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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIS

Siekiant įgyvendinti JT EEK protokolą dėl 
išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų 
(toliau – Protokolas), šiuo reglamentu 
Bendrijos mastu įsteigiamas integruotas 
visuomenei prieinamos elektroninės 
duomenų bazės formos Išmetamų ir 
perduodamų teršalų registras (Europos 
PRTR) ir nustatomos jo veikimo taisyklės.

Siekiant įgyvendinti JT EEK protokolą dėl 
išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų 
(toliau – Protokolas), kuris padėtų
visuomenei dalyvauti priimant sprendimus 
aplinkosaugos klausimais ir prisidėtų prie 
aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo, 
šiuo reglamentu Bendrijos mastu įsteigiamas 
integruotas visuomenei prieinamos 
elektroninės duomenų bazės formos 
Išmetamų ir perduodamų teršalų registras 
(Europos PRTR) ir nustatomos jo veikimo 
taisyklės.
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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.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 9
2 STRAIPSNIO 16 PUNKTAS

(16) „Nuotekos“ – tai miesto, buitinės ir 
pramonės nuotekos, kaip apibrėžta 1991 m. 
gegužės 21 d. Direktyvos 91/271/EEB dėl 
miesto nuotekų valymo 2 straipsnyje, ir kitas 
naudotas vanduo, kuriame yra Bendrijos 
teisės reglamentuojamų medžiagų arba 
daiktų.

(16) „Nuotekos“ – tai miesto, buitinės ir 
pramonės nuotekos, kaip apibrėžta 1991 m. 
gegužės 21 d. Direktyvos 91/271/EEB dėl 
miesto nuotekų valymo 2 straipsnyje, ir kitas 
naudotas vanduo, kuris dėl jame esamų 
medžiagų arba daiktų yra Bendrijos teisės 
reglamentuojamas.

Or. de

Justification

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.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Carl Schlyter

Pakeitimas 10
4 straipsnio 1 dalies (a) punktas

(a) objektą ir jo geografinę vietą; (a) objektą, įskaitant, jei yra, jį 
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kontroliuojančią įmonę, ir jo geografinę 
vietą, įskaitant upyną;

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.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Carl Schlyter

11 pakeitimas
5 straipsnio 1 dalies (b) punktas

(b) už objekto vietos ribų perduodamų 
pavojingų atliekų, viršijančių 2 tonas per 
metus, arba nepavojingų atliekų, viršijančių 
2000 tonų per metus, pagal visus naudojimo 
ir šalinimo būdus, nurodant atitinkamai „N“ 
arba „Š“, neatsižvelgiant į tai, ar atliekos yra 
skirtos naudoti, ar šalinti, o pavojingų 
atliekų judėjimo už objekto ribų atveju –
nurodant atliekų naudojimo arba šalinimo 
įmonės pavadinimą bei adresą ir faktinę 
naudojimo arba šalinimo vietą;

(b) už objekto vietos ribų perduodamų 
pavojingų atliekų, viršijančių 1 toną per 
metus, arba nepavojingų atliekų, viršijančių 
1.000 tonų per metus, pagal visus naudojimo 
ir šalinimo būdus, nurodant atitinkamai „N“ 
arba „Š“, neatsižvelgiant į tai, ar atliekos yra 
skirtos naudoti, ar šalinti, o pavojingų 
atliekų judėjimo už objekto ribų atveju –
nurodant atliekų naudojimo arba šalinimo 
įmonės pavadinimą bei adresą ir faktinę 
naudojimo arba šalinimo vietą;

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.

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Carl Schlyter

12 pakeitimas
5 straipsnio 2 dalis
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2. Šio straipsnio 1 dalyje minima 
informacija apima informaciją apie 
išleidžiamus ir perduodamus teršalus, kuri 
nurodoma kaip bendras dėl visų tyčinių, 
atsitiktinių, įprastinių arba neįprastinių 
veiksmų išleistas kiekis.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minima 
informacija apima informaciją apie 
išleidžiamus ir perduodamus teršalus, 
atskiriant įprastinius veiksmus nuo 
atsitiktinių.

