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Predlog direktive (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD) – akt o spremembi)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter in Gyula 
Hegyi

Predlog spremembe 8
ČLEN 1

Ta uredba vzpostavlja celovit register 
izpustov in prenosov onesnaževal na ravni 
Skupnosti (Evropski RIPO) v obliki javno 
dostopne elektronske zbirke podatkov ter 
določa pravila delovanja z namenom 
izvajanja Protokola OZN-EKE o registrih 
izpustov in prenosov onesnaževal (v 
nadaljnjem besedilu „Protokol“).

Ta uredba vzpostavlja celovit register 
izpustov in prenosov onesnaževal na ravni 
Skupnosti (Evropski RIPO) v obliki javno 
dostopne elektronske zbirke podatkov ter 
določa pravila delovanja z namenom 
izvajanja Protokola OZN-EKE o registrih 
izpustov in prenosov onesnaževal (v 
nadaljnjem besedilu „Protokol“) ter olajšuje 
javno sodelovanje in odločanje v zvezi z 
okoljem, prav tako prispeva k 
preprečevanju in zmanjševanju 
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onesnaženosti okolja;

Or. en

Obrazložitev

To izrecno navaja in poudarja prispevek k javnemu sodelovanju in preprečevanju 
onesnaženosti, ki ga bo imel register RIPO. Dodano besedilo izhaja iz samega cilja (člen 1) 
protokola RIPO.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 9
ČLEN 2, TOČKA 16

(16) „odpadna voda“ pomeni komunalno 
odpadno vodo, odpadno vodo iz 
gospodinjstev in industrijsko odpadno vodo, 
kakor je opredeljena v členu 2 Direktive 
91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju 
komunalne odpadne vode in katere koli 
druge vode, ki vsebuje snovi ali predmete in 
jo ureja zakonodaja Skupnosti;

(16) „odpadna voda“ pomeni komunalno 
odpadno vodo, odpadno vodo iz 
gospodinjstev in industrijsko odpadno vodo, 
kakor je opredeljena v členu 2 Direktive 
91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju 
komunalne odpadne vode in katere koli 
druge vode, ki jo zaradi snovi ali 
predmetov, ki jih vsebuje, ureja zakonodaja 
Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlagano besedilo posega predaleč, ker odstavek 14 člena 2 Protokola opredeljuje 
„odpadno vodo“ kot „uporabljeno vodo, ki vsebuje snovi ali predmete in ki jo ureja 
nacionalna zakonodaja“ (v tem primeru zakonodaja Skupnosti). Vendar so pravila 
namenjena urejanju odpadne vode in ne snovi ali predmetov, ki jih vsebuje. To bi na primer 
vključevalo predhodno odobritev odvajanja odpadne vode v vodo ali izlive v skladu z 
Direktivo 76/464/EGS, Direktivo 80/68/EGS ali Direktivo 91/271/EGS. Vključitev vse vode, 
za katero na ravni Skupnosti obstajajo pravila, ki so odvisna od podatkov, bi povzročila, da bi 
bila zahteva po obvestilu po nepotrebnem daljnosežna. 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 10
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (A)

(a) obrat in zemljepisno lego obrata; (a) obrat, tudi kadar pripada svojemu 
matičnemu podjetju, in zemljepisno lego 
obrata, vključno s porečjem;

Or. en

Obrazložitev

Matično podjetje se doda zaradi skladnosti s členom 14(f). Porečje pomeni koristno znanje 
pri poznavanju toka onesnaževal.

Predlog spremembe, ki ga vložita Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 11
ČLEN 5, ODSTAVEK 1, TOČKA (B)

(b) prenosov nevarnih odpadkov zunaj kraja 
nastanka, ki presegajo 2 toni letno, ali 
nenevarnih odpadkov, ki presegajo 2000 ton
letno, za vse postopke predelave in 
odstranjevanja ter z navedbo oznak „R“ ali 
„D“ glede na to, ali so odpadki namenjeni za 
odstranitev ali za predelavo, pri čezmejnem 
gibanju nevarnih odpadkov pa ime in naslov 
obrata za odstranitev ali predelavo odpadkov 
ter kraja odstranitve ali predelave, ki 
dejansko sprejme odpadke;

