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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 8
ARTIKKEL 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse terviklik 
saasteainete heite- ja ülekanderegister 
ühenduse tasandil (Euroopa saasteainete 
heite- ja ülekanderegister) üldsusele 
kättesaadava elektroonilise andmebaasi 
vormis ning sätestatakse selle 
toimimiseeskirjad, ÜRO-EMK saasteainete 
heite- ja ülekanderegistrite protokolli 
(edaspidi „protokoll“) rakendamiseks.

Käesoleva määrusega kehtestatakse terviklik 
saasteainete heite- ja ülekanderegister 
ühenduse tasandil (Euroopa saasteainete 
heite- ja ülekanderegister) üldsusele 
kättesaadava elektroonilise andmebaasi 
vormis ning sätestatakse selle 
toimimiseeskirjad, ÜRO-EMK saasteainete 
heite- ja ülekanderegistrite protokolli 
(edaspidi „protokoll“) rakendamiseks ja 
lihtsustatakse üldsuse osalemist 
keskkonnaalaste otsuste tegemise 
protsessis, samuti antakse panus 



PE 357.734v01-00 2/18 AM\565075ET.doc

ET

ennetamisse ja keskkonna reostamise 
vähendamisse.

Or. en

Justification

This explicitly states and emphasises the contribution to public participation and prevention 
of pollution that PRTR will make. The added text is from the objective (article 1) of the PRTR 
Protocol itself.

Muudatusettepaneku esitaja(d):: Richard Seeber

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 2 PUNKT 16

16) reovesi – linna-, olme- ja tööstusreovesi 
21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ , 
(mis käsitleb linnareovee töötlemist) artikli 2 
tähenduses ja mis tahes muu kasutatud vesi, 
mis sisaldab aineid või objekte, mis on 
reguleeritud ühenduse õigusaktidega;

16) reovesi – linna-, olme- ja tööstusreovesi 
21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ , 
(mis käsitleb linnareovee töötlemist) artikli 2 
tähenduses ja mis tahes muu kasutatud vesi, 
mille suhtes kehtivad seoses selles 
sisalduvate ainete või objektidega ühenduse 
õigusaktid;

Or. de

Justification

The proposed wording goes too far, since Article 2, paragraph 14, of the Protocol defines 
‘waste water’ as ‘used water containing substances or objects that is subject to regulation by 
national law’ (in this case Community law). However, the rules are intended to apply to the 
waste water, not to the substances or objects contained in it. This would include, for example, 
prior authorisation of waste water discharge into water or drains under Directive 
76/464/EEC, Directive 80/68/EEC or Directive 91/271/EEC. The inclusion of all water for 
which substance-related rules exist at Community level would make the notification 
requirement unnecessarily far-reaching.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT A

a) objekt ja selle geograafiline asukoht; a) objekt, sh olemasolu korral selle 
valdusettevõtja, ja selle geograafiline 
asukoht, k.a vesikond;

Or. en

Justification

Parent company is added to be in accordance with article 14 f. River basin is useful 
knowledge for knowing the flow of pollutants.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 5 LÕIKE 1 PUNKT B

b) ohtlike jäätmete ülekanded väljapoole 
tegevuskohta, üle 2 tonni aastas, või muude 
jäätmete puhul üle 2000 tonni aastas, mis 
tahes taaskasutus- või kõrvaldamistegevuse 
puhul, märgistades jäätmed kas tähega ”R” 
või “D” vastavalt sellele, kas jäätmed on 
suunatud taaskasutamiseks või 
kõrvaldamiseks, ning ohtlike jäätmete 
piiriülese liikumise korral märkides lisaks 
jäätmete taaskasutaja või kõrvaldaja nime ja 
aadressi ning tegeliku taaskasutamise või 
kõrvaldamise koha, kuhu jäätmed üle kanti;

b) ohtlike jäätmete ülekanded väljapoole 
tegevuskohta, üle 1 tonni aastas, või muude 
jäätmete puhul üle 1 000 tonni aastas, mis 
tahes taaskasutus- või kõrvaldamistegevuse 
puhul, märgistades jäätmed kas tähega ”R” 
või “D” vastavalt sellele, kas jäätmed on 
suunatud taaskasutamiseks või 
kõrvaldamiseks, ning ohtlike jäätmete 
piiriülese liikumise korral märkides lisaks 
jäätmete taaskasutaja või kõrvaldaja nime ja 
aadressi ning tegeliku taaskasutamise või 
kõrvaldamise koha, kuhu jäätmed üle kanti;

Or. en

Justification

In REACH 97% of hazardous substances are covered by the regulation. To make sure the 
information contained in the register covers a significant portion of the waste in its registers 
it is necessary to reduce the limit volumes. No estimates have been given justifying the 
original figures.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 5 LÕIGE 2

2. Lõikes 1 viidatud teave peab sisaldama 
teavet heidete ja ülekannete kohta kõigi 
tahtmatute, juhuslike, rutiinsete ja 
mitterutiinsete tegevuste kokkuvõttes.