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.

Pakeitimą pateikė Vasco Gra?a Moura

13 pakeitimas
5 straipsnio 4 dalis

4. Rengdamas ataskaitą, atitinkamas 
operatorius remiasi kokybiškiausia turima 
informacija, kurią gali sudaryti stebėsenos 
duomenys, emisijų koeficientai, masės 
balanso formulės, netiesioginė stebėsena 
arba kiti skaičiavimai, inžinierių išvados bei 
kiti metodai, atitinkantys 9 straipsnio 1 
dalies nuostatą ir pripažintas tarptautines 
metodologijas, jei tokių yra.

4. Rengdamas ataskaitą, atitinkamas 
operatorius remiasi kokybiškiausia turima 
informacija, kurią gali sudaryti stebėsenos 
duomenys, emisijų koeficientai, masės 
balanso formulės, netiesioginė stebėsena 
arba kiti skaičiavimai, inžinierių išvados bei 
kiti metodai, atitinkantys 9 straipsnio 1 
dalies nuostatą ir pripažintas tarptautines 
metodologijas, jei yra tinkamų.

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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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

14 pakeitimas
5 straipsnio 5 dalis

5. Kiekvieno atitinkamo objekto operatorius 
duomenų, kuriais remiantis buvo pranešta 
informacija, įrašus, skirtus valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms susipažinti, 
saugo dešimt metų nuo atitinkamų 
ataskaitinių metų pabaigos. Šiuose įrašuose 
taip pat aprašoma duomenims rinkti taikyta 
metodologija.

5. Kiekvieno atitinkamo objekto operatorius 
duomenų, kuriais remiantis buvo pranešta 
informacija, įrašus, skirtus valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms susipažinti, 
saugo septynis metus nuo atitinkamų 
ataskaitinių metų pabaigos. Šiuose įrašuose 
taip pat aprašoma duomenims rinkti taikyta 
metodologija. 

Or. de

Justification

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.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer, Vittorio Prodi

15 pakeitimas
5 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Jei toje pačioje vietoje esantys 
operatoriai bendrai naudojasi nuotekų 
valymo įrenginiu, jie neturi teikti ataskaitos 
dėl nuotekų patekimo į valymo įrenginį; 
ataskaitas apie bendrą į vandenį 
išleidžiamų teršalų kiekį turi pateikti tik tas 
operatorius, kuris ekspluatuoja tą objekto 
dalį, kurioje yra nuotekų valymo įrenginys.

Or. de

Justification

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 
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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.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

16 pakeitimas
6 straipsnio 2 dalis

2. Apie už objekto ribų perduodamas 
atliekas, kurioms jas perdavus taikomi 
„apdorojimo žemėje“ arba „giluminio 
įpurškimo“ šalinimo būdai, kaip nurodyta 
Direktyvos 75/442/EEB IIA priede, to
objekto, iš kurio atliekos perduodamos už 
objekto vietos ribų, operatorius praneša 
kaip apie į žemę išleidžiamus teršalus.

išbraukta

Or. de

Justification

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 
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.
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Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Carl Schlyter

17 pakeitimas
7 straipsnio 2 (b)dalis

(b) visų kitų ataskaitinių metų – per 12
mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

(b) visų kitų ataskaitinių metų – per 7
mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos.

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.

Pakeitimą pateikė Vasco Gra?a Moura

18 pakeitimas
9 straipsnio antraštė

Kokybės užtikrinimas Kokybės vertinimas

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.

Pakeitimą pateikė Vasco Gra?a Moura

19 pakeitimas
9 straipsnio 2 dalis

2. Kompetentingos institucijos įvertina 
objektų operatorių pateiktų duomenų 
kokybę, ypač jų pateikimą laiku, išsamumą, 
neapibrėžtumą, palyginamumą, suderinimą 
ir skaidrumą.