(b) prenosov nevarnih odpadkov zunaj kraja 
nastanka, ki presegajo 1 tono letno, ali 
nenevarnih odpadkov, ki presegajo 1000 ton
letno, za vse postopke predelave in 
odstranjevanja ter z navedbo oznak „R“ ali 
„D“ glede na to, ali so odpadki namenjeni za 
odstranitev ali za predelavo, pri čezmejnem 
gibanju nevarnih odpadkov pa ime in naslov 
obrata za odstranitev ali predelavo odpadkov 
ter kraja odstranitve ali predelave, ki 
dejansko sprejme odpadke;

Or. en

Obrazložitev

V programu REACH ureja uredba 97 % nevarnih snovi. Za zagotovitev, da podatki iz registra 
urejajo znaten del odpadkov iz svojih registrov, je treba zmanjšati mejne količine. Za 
obrazložitev izvirnih podatkov ni bilo danih ocen.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 12
ČLEN 5, ODSTAVEK 2

2. Podatki iz odstavka 1 vključujejo podatke 
o izpustih in prenosih, ki skupno nastanejo 
pri vseh namernih, nenamernih, rednih in 
izrednih dejavnostih.

2. Podatki iz odstavka 1 vključujejo podatke 
o izpustih in prenosih, ki razlikujejo med 
rednimi in nenamernimi dejavnostmi.

Or. en

Obrazložitev

Nenačrtovani, nenamerni izpusti onesnaževal se morajo poročati ločeno od načrtovanih, 
rednih izpustov. Razlikovanje med urejenimi in nenadzorovanimi izpusti daje javnosti 
pomembne podatke o vzrokih onesnaženja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 13
ČLEN 5, ODSTAVEK 4

4. Pri pripravi poročila mora zadevni nosilec 
dejavnosti uporabiti najboljše razpoložljive 
podatke, ki lahko vključujejo podatke o 
spremljanju, faktorje emisij, izračune 
utežnih razmerij, posredni nadzor ali druge 
izračune, tehnična mnenja in druge metode, 
skladne s členom 9(1) in mednarodno 
priznanimi metodologijami, če so na voljo.

4. Pri pripravi poročila mora zadevni nosilec 
dejavnosti uporabiti najboljše razpoložljive 
podatke, ki lahko vključujejo podatke o 
spremljanju, faktorje emisij, izračune 
utežnih razmerij, posredni nadzor ali druge 
izračune, tehnična mnenja in druge metode, 
skladne s členom 9(1) in mednarodno 
priznanimi metodologijami, če so ustrezne.

Or. en

Obrazložitev

Številni nosilci kemijske dejavnosti so razvili podrobne metodologije za določanje emisij in 
celo lastniške analitične metode, ki najbolj ustrezajo svojemu posameznemu namenu. Ni 
dokazov o tem (in verjetno velja celo nasprotno), da je mednarodna metoda boljša.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 14
ČLEN 5, ODSTAVEK 5

5. Nosilec dejavnosti vsakega zadevnega 
obrata da na voljo pristojnim organom držav 
članic evidence o podatkih, na podlagi 
katerih so bila izdelana poročila za obdobje 
desetih let, ki začne teči ob izteku zadevnega 
leta poročanja. V taki evidenci je opisana 
tudi uporabljena metodologija zbiranja 
podatkov.

5. Nosilec dejavnosti vsakega zadevnega 
obrata da na voljo pristojnim organom držav 
članic evidence o podatkih, na podlagi 
katerih so bila izdelana poročila za obdobje 
sedmih let, ki začne teči ob izteku 
zadevnega leta poročanja. V taki evidenci je 
opisana tudi uporabljena metodologija 
zbiranja podatkov. 

Or. de

Obrazložitev

Odstavek 1 člena 9 Protokola zahteva, da se evidence o podatkih, na podlagi katerih so bila 
izdelana poročila, dajo na voljo pristojnim organom le za obdobje petih let. Zahteva po 
desetletnem obdobju je zato pretirana.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 15
ČLEN 5, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Kadar si več nosilcev deli skupno 
čistilno napravo za odpadno vodo na istem 
kraju, se poročanje teh nosilcev o prenosu 
odpadne vode v čistilno napravo ne 
zahteva; namesto tega se zahteva le od 
nosilca naprave, v katero je vključena 
čistilna naprava za odpadno vodo, da 
poroča skupne izpuste v vodo.