2. Lõikes 1 viidatud teave peab sisaldama 
teavet heidete ja ülekannete kohta, tehes 
vahet rutiinsete ja juhuslike tegevuste 
vahel.

Or. en

Justification

Unplanned, accidental releases of pollutants should be reported separately from the planned, 
routine releases. Distinguishing between regulated and uncontrolled releases provides 
important information to the public about the causes of pollution.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 5 LÕIGE 4

4. Aruannet ette valmistades kasutab 
asjaomane käitaja parimat olemasolevat 
infot, mis võib sisaldada seireandmeid, 
heitefaktoreid, massitasakaalu võrrandeid, 
kaudset seiret või muid arvutusi, 
insenerhinnanguid ja teisi meetodeid 
kooskõlas artikli 9 lõikega 1 ning 
rahvusvaheliselt heakskiidetud 
metoodikatega, kui need on kättesaadavad.

4. Aruannet ette valmistades kasutab 
asjaomane käitaja parimat olemasolevat 
infot, mis võib sisaldada seireandmeid, 
heitefaktoreid, massitasakaalu võrrandeid, 
kaudset seiret või muid arvutusi, 
insenerhinnanguid ja teisi meetodeid 
kooskõlas artikli 9 lõikega 1 ning 
rahvusvaheliselt heakskiidetud 
metoodikatega, kui need on sobivad.

Or. en

Justification

Many chemical operators have developed detailed emission determination methodologies and 
even proprietary analytical methods best fit for their particular purpose. There is no evidence 
(and probably even the opposite) that an international method is better.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 5 LÕIGE 5

5. Iga asjaomase objekti käitaja hoiab 
kümne aasta jooksul alates asjaomase 
aruandeaasta lõpust liikmesriigi pädevatele 
asutustele kättesaadavana dokumentatsiooni 
andmetega, millest lähtudes koostati 
aruanded. Selles dokumentatsioonis tuleb 
ühtlasi kirjeldada andmete kogumisel 
kasutatud metoodikat.

5. Iga asjaomase objekti käitaja hoiab 
seitsme aasta jooksul alates asjaomase 
aruandeaasta lõpust liikmesriigi pädevatele 
asutustele kättesaadavana dokumentatsiooni 
andmetega, millest lähtudes koostati 
aruanded. Selles dokumentatsioonis tuleb 
ühtlasi kirjeldada andmete kogumisel 
kasutatud metoodikat. 

Or. de

Justification

Article 9, paragraph 1, of the Protocol requires the records of the data from which the 
reported information was derived to be kept available for the competent authorities for a 
period of only five years. A ten-year requirement therefore seems to be excessive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer ja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 5 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Kui mitu ühes ja samas asukohas 
tegutsevat käitajat jagavad ühist 
reoveepuhastit, siis ei ole vajalik, et need 
käitajad annaksid reovee veepuhastisse 
ülekandmise kohta aru; selle asemel annab 
koguheidete kohta vette aru ainult selle 
puhasti käitaja, mis hõlmab ka 
reoveepuhastit. 

Or. de
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Justification

The Commission recognises in the explanatory memorandum to its proposal for a regulation 
that individual companies with similar infrastructure needs establish themselves in very close 
proximity on modern industrial sites. The aim is for certain services (particularly waste water 
disposal) to be shared or performed by a single service provider. However, the Commission’s 
proposal is not in line with this: industrial waste water processing plants are listed explicitly 
and separately in the list of relevant ‘Activities’ in Annex I, 5(g) and, if a daily capacity of 
10,000 m3 is exceeded, there is a notification requirement. As a result, plants which are 
shared precisely in order to reduce costs and husband resources are burdened with higher 
running costs for each individual operator because of the notification requirement. This 
arrangement should be done away with so that the integrated approach to environmental 
protection is not penalised by additional analysis costs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 6 LÕIGE 2