2. Kompetentingos institucijos įvertina 
objektų operatorių pateiktų duomenų 
kokybę, ypač jų išsamumą, suderinimą ir 
patikimumą. 
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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?).

Pakeitimą pateikė Satu Hassi, Carl Schlyter

20 pakeitimas
11 straipsnis

Jei vadovaudamasi Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/4/EB 4 straipsniu 
valstybė narė laiko informaciją 
konfidencialia, pagal šio reglamento 7 
straipsnio 2 dalį valstybė narė kiekvienų 
ataskaitinių metų ataskaitoje atskirai 
nurodo, kokia kiekvieno konfidencialumo 
reikalaujančio objekto informacija buvo 
nepranešta ir kodėl ji buvo nepranešta.

Informacijos prieinamumas gali būti 
apribojamas tik dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/4/EB 4 straipsnio 
1 dalyje ir 2 dalies (b), (c) ir (e) papunktyse 
minėtų priežasčių, visos išimtys iš šios 
taisyklės turi būti taikomos restriktyviai ir 
apribotos iki būtino minimumo, kaip 
nustatyta šia Direktyva.  Pagal šio 
reglamento 7 straipsnio 2 dalį valstybės
narės kiekvienų ataskaitinių metų 
ataskaitose atskirai nurodo, kokia kiekvieno 
konfidencialumo reikalaujančio objekto 
informacija buvo nepranešta ir kodėl ji buvo 
nepranešta.

Or. en

Justification

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.
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 21
13 a straipsnis (naujas)

13 a straipsnis
Suinteresuotų grupių dalyvavimas
Komisija suteikia mokslininkams, 
nevyriausybinėms organizacijoms, vietos 
valdžios institucijoms, pramonės atstovams 
bei kitoms suinteresuotoms grupėms 
galimybę prisijungti prie sistemos ir 
dalyvauti tolimesniame Europos PRTR 
vystymosi procese.

Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 22
19 a straipsnis (naujas)

19 a straipsnis
Stebėsenos įgyvendinimas

Komisija kas tris metus pateikia 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
Direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse 
kartu su Europos PRTR veikimo 
įvertinimu.

Or. el

Justification

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

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 23
I priedo 2 (E II) punkto 2 stulpelis

4 tonų per dieną švino ir kadmio, o visų kitų 
metalų – 20 tonų per dieną lydymo 
pajėgumo

200 kg per dieną švino ir kadmio, o visų kitų 
metalų – 20 tonų per dieną lydymo 
pajėgumo

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.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 24
I priedo 3 (b) punkto 1 stulpelis

Atviroji kasyba Atviroji kasyba ir akmenų laužykla

Or. en

Justification

Mining does not refer only to mine but also to quarries, it must be clarified by adding 
quarrying.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 25
I Priedas, 3 punkto (b) papunktis 2 stulpelyje

Teritorijos, kurioje vyksta kasybos darbai, Teritorijos, kurioje šiuo metu vyksta 
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plotas sudaro 25 hektarus gavybos  darbai, plotas sudaro 25 hektarus

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Pakeitimas 26
I priedo 4 (f) punkto nauja eilutė

(fa) Įrenginiai naftai, naftos produktams, 
petrocheminiams bei cheminiams 
produktams saugoti

pajėgumas 200000 tonų ar daugiau

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 27
I priedo 5 (a) punkto 2 stulpelis

Priimantys 10 tonų per dieną Priimantys 1 toną per dieną

Or. en
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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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 28
I priedo 5 (g) punkto 2 stulpelis

10 000 m3 per dieną pajėgumas išbraukta

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 29
I priedo 7 (b) punkto 2 stulpelis