Or. de

Obrazložitev

Komisija se v obrazložitvenem memorandumu svojega predloga uredbe strinja, da se 
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posamezna podjetja s podobnimi potrebami po infrastrukturi ustanovijo v neposredni okolici 
sodobnih industrijskih območij. Cilj nekaterih storitev (zlasti odstranjevanje odpadne vode) 
je, da se delijo ali jih izvaja isti ponudnik storitev. Vendar predlog Komisije ni usklajen s tem: 
čistilne naprave za industrijsko odpadno vodo so izrecno in ločeno navedene na seznamu 
ustreznih „Dejavnosti“ v Prilogi I, 5(g) in v primeru preseganja dnevne zmogljivosti 10.000 
m3 se zahteva obvestilo. Naprave, ki se delijo le zaradi zmanjšanja stroškov in varčevanja z 
viri, so zato obremenjene z višjimi tekočimi stroški za vsakega posameznega nosilca zaradi 
zahteve po obvestilu. To ureditev je treba odpraviti, tako da se skupen pristop k varstvu okolja 
ne kaznuje z dodatnimi stroški za analizo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 16
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

2. O odpadkih, prenesenih izven kraja 
nastanka, ki morajo v nadaljnje postopke 
odstranjevanja „obdelave v tleh“ ali 
„globokega vbrizgavanja“, kakor je 
opredeljeno v Prilogi II.A Direktive 
75/442/EGS, mora nosilec dejavnosti 
obrata, iz katerega izhajajo ti odpadki, 
poročati kot o izpustu v tla.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Člen 6 daje praktično obliko zahtevi po obvestilu za izpuste onesnaževal v tla, ki jo je pred 
kratkim v skladu s členom 5(1)(a) uvedel EPER. Protokol sprejema pristop k prenosu 
odpadkov, ki je usmerjen na vrsto odpadkov ali onesnaževal (prim. člen 7 Protokola). Vendar 
določa predlog uredbe v črki b odstavka 1 člena 5 na eni strani zahtevo po obvestilu v 
primerih, ko so nekateri količinski pragi pri prenosih odpadkov preseženi, in v skladu z 
odstavkom 2 člena 6 obvestilo o onesnaževalih v prenesenih odpadkih, kadar se ti 
odstranjujejo z „globokim vbrizgavanjem“ ali „obdelavo v tleh“. To uvaja zahtevo po dvojem 
obvestilu, ki ga Protokol ni zahteval in ki temelji na pristopu onesnaževala in vrste odpadkov, 
ki lahko v praksi povzročijo resne težave. Številna podjetja na primer ne vedo, kje se odpadki, 
preneseni iz njihovega območja, odstranjujejo in po kakšnem postopku.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 17
ČLEN 7, ODSTAVEK 2, TOČKA (B)

(b) za vsa leta poročanja, v obdobju 12
mesecev po izteku leta poročanja.

(b) za vsa leta poročanja, v obdobju sedmih
mesecev po izteku leta poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Navadni gospodarski podatki se splošno poročajo v aprilu in nič ne preprečuje podjetjem, da 
ne bi enako storila za okoljske podatke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 18
ČLEN 9, NASLOV

Zagotavljanje kakovosti Ocena kakovosti

Or. en

Obrazložitev

Protokol zahteva nadzor verodostojnosti in ne celotne ocene zagotavljanja kakovosti, ki je 
zelo velika zahteva (pomislite na težave s sistemom trgovanja z emisijami v EU). Razen tega 
so nekatere zahteve v zvezi z zagotavljanjem kakovosti že določene s pogoji, ki veljajo za 
dovoljenja za obratovanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 19
ČLEN 9, ODSTAVEK 2

2. Kakovost podatkov, ki jih sporočijo 
nosilci dejavnosti obratov, ocenijo pristojni 
organi zlasti z vidika njihove pravočasnosti,
popolnosti, nezanesljivosti, primerljivosti,

2. Kakovost podatkov, ki jih sporočijo 
nosilci dejavnosti obratov, ocenijo pristojni 
organi zlasti z vidika njihove popolnosti, 
doslednosti in verodostojnosti. 
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doslednosti in preglednosti.

Or. en

Obrazložitev

Naslednje besedilo „…da kakovost podatkov, ki so vsebovani v registru, ocenijo pristojni 
organi zlasti z vidika njihove popolnosti, doslednosti in verodostojnosti“ je izvleček iz 
Protokola. Ohraniti ga je treba takšnega, ker so na novo dodana merila že urejena s 
predpisanimi obdobji poročanja (pravočasnost) ali pa lahko povzročijo napačne razlage in 
pretirano dvojno preverjanje (nezanesljivost?).