2. Väljapoole tegevuskohta ülekantud 
jäätmeid, mille suhtes käitise territooriumil 
rakendatakse selliseid direktiivi 
75/442/EMÜ II lisa A osas täpsustatud 
kõrvaldamistoiminguid nagu pinnastöötlus 
või süvainjektsioon maapõue, , kajastatakse 
aruandluses selle jäätme ülekande 
lähteobjekti käitaja heidetena maismaale.

kustutatud

Or. de

Justification

Article 6 gives practical form to the notification requirement for pollutant releases to land 
newly introduced by the EPER in accordance with Article 5(1)(a). The Protocol adopts an 
approach to waste transfer which is oriented either to the type of waste or the pollutants (cf. 
Article 7 of the Protocol). However, the proposal for a regulation provides in Article 5, 
paragraph 1, letter b, on the one hand for a notification requirement where certain 
quantitative thresholds are exceeded in waste transfers and, under Article 6, paragraph 2, 
notification of the pollutants in transferred waste where these are disposed of via ‘deep 
injection’ or ‘land treatment’. This introduces a double notification requirement not required 
by the Protocol, based on both the pollutant and the waste-type approaches, which could 
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cause serious problems in practice. Many companies, for example, have no idea where the 
waste transferred from their site is disposed of, or by what process.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 7 LÕIKE 2 PUNKT B

b) kõigi järgnevate aruandlusaastate puhul 
12 kuu jooksul pärast aruandlusaasta lõppu.

b) kõigi järgnevate aruandlusaastate puhul 
seitsme kuu jooksul pärast aruandlusaasta 
lõppu.

Or. en

Justification

Normal economic data are generally reported in April, and there would appear to be nothing 
that would prevent companies doing the same for environmental data.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 18
ARTILI 9 PEALKIRI

Kvaliteedi tagamine Kvaliteedi hindamine

Or. en

Justification

The Protocol demands a plausibility control and not a full Quality Assurance Assessment 
which is a huge requirement (consider the difficulties with the EU Emissions Trading System).
Moreover, specific requirements concerning quality assurance are already laid down by way 
of conditions imposed in operating permits.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 9 LÕIGE 2
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2. Pädevad asutused kontrollivad objektide 
käitajate esitatud andmeid, eelkõige nende 
õigeaegsust, terviklikkust, lõplikkust, 
võrreldavust, järjepidevust ja läbipaistvust.

2. Pädevad asutused kontrollivad objektide 
käitajate esitatud andmeid, eelkõige nende 
terviklikkust, järjepidevust ja 
usaldusväärsust.

Or. en

Justification

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?).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi ja Carl Schlyter

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 11

Kui liikmesriik peab teavet 
konfidentsiaalseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/4/EÜ 
artiklile 4, näitab liikmesriik oma aruandes
vastavalt käesoleva määruse artikli 7 lõikele 
2 iga aruandlusaasta kohta eraldi iga 
konfidentsiaalsust taotleva objekti puhul, 
millist tüüpi teave on avaldamata jäetud ja 
mis põhjusel.

Juurdepääsu teabele võib piirata vaid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/4/EÜ artikli 4 lõikes 1 ja lõike 2 
punktides b ja e nimetatud põhjustel ning 
kõiki erandeid sellest rakendatakse 
vastavalt antud direktiivis sätestatud 
põhimõttetele piiravalt ja nii harva kui 
võimalik. Liikmesriigid näitavad oma
aruannetes vastavalt käesoleva määruse 
artikli 7 lõikele 2 iga aruandlusaasta kohta 
eraldi iga konfidentsiaalsust taotleva objekti 
puhul, millist tüüpi teave on avaldamata 
jäetud ja mis põhjusel.

Or. en

Justification

Directive 2003/4 explicitly seeks to limit any restrictions 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 



AM\565075ET.doc 9/18 PE 357.734v01-00

ET

present Regulation in order to give the MS guidance in how to apply the Regulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 21
ARTIKKEL 13 A (uus)

Artikkel 13a
Sidusrühmade osalus
Komisjon võimaldab teadlastele, 
valitsusvälistele organisatsioonidele, 
kohalikele ametivõimudele, tööstusele ja 
muudele sidusrühmadele juurdepääsu 
süsteemile, et nad saaksid ka edaspidi 
osaleda Euroopa saasteainete heite- ja 
ülekanderegistri arengus.

