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Poprawkę złożyli Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zintegrowany rejestr uwalniania i transferu 
zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty 
(europejski PRTR) w postaci publicznie 
dostępnej elektronicznej bazy danych i 
określa zasady jego funkcjonowania w celu 
wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie 
rejestrów uwalniania i transferu 
zanieczyszczeń (zwanego dalej 
„Protokołem”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zintegrowany rejestr uwalniania i transferu 
zanieczyszczeń na poziomie Wspólnoty 
(europejski PRTR) w postaci publicznie 
dostępnej elektronicznej bazy danych i 
określa zasady jego funkcjonowania w celu 
wdrożenia Protokołu EKG ONZ w sprawie 
rejestrów uwalniania i transferu 
zanieczyszczeń (zwanego dalej 
„Protokołem”), ułatwienia udziału 
społeczeństwa w procesie podejmowania 
decyzji dotyczących środowiska, jak 
również przyczyniania się do zapobiegania i 
zmniejszania zanieczyszczenia środowiska.
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 9
ARTYKUŁ 2, PUNKT 16

(16) „Ściek” oznacza ściek komunalny, 
bytowy lub przemysłowy zdefiniowany w 
art. 2 dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz wszelkie inne 
zużyte wody zawierające substancje lub 
przedmioty podlegające regulacji przez 
prawo wspólnotowe;

(16) „Ściek” oznacza ściek komunalny, 
bytowy lub przemysłowy zdefiniowany w 
art. 2 dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz wszelkie inne 
zużyte wody podlegające przepisom prawa 
Wspólnotowego z powodu zawartych w nich 
substancji lub przedmiotów.

Or. de

Uzasadnienie

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. 

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 10
ARTYKUŁ 4, USTĘP 1, LITERA (A)

(a) zakładu i jego położenia geograficznego (a) zakładu, w tym także, o ile ma 
zastosowanie, firmy-matki, i jego położenia 
geograficznego, w tym także dorzecza;
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 11
ARTYKUŁ 5, USTĘP 1, LITERA (B)

(b) transferu niebezpiecznego odpadu poza 
miejsce powstania przekraczające rocznie 2 
tony lub 2 000 ton dla odpadów innych niż 
niebezpieczne, dla dowolnej spośród 
operacji odzysku („R”) lub 
unieszkodliwiania („D”) z podaniem
odpowiednio “R” lub “D”, w zależności od 
tego, czy odpad jest przeznaczony do 
odzysku, czy do unieszkodliwienia oraz, dla 
transgranicznych transferów 
niebezpiecznych odpadów, nazwy i adresu 
firmy dokonującej odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadu oraz 
rzeczywistego miejsca odzysku lub 
unieszkodliwienia;

(b) transferu niebezpiecznego odpadu poza 
miejsce powstania przekraczające rocznie 1 
tony lub 1 000 ton dla odpadów innych niż 
niebezpieczne, dla dowolnej spośród 
operacji odzysku („R”) lub 
unieszkodliwiania („D”) z podaniem 
odpowiednio “R” lub “D”, w zależności od 
tego, czy odpad jest przeznaczony do 
odzysku, czy do unieszkodliwienia oraz, dla 
transgranicznych transferów 
niebezpiecznych odpadów, nazwy i adresu 
firmy dokonującej odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadu oraz 
rzeczywistego miejsca odzysku lub 
unieszkodliwienia;

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 12
ARTYKUŁ 5, USTĘP 2

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 
zawierają informacje dotyczące uwolnień i 
transferów powstających ogółem w wyniku 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 
zawierają informacje dotyczące uwolnień i 
transferów z podziałem na działania 
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działań rozmyślnych, przypadkowych, 
rutynowych i nierutynowych.

rutynowe i przypadkowe.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 13
ARTYKUŁ 5, USTĘP 4

4. Przygotowując raport dany podmiot 
gospodarczy wykorzystuje najlepsze 
dostępne informacje, które mogą obejmować 
dane z monitorowania, wskaźniki emisji, 
równania bilansu masy, pośrednie 
monitorowanie lub inne obliczenia, oceny 
techniczne oraz inne metody zgodne z 
postanowieniami art. 9 ust. 1 oraz uznanymi 
metodologiami międzynarodowymi, jeśli 
tylko są one dostępne.

4. Przygotowując raport dany podmiot 
gospodarczy wykorzystuje najlepsze 
dostępne informacje, które mogą obejmować 
dane z monitorowania, wskaźniki emisji, 
równania bilansu masy, pośrednie 
monitorowanie lub inne obliczenia, oceny 
techniczne oraz inne metody zgodne z 
postanowieniami art. 9 ust. 1 oraz uznanymi 
metodologiami międzynarodowymi, jeśli 
tylko mają one zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 14
ARTYKUŁ 5, USTĘP 5

5. Każdy podmiot gospodarczy prowadzący 
zakład objęty obowiązkiem raportowania 
przechowuje do wglądu dla właściwych 
władz Państwa Członkowskiego zapisy 
danych, z których wzięte były informacje 

