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Jelentéstervezet (PE 355.606v01-00)
Johannes Blokland
az Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 
91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD) –
módosítási jogalkotási aktus)

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Módosítás: 8
1. cikk

E rendelet az közösségi szintű integrált 
szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 
nyilvántartást (Európai PRTR) hozza létre egy 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
adatbázis formájában, és megállapítja annak 
működési szabályait, a szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról 
szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: a jegyzőkönyv) végrehajtása 
érdekében.

E rendelet az közösségi szintű integrált 
szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 
nyilvántartást (Európai PRTR) hozza létre 
egy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
adatbázis formájában, és megállapítja annak 
működési szabályait, a szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról 
szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyv (a 
továbbiakban: a jegyzőkönyv) végrehajtása 
és a nyilvánosság környezetvédelemmel 
kapcsolatos döntéshozatalban való 
részvételének elősegítése érdekében, 
továbbá hozzájárul a környezetszennyezés 
megakadályozásához és csökkentéséhez.
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Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 9
2. cikk, 16) pont

16) „szennyvíz”: a városi 
szennyvízkezelésről szóló, 1991. május 21-i 
91/271/EGK irányelv 2. cikkében 
meghatározott városi, lakossági és ipari 
szennyvíz, és bármely más – a közösségi jog 
szabályozása alá eső anyagokat vagy 
tárgyakat tartalmazó – használt víz;

16) „szennyvíz”: a városi 
szennyvízkezelésről szóló, 1991. május 21-i 
91/271/EGK irányelv 2. cikkében 
meghatározott városi, lakossági és ipari 
szennyvíz, és bármely más – a benne 
található anyagok vagy tárgyak miatt a 
közösségi jog szabályozása alá eső –
használt víz;

Or. de

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi, Carl Schlyter

Módosítás: 10
4. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a létesítmény és annak földrajzi helye; a) a létesítmény, adott esetben az 
anyavállalatot is beleértve, illetve annak 
földrajzi helye, folyók vízgyűjtő területeinek 
megjelölésével;
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi, Carl Schlyter

Módosítás: 11
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű 
veszélyes hulladék vagy 2000 tonnát
meghaladó nem veszélyes hulladék 
telephelyen kívülre történő szállítása bármely 
hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet 
céljára, „H”-val illetve „Á”-val jelezve, hogy a 
hulladékot hasznosításra vagy 
ártalmatlanításra szánják, és veszélyes 
hulladék határon túlra szállítása esetén 
feltüntetve a hulladék hasznosítójának vagy 
ártalmatlanítójának és a tényleges hasznosítási 
vagy ártalmatlanítási telephely nevét és címét;

b) évente 1 tonnát meghaladó mennyiségű 
veszélyes hulladék vagy 1000 tonnát
meghaladó nem veszélyes hulladék 
telephelyen kívülre történő szállítása bármely 
hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet 
céljára, „H”-val illetve „Á”-val jelezve, hogy a 
hulladékot hasznosításra vagy 
ártalmatlanításra szánják, és veszélyes 
hulladék határon túlra szállítása esetén 
feltüntetve a hulladék hasznosítójának vagy 
ártalmatlanítójának és a tényleges hasznosítási 
vagy ártalmatlanítási telephely nevét és címét;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi, Carl Schlyter

Módosítás: 12
5. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információknak tartalmazniuk kell a 
szándékos, véletlen, rutin és nem rutin 
tevékenységek összesítéséből adódó 
kibocsátásokra és szállításokra vonatkozó 
információkat.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információknak tartalmazniuk kell a 
kibocsátásokra és szállításokra vonatkozó 
információkat, és meg kell különböztetniük 
egymástól a rutinszerű és a véletlen 
tevékenységeket.
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Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 13
5. cikk, (4) bekezdés

(4) A jelentés elkészítésekor az érintett 
üzemeltetőnek a rendelkezésre álló legjobb 
információkat kell felhasználnia, amelyek 
magukban foglalhatnak monitoring adatokat, 
emissziós tényezőket, tömegegyensúly 
egyenleteket, közvetett monitoringot vagy 
egyéb számításokat, műszaki 
szakvéleményeket és egyéb módszereket a 9. 
cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezésnek 
megfelelően és a nemzetközileg elfogadott 
módszertanokkal összhangban, amennyiben 
ezek rendelkezésre állnak.

(4) A jelentés elkészítésekor az érintett 
üzemeltetőnek a rendelkezésre álló legjobb 
információkat kell felhasználnia, amelyek 
magukban foglalhatnak monitoring adatokat, 
emissziós tényezőket, tömegegyensúly 
egyenleteket, közvetett monitoringot vagy 
egyéb számításokat, műszaki 
szakvéleményeket és egyéb módszereket a 9. 
cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezésnek 
megfelelően és a nemzetközileg elfogadott 
módszertanokkal összhangban, amennyiben 
ezek megfelelők.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 14
5. cikk, (5) bekezdés

(5) Minden érintett létesítmény 
üzemeltetőjének a tagállam illetékes 
hatóságainak rendelkezésére kell tartania az 
adatok dokumentációit, amelyekből a 
jelentett információ származott, az érintett 
jelentéstételi év végétől számított tízéves 

(5) Minden érintett létesítmény 
üzemeltetőjének a tagállam illetékes 
hatóságainak rendelkezésére kell tartania az 
adatok dokumentációit, amelyekből a 
jelentett információ származott, az érintett 
jelentéstételi év végétől számított hét éves
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időszakra. Ezek a dokumentációk leírják az 
adatgyűjtésnél használt módszertant is.

időszakra. Ezek a dokumentációk leírják az 
adatgyűjtésnél használt módszertant is.