Or. el

Justification

It is essential and useful for other stakeholders to participate in shaping Community policy on 
the PRTR.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 22
ARTIKKEL 19 A (uus)

Artikkel 19 a
Järelevalve rakendamine

Komisjoni esitab iga kolme aasta möödudes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
raporti käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta liikmesriikides koos hinnanguga 
Euroopa saasteainete heite- ja 
ülekanderegistri tegevusele.

Or. el
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Justification

It is essential to lay down provisions for monitoring the implementation of the Directive and 
assessing the operation of the PRTR.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 23
I LISA PUNKTI 2 ALAPUNKTI e) ii) TULP 2

Sulatamisvõimsusega 4 tonni pliid ja 
kaadmiumi või 20 tonni muid metalle 
ööpäevas

Sulatamisvõimsusega 200 kg pliid ja 
kaadmiumi või 20 tonni muid metalle 
ööpäevas

Or. en

Justification

Heavy metals are extremely destructive of marine ecosystems and this change would include 
all industrial installations but still exempt hobby or purely artistic use or laboratory-scale 
facilities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 24
I LISA PUNKTI 3 ALAPUNKTI b) TULP 1

Pealmaakaevandamine Pealmaakaevandamine ja kivimurrud

Or. en

Justification

Mining refers not only to mines but also to quarries. This must be clarified by adding 
‘quarrying’.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 25
I LISA PUNKTI 3 ALAPUNKTI b) TULP 2

Kaevandatava ala pindala on 25 ha Kui maa-ala pindala, kus tegelik
kaevandamine toimub, hõlmab 25 ha

Or. en

Justification

Mines and quarries have land reserves, restored land after extraction and effective extractive 
operations. The existing definition is inaccurate and will lead to endless interpretations and 
irrelevant reporting. The 25 hectares should clearly apply to the surface under effective 
extraction.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter, Satu Hassi ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 26
I LISA PUNKTI 4 ALAPUNKTI f) A UUS RIDA

f a) Mahutite paigaldamine nafta, 
naftakeemia- või keemiakaupade jaoks 

Mahuga 200 000 tonni või rohkem

Or. en

Justification

Emissions from such storage facilities may be significant, indeed catastrophic in cases of 
accidents, and the public should have a right to know about releases from such events. These 
facilities are in Annex I of the parent Aarhus Convention and thus are already subject to 
public participation rules during their permitting.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 27
I LISA PUNKTI 5 ALAPUNKTI a) TULP 2

Jõudlusega 10 tonni ööpäevas Jõudlusega 1 tonn ööpäevas
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Or. en

Justification

Hazardous waste is a threat and the regulation should cover the great majority of 
installations. Sufficient proof that this would be the case with the proposed figure is not 
provided.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 28
I LISA PUNKTI 5 ALAPUNKTI g) TULP 2

Võimsusega 10 000 m3 ööpäevas kustutatud

Or. en

Justification

The very nature of these facilities is large-scale and they should all be reporting; simply 
because some of them might be below 10.000 m3/day capacity does not constitute grounds for 
excluding them. Such large quantities of waste water must be monitored.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 29
I LISA PUNKTI 7 ALAPUNKTI b) TULP 2

Tootmisvõimsusega 1000 tonni kalu või 
koorikloomi aastas

Tootmisvõimsusega 200 tonni kalu või 
koorikloomi aastas

Or. en

Justification

The original proposal covers only the very largest aquaculture farms existing today.
Considering the risk of the spread of diseases, antibiotics and other problems a larger share 
of the market should be covered.
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Muudatusettepaneku esitajad: Carl Schlyter, Satu Hassi 

Muudatusettepanek 30
I LISA PUNKTI 8 ALAPUNKTI a) TULP 2

Tootmisvõimsusega 50 tonni rümpasid 
ööpäevas

Tootmisvõimsusega 10 tonni rümpasid 
ööpäevas

Or. en

Justification

This would bring other animal parts in line with the conditions for carcasses in paragraph 
5(e).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 31
I LISA PUNKTI 8 ALAPUNKTI b) TULP 2

Tootlikkusega 75 tonni valmistoodangut 
ööpäevas

Tootlikkusega 10 tonni valmistoodangut 
ööpäevas

Or. en

Justification

A limit of 75 tonnes per day is about the daily catch limit for cod in the North Sea, which is an 
unreasonably high volume.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 32
I LISA PUNKTI 9 ALAPUNKTI e) TULP 2