Predlog spremembe, ki ga vložita Satu Hassi in Carl Schlyter

Predlog spremembe 20
ČLEN 11

Če ima država članica zaupne podatke v 
skladu s členom 4 Direktive 2003/4/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, država 
članica v skladu s členom 7(2) te uredbe v 
svojem poročilu navede, kateri podatki so 
bili zadržani in razloge za to, za vsako leto 
poročanja posebej in za vsak obrat, ki se 
sklicuje na zaupnost podatkov.

Dostop do podatkov se lahko omeji le na 
temeljih, navedenih v členu 4(1), (2)(b), (c) 
in (e) Direktive 2003/4/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, vsa odstopanja v 
skladu z načeli iz te direktive veljajo 
restriktivno in se omejijo na nujen 
minimum. Države članice v skladu s členom 
7(2) te uredbe v svojih poročilih navedejo, 
kateri podatki so bili zadržani in razloge za 
to, za vsako leto poročanja posebej in za 
vsak obrat, ki se sklicuje na zaupnost 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2003/4 poskuša izrecno omejiti vse omejitve javnega dostopa do podatkov v zvezi z 
izpusti snovi v okolje na absolutni minimum. Ker direktiva našteva odstopanja, ki bi lahko 
obrazložila zaupnost v smislu izpusta onesnaževal, je treba omeniti le ustrezne oddelke iz 
člena 4. Omejitve in strogo izvajanje člena 4, ki je predvideno v Direktivi 2003/4, je treba 
omeniti v sedanji uredbi, da se dajo državam članicam smernice za izvajanje Uredbe. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 21
ČLEN 13 A (novo)

Člen 13α
Sodelovanje interesnih skupin
Komisija zagotavlja, da imajo znanstveniki, 
nevladne organizacije, lokalni organi, 
industrija in druge interesne skupine 
možnost dostopa do sistema, tako da lahko 
sodelujejo v nadaljnjem razvoju 
Evropskega RIPO.

Or. el

Obrazložitev

Za druge interesne skupine je nujno in koristno, da sodelujejo pri oblikovanju politike 
Skupnosti v RIPO.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 22
ČLEN 19 A (novo)

Člen 19α
Spremljanje izvajanja

Komisija pošlje Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsake tri leta poročilo o izvajanju te 
direktive v državah članicah skupaj z oceno 
delovanja Evropskega RIPO.

Or. el

Obrazložitev

Treba je predpisati določbe za spremljanje izvajanja Direktive in oceno delovanja RIPO. 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 23
PRILOGA I, TOČKA 2, ČRKA (E) (II), STOLPEC 2

s talilno zmogljivostjo 4 tone na dan za 
svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse 
druge kovine

s talilno zmogljivostjo 200 kg na dan za 
svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse 
druge kovine

Or. en

Obrazložitev

Težke kovine močno uničujejo morske ekosisteme, ta sprememba bi vključevala vse 
industrijske obrate, vseeno pa bi izvzela ljubiteljsko ali povsem umetniško rabo ali 
laboratorijske obrate.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 24
PRILOGA I, TOČKA 3, ČRKA (B), STOLPEC 1

dnevni kop dnevni kop in pridobivanje naravnih 
kamnin

Or. en

Obrazložitev

K rudarstvu štejejo rudniki in kamnolomi. To je treba pojasniti z dodatkom „pridobivanje 
naravnih kamnin“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 25
PRILOGA I, TOČKA 3, ČRKA (B), STOLPEC 2

če površina, kjer se koplje ruda, obsega 25 
hektarov

če površina, kjer se učinkovito izvaja 
izkopavanje, obsega 25 hektarov
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Or. en

Obrazložitev

Rudniki in kamnolomi imajo talne rezerve, obnovljena tla po izkopavanju in učinkovite 
postopke za izkopavanje. Obstoječa opredelitev je netočna in bo vodila do neskončnih 
interpretacij in neustreznih poročil. 25 hektarov mora jasno veljati za površino, ki se jo 
učinkovito izkopava.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Satu Hassi in Gyula Hegyi