5. Każdy podmiot gospodarczy prowadzący 
zakład objęty obowiązkiem raportowania 
przechowuje do wglądu dla właściwych
władz Państwa Członkowskiego zapisy 
danych, z których wzięte były informacje 
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podane w raporcie, przez okres dziesięciu lat 
od końca danego roku sprawozdawczego. W 
zapisach tych opisana jest również 
metodologia użyta do zbierania danych.

podane w raporcie, przez okres siedmiu lat 
od końca danego roku sprawozdawczego. W 
zapisach tych opisana jest również 
metodologia użyta do zbierania danych.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Poprawka 15
ARTYKUŁ 5, USTĘP 5 A (nowy)

5a. Jeżeli kilka podmiotów gospodarczych 
posiada wspólny zakład oczyszczania 
ścieków, nie jest wymagane zgłaszanie
przez te podmioty transferu ścieków do tego 
zakładu; w takim przypadku jedynie ten 
podmiot gospodarczy, na terenie którego 
znajduje się zakład oczyszczania ścieków, 
zgłasza całkowitą ilość uwolnioną do wody.

Or. de

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 16
ARTYKUŁ 6, USTĘP 2

2. Odpad przenoszony poza miejsce 
zakładu, podlegający następnie operacjom 
unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” 
lub „głębokie wtryskiwanie”, opisanym w 
załączniku IIA dyrektywy 75/442/EWG, jest
zgłaszany jako uwolnienie do gleby przez 
podmiot gospodarczy prowadzący zakład, 
który inicjuje transfer tego odpadu poza 
miejsce zakładu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 17
ARTYKUŁ 7, USTĘP 2, LITERA (B)

(b) dla wszystkich następnych lat 
sprawozdawczych, w ciągu 12 miesięcy od 
końca roku sprawozdawczego.

(b) dla wszystkich następnych lat 
sprawozdawczych, w ciągu siedmiu
miesięcy od końca roku sprawozdawczego.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 18
ARTYKUŁ 9, TYTUŁ

Zapewnienie jakości Ocena jakości

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Vasco Graça Moura

Poprawka 19
ARTYKUŁ 9, USTĘP 2

2. Właściwe władze oceniają jakość danych 
dostarczanych przez podmioty gospodarcze 
prowadzące zakłady, w szczególności pod 
względem ich aktualności, kompletności, 
jasności, porównywalności, spójności i 
przejrzystości.

2. Właściwe władze oceniają jakość danych 
dostarczanych przez podmioty gospodarcze 
prowadzące zakłady, w szczególności pod 
względem ich kompletności, spójności i 
wiarygodności.

Or. en

Uzasadnienie

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?).

Poprawkę złożyli Satu Hassi, Carl Schlyter

Poprawka 20
ARTYKUŁ 11
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11. Gdy informacje są traktowane przez 
Państwo Członkowskie jako poufne zgodnie 
z art. 4 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, Państwo
Członkowskie podaje w swoim raporcie,
zgodnie z art. 7 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia dla każdego roku 
sprawozdawczego i oddzielnie dla każdego 
zakładu żądającego poufności, jakiego 
rodzaju informacje nie zostały ujawnione 
oraz powód takiej decyzji.

11. Dostęp do informacji może być 
ograniczony jedynie w oparciu o 
postanowienia artykułu 4 ustęp 1 oraz ustęp 
2 litery b), c) i e) dyrektywy 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, a 
wszelkie wyjątki, w myśl zasad powyższej 
dyrektywy, są stosowane w sposób 
restrykcyjny i ograniczone do niezbędnego 
minimum. Państwa Członkowskie podają w 
swoich raportach, zgodnie z art. 7 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia dla każdego roku 
sprawozdawczego i oddzielnie dla każdego 
zakładu żądającego poufności, jakiego 
rodzaju informacje nie zostały ujawnione 
oraz powód takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

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. 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 21
ARTYKUŁ 13A (nowy)

Artykuł 13 a
Udział podmiotów zainteresowanych
Komisja oferuje naukowcom, organizacjom 
pozarządowym, władzom lokalnym, 
przemysłowi oraz innym podmiotom 
możliwość dostępu do systemu i 
uczestniczenia tym samym w późniejszym 
rozwoju europejskiego PRTR.

Or. el



AM\565075PL.doc 9/17 PE 357.734v01-00

PL

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 22
ARTYKUŁ 19A (nowy)

Artykuł 19 a
Wdrażanie monitorowania
Komisja przedstawia co trzy lata 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
raport w sprawie wdrażania niniejszej 
dyrektywy w danym Państwie 
Członkowskim, a także ocenę 
funkcjonowania europejskiego PRTR.

