωτερικό της χώρας:
Για ανάκτηση (R – Recovery)
Για διάθεση (D - Disposal)

σε τόννους/έτος

σε τόννους/έτος
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Προς άλλες χώρες: 
Για ανάκτηση (R)
Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί 
την ανάκτηση
Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί 
την ανάκτηση
Διεύθυνση του χώρου όπου διενεργείται 
η ανάκτηση και ο οποίος δέχεται τα 
απόβλητα

σε τόννους/έτος

Προς άλλες χώρες:
Προς διάθεση (D) 
Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί 
την διάθεση
Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί 
την διάθεση
Διεύθυνση του χώρου διάθεσης που 
υποδέχεται τα απόβλητα

σε τόννους/έτος



AM\565075EL.doc PE 357.734v01-00 18/18 AM\

EL

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Για ανάκτηση (R)
Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί 
την ανάκτηση
Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί 
την ανάκτηση
Διεύθυνση του χώρου όπου διενεργείται 
η ανάκτηση και ο οποίος δέχεται τα 
απόβλητα

σε τόννους/έτος

Προς διάθεση (D) 
Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί 
την διάθεση
Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί 
την διάθεση
Διεύθυνση του χώρου διάθεσης που 
υποδέχεται τα απόβλητα

σε τόννους/έτος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι το όνομα και η διεύθυνση όσων προβαίνουν σε 
ανάκτηση και διάθεση θα είναι κοινοποιήσιμο είτε βρίσκονται στην ίδια χώρα είτε σε άλλη. 
Τούτο αντισταθμίζει τις απαιτήσεις ενημέρωσης για τη διάθεση ή την ανάκτηση επικίνδυνων 
αποβλήτων ανεξαρτήτως τυχόν διαμεθοριακών μεταφορών. Το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση 
σε αυτές τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε περίπτωση. 
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