Tootmisvõimsusega 100 m pikkuste laevade 
jaoks

Tootmisvõimsusega 30 m pikkuste laevade 
jaoks

Or. en
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Justification

It is difficult to find an easy measure of environmental impact of shipyards and it has not been 
possible to examine alternatives to the Commission proposal. However, since only a tiny 
fraction of fishing vessels are above 100m too many shipyards would be able to avoid 
informing about their pollution. 30 m would cover most industrial shipyards while avoiding 
small-scale yards used for marinas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 33
II LISA RIDA 47

Komisjoni ettepanek

47 PCDD+PCDF (dioksiinid+ 
furaanid) (Teq) 0.001 0.001 0.001

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

47 PCDD+PCDF (dioksiinid+ 
furaanid) (Teq) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Justification

A threshold 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 dioxins causes health and food safety problems around many waste 
incineration facilities, it would be better to lower the threshold 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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 34
III LISA

Andmed objekti heidete kohta õhku iga künnisväärtust ületava saasteaine puhul (vastavalt II 
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lisale)
Komisjoni ettepanek

Saasteaine 1
Saasteaine 2
Saasteaine N

M: mõõdetud; kasutatud analüüsimeetod 
C: arvutatud; kasutatud arvutusmeetod
E:  hinnanguline

kg/aastas

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Saasteaine 1
Saasteaine 2
Saasteaine N

M: mõõdetud; kasutatud analüüsimeetod 
C: arvutatud; kasutatud arvutusmeetod
E:  hinnanguline

R: rutiinne
kg/aastas
A: juhuslik
kg/aastas

Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 35
III LISAAndmed objekti heidete kohta vette iga künnisväärtust ületava saasteaine puhul 

(vastavalt II lisale) 

Komisjoni ettepanek

Saasteaine 1
Saasteaine 2
Saasteaine N

M: mõõdetud; kasutatud analüüsimeetod 
C: arvutatud; kasutatud arvutusmeetod
E:  hinnanguline

kg/aastas

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Saasteaine 1
Saasteaine 2
Saasteaine N

M: mõõdetud; kasutatud analüüsimeetod 
C: arvutatud; kasutatud arvutusmeetod
E:  hinnanguline

R: rutiinne
kg/aastas
A: juhuslik
kg/aastas
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Or. en

Justification

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 36
III LISAAndmed objekti heidete kohta maismaale iga künnisväärtust ületava saasteaine puhul 

(vastavalt II lisale) 

Komisjoni ettepanek

Saasteaine 1
Saasteaine 2
Saasteaine N

M: mõõdetud; kasutatud analüüsimeetod 
C: arvutatud; kasutatud arvutusmeetod
E:  hinnanguline

kg/aastas

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Saasteaine 1
Saasteaine 2
Saasteaine N

M: mõõdetud; kasutatud analüüsimeetod 
C: arvutatud; kasutatud arvutusmeetod
E:  hinnanguline

R: rutiinne
kg/aastas
A: juhuslik
kg/aastas

Or. en

Justification

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.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter ja Satu Hassi

Muudatusettepanek 37

III LISA Künnisväärtust ületavate ohtlike jäätmete ülekanded väljapoole tegevuskohta 
(vastavalt artiklile 5)

Komisjoni ettepanek

Riigisiseselt:
Taaskasutamiseks (R)
Kõrvaldamiseks (D)

tonni/aastas

tonni/aastas
Teistesse riikidesse: 
Taaskasutamiseks (R)
Jäätmekäitlusettevõtte nimi
Jäätmekäitlusettevõtte aadress
Ülekannet vastu võtva tegeliku 
jäätmekäitluskoha aadress

tonni/aastas

Teistesse riikidesse:
Kõrvaldamiseks (D)
Kõrvaldaja nimetus
Kõrvaldaja aadress
Ülekannet vastu võtva tegeliku 
kõrvaldamiskoha aadress

tonni/aastas

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Taaskasutamiseks (R)
Jäätmekäitlusettevõtte nimi
Jäätmekäitlusettevõtte aadress
Ülekannet vastu võtva tegeliku 
jäätmekäitluskoha aadress

Kõrvaldamiseks (D)
Kõrvaldaja nimetus
Kõrvaldaja aadress
Ülekannet vastu võtva tegeliku 
kõrvaldamiskoha aadress

tonni/aastas

tonni/aastas

Or. en



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

ET

Justification

This amendment ensures that the name and address of recoverers and disposers is available 
whether they are situated within the same country or in another country. This equalises the 
information requirements for disposal or recovery of hazardous waste irrespective of any 
trans-boundary movement. The public should have access to this information in either case.
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