Or. el

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 23
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 2, LITERA (E) (II) KOLUMNA 2

O wydajności topienia 4 tony na dzień dla 
ołowiu i kadmu lub 20 ton na dzień dla 
wszystkich innych metali 

O wydajności topienia 200 kg na dzień dla 
ołowiu i kadmu lub 20 ton na dzień dla 
wszystkich innych metali 

Or. en

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 24
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 3, LITERA (B), KOLUMNA 1

Górnictwo odkrywkowe Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Frédérique Ries

Poprawka 25
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 3, LITERA (B), KOLUMNA 2

Gdzie powierzchnia terenu kopalni wynosi 
25 hektarów

Gdzie powierzchnia terenu objętego 
rzeczywistą działalnością wydobywczą
wynosi 25 hektarów

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 4, LITERA (F), A NOWY WIERSZ

(fa) Instalacje do składowania produktów 
naftowych, petrochemicznych i 
chemicznych

O zdolności do składowania 200 000 ton 
lub więcej

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 27
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 5, LITERA (A), KOLUMNA 2

Przyjmujące 10 ton na dzień Przyjmujące 1 tonę na dzień 

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 28
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 5, LITERA (G), KOLUMNA 2

O wydajności 10 000 m3 na dzień skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 29
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 7, LITERA (B), KOLUMNA 2

O mocy produkcyjnej 1000 ton ryb lub O mocy produkcyjnej 200 ton ryb lub 
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skorupiaków na rok skorupiaków na rok

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 30
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 8, LITERA (A), KOLUMNA 2

O mocy produkcyjnej 50 ton tusz na dzień O mocy produkcyjnej 10 ton tusz na dzień

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 31
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 8, LITERA (B) (I), KOLUMNA 2

O mocy produkcyjnej wyrobów gotowych 
75 ton na dzień

O mocy produkcyjnej wyrobów gotowych 
10 ton na dzień

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 32
ZAŁĄCZNIK I, PUNKT 9, LITERA (E), KOLUMNA 2
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O wydajności dla statków o długości 100 m O wydajności dla statków o długości 30 m

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi, Johannes Blokland

Poprawka 33
ZAŁĄCZNIK II, WIERSZ 47Tekst proponowany przez Komisję

47 PCDD+PCDF (dioksyny + 
furany) (jako Teq) 0,001 0,001 0,001

Poprawki Parlamentu

47 PCDD+PCDF (dioksyny + 
furany) (jako Teq) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 34
ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące uwolnienia do powietrza spowodowanego przez zakład dla każdego 
zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)



PE 357.734v01-00 14/17 AM\565075PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję

Zanieczyszczenie 1
Zanieczyszczenie 2
Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna
C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa
E: oszacowane

w kg na rok

Poprawki Parlamentu

Zanieczyszczenie 1
Zanieczyszczenie 2
Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna
C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa
E: oszacowane

R: rutynowy  
w kg na rok
P: przypadkowy
w kg na rok

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 35
ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące uwolnienia do wody spowodowanego przez zakład dla każdego 
zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Tekst proponowany przez Komisję

Zanieczyszczenie 1
Zanieczyszczenie 2
Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna
C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa
E: oszacowane

w kg na rok

Poprawki Parlamentu

Zanieczyszczenie 1
Zanieczyszczenie 2
Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna
C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa
E: oszacowane

R: rutynowy
w kg na rok
P: przypadkowy
w kg na rok
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Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 36
ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące uwolnienia do gleby spowodowanego przez zakład dla każdego 
zanieczyszczenia przekraczającego wartość progową (zgodnie z załącznikiem II)

Tekst proponowany przez Komisję

Zanieczyszczenie 1
Zanieczyszczenie 2
Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna
C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa
E: oszacowane

w kg na rok

Poprawki Parlamentu

Zanieczyszczenie 1
Zanieczyszczenie 2
Zanieczyszczenie N

M: zmierzone; użyta metoda analityczna
C: obliczone; użyta metoda obliczeniowa
E: oszacowane

R: rutynowy
w kg na rok
P: przypadkowy
w kg na rok

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Satu Hassi

Poprawka 37
ZAŁĄCZNIK III

Transfer niebezpiecznych odpadów poza miejsce powstania dla zakładu przekraczającego 
wartość progową (zgodnie z art. 5)
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Tekst proponowany przez Komisję

W obrębie kraju :
Do odzysku (R)
Do unieszkodliwienia (D)

w tonach na rok

w tonach na rok
Do innych krajów: 
Do odzysku (R)
Nazwa firmy odzyskującej
Adres firmy odzyskującej
Adres faktycznego miejsca odzysku, 
gdzie przekazywany jest odpad 

w tonach na rok

Do innych krajów:
Do unieszkodliwienia (D) 
Nazwa firmy unieszkodliwiającej
Adres firmy unieszkodliwiającej
Adres faktycznego miejsca 
unieszkodliwiania, gdzie przekazywany 
jest odpad

w tonach na rok

Poprawki Parlamentu

Do odzysku (R)
Nazwa firmy odzyskującej
Adres firmy odzyskującej
Adres faktycznego miejsca odzysku, 
gdzie przekazywany jest odpad 

w tonach na rok

Do unieszkodliwienia (D) 
Nazwa firmy unieszkodliwiającej
Adres firmy unieszkodliwiającej
Adres faktycznego miejsca 
unieszkodliwiania, gdzie przekazywany 
jest odpad

w tonach na rok

Or. en

Uzasadnienie

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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