Or. de

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Módosítás: 15
5. cikk, (5a) bekezdés (új)

(5a) amennyiben egy adott telephelyen több 
üzemeltető használ egy közös 
szennyvíztisztító üzemet, ezek az 
üzemeltetők nem kötelesek jelentést tenni 
az üzembe irányuló szennyvízszállításról; 
ehelyett csak a szennyvíztisztító üzemet 
magában foglaló üzem üzemeltetője köteles 
jelentést tenni a vízbe történő teljes 
kibocsátásról.

Or. de

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 16
6. cikk, (2) bekezdés

(2) A telephelyről elszállított hulladékot, 
amely későbbi, a 75/442/EGK irányelv II. 
A. mellékletében meghatározott 
„talajkezelési” vagy „mély injektálási” 
ártalmatlanítási művelet tárgyát képezi, az 
adott hulladék telephelyről történő 
elszállításából eredő, a létesítmény 
üzemeltetője általi, talajba történő 
kibocsátásként kell jelenteni.

törölve

Or. de

Indokolás

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 
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.

Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi, Carl Schlyter

Módosítás: 17
7. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) minden további jelentéstételi év 
esetében, a jelentéstételi év végétől számított 
12 hónapon belül.

b) minden további jelentéstételi év 
esetében, a jelentéstételi év végétől számított 
hét hónapon belül.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 18
9. cikk, cím

Minőségbiztosítás Minőségvizsgálat

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 19
9. cikk, (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóságok felmérik a 
létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott 
információk minőségét, különös tekintettel az 
időszerűségükre, teljességükre, 
bizonytalanságukra, 
összehasonlíthatóságukra, 
következetességükre és egyértelműségükre.

(2) Az illetékes hatóságok felmérik a 
létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott 
információk minőségét, különös tekintettel 
teljességükre, következetességükre és 
egyértelműségükre.

Or. en

Indokolás

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?)
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Módosítás, előterjesztette: Satu Hassi, Carl Schlyter

Módosítás: 20
11. cikk

Amennyiben egy tagállam bizalmasan 
kezeli az információkat a 2003/4/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 
cikkének megfelelően, a tagállam feltünteti 
a jelentésében e rendelet 7. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően, minden 
jelentéstételi év esetében létesítményenkénti 
bontásban, hogy milyen típusú információk 
és milyen okból kerültek visszatartásra.

Az információkhoz való hozzáférés csak a 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében, 
valamint (2) bekezdése b), c) és e) 
pontjában említett alapon korlátozható, és 
ez alól bármilyen mentességet – az említett 
irányelvben meghatározott elvekkel 
összhangban – a szükséges minimumra kell 
korlátozni. A tagállamok e rendelet 7. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően 
jelentésükben minden jelentéstételi év 
esetében létesítményenkénti bontásban 
feltüntetik, hogy milyen típusú információk 
és milyen okból kerültek visszatartásra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 21
13a. cikk (új)

13a cikk
Érdekelt felek részvétele

A Bizottság a tudósok, nem kormányzati 
szervezetek, helyi hatóságok, iparági és más 
érdekelt felek számára olyan hozzáférési 
lehetőséget biztosít a rendszerhez, amely 
lehetővé teszi számukra az Európai PRTR 
továbbfejlesztésében való részvételt.
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Or. el

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 22
19a. cikk (új)

19a cikk
A végrehajtás ellenőrzése

A Bizottság háromévente jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv tagállamokban történő 
végrehajtásáról, amely tartalmazza az 
Európai PRTR működésének elemzését is.

Or. el

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 23
I. melléklet, 2. pont, e) ii) alpont, 2. oszlop

Napi 4 tonna olvasztási kapacitás ólom és 
kadmium esetében, és napi 20 tonna minden 
más fém esetében

Napi 200 kg olvasztási kapacitás ólom és 
kadmium esetében, és napi 20 tonna minden 
más fém esetében

Or. en

Indokolás

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.



PE 357.734v01-00 10/16 AM\565075HU.doc

HU

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 24
I. melléklet, 3. pont, b) alpont, 1. oszlop

Külszíni bányászat Külszíni bányászat és kőfejtés

Or. en

Indokolás

Mining refers not only to mines but also to quarries. This must be clarified by adding 
‘quarrying’.