Gamybos pajėgumas 1000 tonų žuvies arba 
kiautuotųjų vėžiagyvių per metus

Gamybos pajėgumas 200 tonų žuvies arba 
kiautuotųjų vėžiagyvių per metus

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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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 30
I priedo 8 (a) punkto 2 stulpelis

Gamybos pajėgumas 50 tonų skerdenų per 
dieną

Gamybos pajėgumas 10 tonų skerdenų per 
dieną

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 31
I priedo 8 (b I) punkto 2 stulpelis

Gamybos pajėgumas 75 tonos baigtų 
produktų per dieną

Gamybos pajėgumas 10 tonų baigtų 
produktų per dieną

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 32
I priedo 9 (e) punkto 2 stulpelis

Tinkantys 100 m ilgio laivams Tinkantys 30 m ilgio laivams

Or. en
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Justification

It is difficult to find an easy measure of environmental impact of shipyards and alternatives to 
the Commission proposal have not been possible to examine. 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.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 33
II PRIEDO 47 EILĖ

Komisijos siūlomas tekstas

47 PCDD +PCDF (dioksinai ir 
furanai) (kaip Teq) 0.001 0.001 0.001

Parlamento pakeitimai

47 PCDD +PCDF (dioksinai ir 
furanai) (kaip Teq) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Justification

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 34
III PRIEDAS Duomenys apie teršalų išmetimą į atmosferą pagal objektus pagal 

kiekvieną ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)
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Komisijos siūlomas tekstas

1 teršalas
2 teršalas
N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas
A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo 
metodas 
Į: įvertinta:

kg per metus

Parlamento pakeitimai

1 teršalas
2 teršalas
N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas
A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo 
metodas 
Į: įvertinta:

R: reguliariai
kg per metus
A: atsitiktinai
kg per metus

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 35
III PRIEDAS Duomenys apie teršalų išleidimą į vandenį pagal objektus pagal kiekvieną 

ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Komisijos siūlomas tekstas

1 teršalas
2 teršalas
N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas
A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo 
metodas 
Į: įvertinta:

kg per metus

Parlamento pakeitimai

1 teršalas
2 teršalas
N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas
A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo 
metodas 
Į: įvertinta:

R: reguliariai
kg per metus
A: atsitiktinai
kg per metus
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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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 36
III PRIEDAS Duomenys apie teršalų išmetimą į žemę pagal objektus pagal kiekvieną ribinę 

vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Komisijos siūlomas tekstas

1 teršalas
2 teršalas
N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas
A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo 
metodas 
Į: įvertinta:

kg per metus

Parlamento pakeitimai

1 teršalas
2 teršalas
N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas
A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo 
metodas 
Į: įvertinta:

R: reguliariai
kg per metus
A: atsitiktinai
kg per metus

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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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Satu Hassi

Pakeitimas 37

III PRIEDAS Už objekto vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos pagal ribinę vertę 
viršijančius objektus (pagal 5 straipsnį)

Komisijos siūlomas tekstas

Šalyje:
Skirtos naudoti (N)
Skirtos šalinti (Š)

tonomis per metus

tonomis per metus
Į kitas šalis:  
Skirtos naudoti (N)
Naudotojo pavadinimas
Naudotojo adresas
Perduodamus teršalus gaunančio 
naudojimo objekto adresas 

tonomis per metus

Į kitas šalis: 
Skirtos šalinti (Š)
Naudotojo pavadinimas
Naudotojo adresas
Perduodamus teršalus gaunančio 
naudojimo objekto adresas 

tonomis per metus
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Parlamento pakeitimai

Skirtos naudoti (N)
Naudotojo pavadinimas
Naudotojo adresas
Perduodamus teršalus gaunančio 
naudojimo objekto adresas 

Skirtos šalinti (Š)
Naudotojo pavadinimas
Naudotojo adresas
Perduodamus teršalus gaunančio 
naudojimo objekto adresas 

tonomis per metus

tonomis per metus

Or. en

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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