Predlog spremembe 26
PRILOGA I, TOČKA 4, ČRKA (F) A, NOVA VRSTICA

(fa) obrati za skladiščenje petroleja, 
petrokemijskih ali kemijskih izdelkov

z zmogljivostjo 200.000 ton ali več

Or. en

Obrazložitev

Emisije iz takšnih obratov za skladiščenje so lahko obsežne, resnično katastrofalne v primerih 
nesreč, javnost mora imeti pravico do seznanjenosti o izpustih pri takšnih dogodkih. Ti obrati 
so v Prilogi I matične konvencije Aarhus in zanje že veljajo pravila javnega sodelovanja pri 
izdajanju dovoljenj zanje. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 27
PRILOGA I, TOČKA 5, ČRKA (A), STOLPEC 2

z zmogljivostjo 10 ton na dan z zmogljivostjo 1 tone na dan

Or. en

Obrazložitev

Nevarni odpadki pomenijo nevarnost, zato mora uredba urejati velik del obratov. Zadosten 
dokaz, da to velja za predlagano sliko, ni na voljo.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 28
PRILOGA I, TOČKA 5, ČRKA (G), STOLPEC 2

z zmogljivostjo 10.000 m3 na dan črtano

Or. en

Obrazložitev

Ti obrati so obsežni in o vseh je treba predložiti poročila; le dejstvo, da imajo nekateri od njih 
zmogljivost pod 10.000 m3/dan, ni temelj za njihovo izključitev. Tako velike količine odpadne 
vode je treba spremljati.

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 29
PRILOGA I, TOČKA 7, ČRKA (B), STOLPEC 2

s proizvodno zmogljivostjo 1.000 ton na dan s proizvodno zmogljivostjo 200 ton na leto

Or. en

Obrazložitev

Prvotni predlog ureja le največje ribogojnice, ki sedaj obstajajo. Ob upoštevanju tveganja 
širjenja bolezni, antibiotikov in drugih težav je treba urediti večji delež trga.

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi 

Predlog spremembe 30
PRILOGA I, TOČKA 8, ČRKA (A), STOLPEC 2

z zmogljivostjo zakola 50 ton na dan z zmogljivostjo zakola 10 ton na dan

Or. en
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Obrazložitev

To bi druge živalske dele uskladilo s pogoji za zakol iz odstavka 5(e).

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 31
PRILOGA I, TOČKA 8, ČRKA (B) (I), STOLPEC 2

s proizvodno zmogljivostjo 75 ton končnih 
izdelkov na dan

s proizvodno zmogljivostjo 10 ton končnih 
izdelkov na dan

Or. en

Obrazložitev

Omejitev 75 ton končnih izdelkov na dan je blizu dnevne meje ulova trske na Severnem morju, 
kar je nerazumno visoka količina.

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 32
PRILOGA I, TOČKA 9, ČRKA (E), STOLPEC 2

z zmogljivostjo za ladje, dolge 100 m z zmogljivostjo za ladje, dolge 30 m

Or. en

Obrazložitev

Težko je najti enostavno stopnjo okoljskega vpliva ladjedelnic, zato ni bilo mogoče preučiti 
nadomestnih možnosti predloga Komisije. Ker je le neznaten del ribiških plovil nad 100 m, bi 
se preveč ladjedelnic lahko izognilo obvestilu svojega onesnaževanja. Dolžina 30 m bi 
zajemala večino industrijskih ladjedelnic, ne pa tudi delovišč majhnega obsega, ki se 
uporabljajo za marine.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland, Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 33
PRILOGA II, VRSTICA 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

47 PCDD + PCDF (dioksini + 
furani) (kot Teq) 0,001 0,001 0,001

Predlog spremembe Parlamenta

47 PCDD + PCDF (dioksini + 
furani) (kot Teq) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Obrazložitev

Mejna raven 0,001 kg (1 g) ne bi dala veliko podatkov o emisijah teh rakotvornih onesnaževal 
v EU. Po obveznostih EPER so podjetja že dolžna podati poročilo o emisijah, če te presegajo 
raven 1 g. To se je kazalo v le 86 poročilih iz 10 držav. 
Ker emisija dioksinov povzroča težave z zdravjem in varnostjo hrane okoli številnih obratov, 
kjer se sežigajo odpadki, bi bilo bolje znižati mejno raven na 0,1 g. To bi zajemalo večino 
obratov za sežiganje odpadkov, ki še nimajo učinkovitih sistemov za čiščenje dimnih plinov. 
Zajemalo bi tudi približno 70 odstotkov velikih obratov za predelavo kovin.