Módosítás, előterjesztette: Frédérique Ries

Módosítás: 25
I. melléklet, 3. pont, b) alpont, 2. oszlop

Ahol a külszíni fejtés területe 25 hektár Ahol a ténylegesen fejtés alatt álló terület 
25 hektár.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Módosítás: 26
I. melléklet, 4. pont, fa) alpont (új sor)

fa) kőolaj-, petrokémiai vagy vegyipari 
termékek tárolására szolgáló berendezések

200 000 tonnás vagy nagyobb kapacitás

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 27
I. melléklet, 5. pont, a) alpont, 2. oszlop

Napi 10 tonna befogadása Napi 1 tonna befogadása

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 28
I. melléklet, 5. pont, g) alpont, 2. oszlop

10 000 m3/nap kapacitás törölve

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 29
I. melléklet, 7. pont, b) alpont, 2. oszlop

1000 tonna hal vagy kagyló/év termelési 200 tonna hal vagy kagyló/év termelési 
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kapacitás kapacitás

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 30
I. melléklet, 8. pont, a) alpont, 2. oszlop

50 tonna/nap hasított test előállítási kapacitás 10 tonna/nap hasított test előállítási kapacitás

Or. en

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 31
I. melléklet, 8. pont, b) i) alpont, 2. oszlop

75 tonna/nap késztermék előállítási kapacitás 10 tonna/nap késztermék előállítási kapacitás

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 32
I. melléklet, 9. pont, e) alpont, 2. oszlop
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100 m hosszú hajókra méretezett kapacitás 30 m hosszú hajókra méretezett kapacitás

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 33
II. melléklet, 47. sor

A Bizottság által javasolt szöveg

47 PCDD + PCDF (dioxinok + 
furánok) (mint Teq) 0,001 0,001 0,001

A Parlament módosításai

47 PCDD + PCDF (dioxinok + 
furánok) (mint Teq) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 34
III. melléklet
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A létesítményre vonatkozóan az egyes szennyező anyagok küszöbértéket meghaladó, 
levegőbe történő kibocsátásának adatai (a II. mellékletnek megfelelően)

A Bizottság által javasolt szöveg

1. Szennyező anyag
2. Szennyező anyag
N. Szennyező anyag

M: mért; használt analitikai módszer
SZ: számított; használt számítási módszer
B: becsült

kg/év

A Parlament módosításai

1. Szennyező anyag
2. Szennyező anyag
N. Szennyező anyag

M: mért; használt analitikai módszer
SZ: számított; használt számítási módszer
B: becsült

R: rutin
kg/év
V: véletlen
kg/év

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 35
III. melléklet

A létesítményre vonatkozóan az egyes szennyező anyagok küszöbértéket meghaladó, vízbe 
történő kibocsátásának adatai (a II. mellékletnek megfelelően)

A Bizottság által javasolt szöveg

1. Szennyező anyag
2. Szennyező anyag
N. Szennyező anyag

M: mért; használt analitikai módszer
SZ: számított; használt számítási módszer
B: becsült

kg/év

A Parlament módosításai

1. Szennyező anyag
2. Szennyező anyag
N. Szennyező anyag

M: mért; használt analitikai módszer
SZ: számított; használt számítási módszer
B: becsült

R: rutin
kg/év
V: véletlen
kg/év

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 36
III. melléklet

A létesítményre vonatkozóan az egyes szennyező anyagok küszöbértéket meghaladó, talajba 
történő kibocsátásának adatai (a II. mellékletnek megfelelően)

A Bizottság által javasolt szöveg

1. Szennyező anyag
2. Szennyező anyag
N. Szennyező anyag

M: mért; használt analitikai módszer
SZ: számított; használt számítási módszer
B: becsült

kg/év

A Parlament módosításai

1. Szennyező anyag
2. Szennyező anyag
N. Szennyező anyag

M: mért; használt analitikai módszer
SZ: számított; használt számítási módszer
B: becsült

R: rutin
kg/év
V: véletlen
kg/év

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Satu Hassi

Módosítás: 37
III. melléklet

A létesítményre vonatkozóan a veszélyes hulladék küszöbértéket meghaladó mértékben 
történő elszállítása a telephelyről (az 5. cikknek megfelelően)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Országon belül:
Hasznosításra (H)
Ártalmatlanításra (Á)

tonna/év

tonna/év
Más országokba:
Hasznosításra (H)
A hasznosító neve
A hasznosító címe
A szállítmányt befogadó tényleges 
hasznosítási telephely címe

tonna/év

Más országokba:
Ártalmatlanításra (Á)
Az ártalmatlanító neve
Az ártalmatlanító címe
A szállítmányt befogadó tényleges 
ártalmatlanítási telephely címe

tonna/év

A Parlament módosításai

Hasznosításra (H)
A hasznosító neve
A hasznosító címe
A szállítmányt befogadó tényleges 
hasznosítási telephely címe

Ártalmatlanításra (Á)
Az ártalmatlanító neve
Az ártalmatlanító címe
A szállítmányt befogadó tényleges 
ártalmatlanítási telephely címe

tonna/év

tonna/év

Or. en

Indokolás

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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