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 34
PRILOGA III

Podatki o izpustih iz obrata v zrak za vsako onesnaževalo, ki presega mejno vrednost (skladno 
s Prilogo II)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Onesnaževalo 1
Onesnaževalo 2
Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitična 
metoda
C: izračunano; uporabljena metoda 
izračuna
E: ocenjeno

v kg/leto

Predlog spremembe Parlamenta
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Onesnaževalo 1
Onesnaževalo 2
Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitična 
metoda
C: izračunano; uporabljena metoda 
izračuna
E: ocenjeno

R: redni
v kg/leto
A: nenamerni
v kg/leto

Or. en

Obrazložitev

To mora veljati tudi za poglavja „Podatki o izpustih v vodo...“ in „Podatki o izpustih v tla...“. 
Kot je bilo že obravnavano v predlogu spremembe 12, bi to razlikovalo med načrtovanimi, 
rednimi izpusti in izpusti, ki jih povzročajo naključni dogodki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 35
PRILOGA III

Podatki o izpustih iz obrata v vodo za vsako onesnaževalo, ki presega mejno vrednost
(skladno s Prilogo II)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Onesnaževalo 1
Onesnaževalo 2
Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitična 
metoda
C: izračunano; uporabljena metoda 
izračuna
E: ocenjeno

v kg/leto

Predlog spremembe Parlamenta

Onesnaževalo 1
Onesnaževalo 2
Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitična 
metoda
C: izračunano; uporabljena metoda 
izračuna
E: ocenjeno

R: redni
v kg/leto
A: nenamerni
v kg/leto

Or. en
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Obrazložitev

To mora veljati tudi za poglavja „Podatki o izpustih v vodo...“ in „Podatki o izpustih v tla...“. 
Kot je bilo že obravnavano v predlogu spremembe 12, bi to razlikovalo med načrtovanimi, 
rednimi izpusti in izpusti, ki jih povzročajo naključni dogodki.

Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 36
PRILOGA III

Podatki o izpustih iz obrata v tla za vsako onesnaževalo, ki presega mejno vrednost (skladno s 
Prilogo II)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Onesnaževalo 1
Onesnaževalo 2
Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitična 
metoda
C: izračunano; uporabljena metoda 
izračuna
E: ocenjeno

v kg/leto

Predlog spremembe Parlamenta

Onesnaževalo 1
Onesnaževalo 2
Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitična 
metoda
C: izračunano; uporabljena metoda 
izračuna
E: ocenjeno

R: redni
v kg/leto
A: nenamerni
v kg/leto

Or. en

Obrazložitev

To mora veljati tudi za poglavja „Podatki o izpustih v vodo...“ in „Podatki o izpustih v tla...“. 
Kot je bilo že obravnavano v predlogu spremembe 12, bi to razlikovalo med načrtovanimi, 
rednimi izpusti in izpusti, ki jih povzročajo naključni dogodki.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Carl Schlyter in Satu Hassi

Predlog spremembe 37

PRILOGA III
Prenos nevarnih odpadkov, ki presegajo mejno vrednost (v skladu s členom 5), zunaj kraja 

nastanka za obrat

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

V državi:
Za predelavo (R)
Za odstranitev (D):

v tonah/leto

v tonah/leto
V druge države:
Za predelavo (R)
Ime predelovalca
Naslov predelovalca
Naslov kraja predelave, ki dejansko 
sprejme odpadke

v tonah/leto

V druge države:
Za odstranitev (D):
Ime odstranjevalca
Naslov odstranjevalca
Naslov kraja odstranitve, ki dejansko 
sprejme odpadke

v tonah/leto

Predlog spremembe Parlamenta

Za predelavo (R)
Ime predelovalca
Naslov predelovalca
Naslov kraja predelave, ki dejansko 
sprejme odpadke

Za odstranitev (D):
Ime odstranjevalca
Naslov odstranjevalca
Naslov kraja odstranitve, ki dejansko 
sprejme odpadke

v tonah/leto

v tonah/leto

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da sta ime in naslov predelovalca in odstranjevalca na 
voljo, če sta v isti državi ali v drugi državi. To izravnava zahteve po podatkih za odstranitev 
ali predelavo nevarnih odpadkov ne glede na čezmejno gibanje. Javnost bi morala imeti v 
vsakem primeru dostop do teh podatkov.
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