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Förslag till förordning (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1

Genom den här förordningen upprättas ett 
integrerat register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar på 
gemenskapsnivå (”europeiskt register”) i 
form av en elektronisk databas som är 
tillgänglig för allmänheten och där fastställs 
också regler för registrets funktion; syftet är 
att genomföra FN/ECE:s protokoll om 
register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar (”protokollet”).

Genom den här förordningen upprättas ett 
integrerat register över utsläpp och 
överföringar av föroreningar på 
gemenskapsnivå (”europeiskt register”) i 
form av en elektronisk databas som är 
tillgänglig för allmänheten och där fastställs 
också regler för registrets funktion; syftet är 
att genomföra FN/ECE:s protokoll om 
register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar (”protokollet”) och underlätta 
allmänhetens deltagande i beslut som rör 
miljön samt att bidra till att förhindra och 
minska miljöföroreningar.

Or. en
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Motivering

Här klarlägger och understryker man på ett tydligt sätt hur det europeiska registret över 
utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR) kommer att bidra till allmänhetens 
deltagande och förebyggande av föroreningar. Texten som lagts till är tagen från målet för 
PRTR-protokollet (artikel 1).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, LED 16

(16) avloppsvatten: avloppsvatten från 
tätbebyggelse, hushållsspillvatten och 
industrispillvatten enligt definitionen i 
artikel 2 i direktiv 91/271/EEG av den 
21 maj 1991 om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse, och annat använt vatten 
innehållande ämnen eller föremål som 
regleras i gemenskapslagstiftningen,

(16) avloppsvatten: avloppsvatten från 
tätbebyggelse, hushållsspillvatten och 
industrispillvatten enligt definitionen i 
artikel 2 i direktiv 91/271/EEG av den 
21 maj 1991 om rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse, och annat använt vatten 
som på grund av de ämnen eller föremål det 
innehåller regleras i 
gemenskapslagstiftningen,

Or. de

Motivering

Den föreslagna bestämmelsen går för långt. Enligt artikel 2.14 i protokollet är avloppsvatten 
använt vatten som innehåller ämnen eller föremål och som regleras i nationell lagstiftning 
(här gemenskapslagstiftningen). Lagstiftningen bör emellertid avse själva avloppsvattnet och 
inte de ämnen eller föremål som detta innehåller. Härunder faller exempelvis 
förhandstillstånd för utsläpp av avloppsvatten i vattenmiljöer eller avloppssystem i enlighet 
med direktiven 76/464/EEG, 80/68/EEG och 91/271/EEG. Att ta med samtliga vatten vars 
ingående ämnen omfattas av gemenskapsbestämmelser skulle innebära en onödig utökning av 
anmälningsplikten. 

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 4, LED 1, LED A

a) industrienheten och dess geografiska 
belägenhet,

a) industrienheten, inbegripet i 
förekommande fall dess moderbolag, och 
dess geografiska belägenhet, inklusive 
flodområde,
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Or. en

Motivering

Moderbolaget läggs till för att uppnå förenlighet med artikel 14 f. I syfte att känna till 
strömmen av föroreningar är information om flodområdet värdefull.

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 5, LED 1, LED B

b) Borttransport av farligt avfall i större 
mängder än 2 ton per år eller av annat avfall 
i större mängder än 2 000 ton per år avsett 
för någon typ av återvinning (anges med ”R” 
i rapporten) eller bortskaffande (anges med 
”D” i rapporten); om det är fråga om en 
gränsöverskridande transport av farligt avfall 
skall verksamhetsutövaren ange namn på 
och adress till den som skall återvinna eller 
bortskaffa avfallet och var detta skall ske.

b) Borttransport av farligt avfall i större 
mängder än 1 ton per år eller av annat avfall 
i större mängder än 1 000 ton per år avsett 
för någon typ av återvinning (anges med ”R” 
i rapporten) eller bortskaffande (anges med 
”D” i rapporten); om det är fråga om en 
gränsöverskridande transport av farligt avfall 
skall verksamhetsutövaren ange namn på 
och adress till den som skall återvinna eller 
bortskaffa avfallet och var detta skall ske.

Or. en

Motivering

Inom Reach omfattas 97 procent av alla farliga ämnen av förordningen. Man måste sänka 
gränsen för de högsta tillåtna volymerna i syfte att säkra att informationen i registret täcker 
en betydande del av det registrerade avfallet. Inga beräkningar har lämnats som skulle 
motivera de ursprungliga siffrorna.

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 5, LED 2

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
omfatta uppgifter om totala utsläpp och 
borttransporter som sker avsiktligt eller 
genom olyckshändelse, rutinmässigt eller 
vid enstaka tillfällen.

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
omfatta uppgifter om totala utsläpp och 
borttransporter och skillnad skall göras 
mellan rutinmässiga utsläpp och utsläpp 
till följd av olyckshändelse.

Or. en
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Motivering

Oplanerade utsläpp till följd av olyckshändelse skall rapporteras separat från planerade, 
rutinmässiga utsläpp. En uppdelning mellan reglerade och okontrollerade utsläpp utgör 
viktig information för allmänheten om föroreningarnas orsaker.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 5, LED 4

4. Vid utarbetandet av rapporten skall 
verksamhetsutövaren använda bästa 
tillgängliga information, vilken kan 
inbegripa mätdata, utsläppsfaktorer, 
massbalansberäkningar, indirekt 
övervakning eller andra beräkningar, 
tekniska uppskattningar och andra metoder 
som uppfyller kraven i artikel 9.1 och som 
överensstämmer med internationellt 
vedertagna metoder, om sådana finns.

4. Vid utarbetandet av rapporten skall 
verksamhetsutövaren använda bästa 
tillgängliga information, vilken kan 
inbegripa mätdata, utsläppsfaktorer, 
massbalansberäkningar, indirekt 
övervakning eller andra beräkningar, 
tekniska uppskattningar och andra metoder 
som uppfyller kraven i artikel 9.1 och som 
överensstämmer med internationellt 
vedertagna metoder, om dessa är lämpliga.

Or. en

Motivering

Flera operatörer på kemikalieområdet har utvecklat detaljerade metoder för bestämning av 
utsläpp och till och med privata analysmetoder som bäst passar deras särskilda syften. Det 
finns inga bevis (och sannolikt till och med motsatta bevis) för att en internationell metod är 
bättre. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 5, LED 5

5. Verksamhetsutövaren vid varje berörd 
industrienhet skall hålla arkiven över de 
uppgifter från vilka den rapporterade 
informationen härleddes tillgängliga för 
behöriga myndigheter i tio år efter 
rapporteringsårets slut. Arkiven skall 
innehålla en beskrivning av den metod som 
använts för att samla in uppgifterna.

5. Verksamhetsutövaren vid varje berörd 
industrienhet skall hålla arkiven över de 
uppgifter från vilka den rapporterade 
informationen härleddes tillgängliga för 
behöriga myndigheter i sju år efter 
rapporteringsårets slut. Arkiven skall 
innehålla en beskrivning av den metod som 
använts för att samla in uppgifterna.
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Or. de

Motivering

Enligt artikel 9.1 i protokollet skall skyldigheten att bevara arkiv med en beskrivning av hur 
uppgifterna samlats in endast gälla i fem år. En tioårig skyldighet synes därför överdriven.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 5, LED 5A (nytt)

5a. Om flera verksamhetsutövare på en och 
samma plats gemensamt utnyttjar ett 
avloppsreningsverk behöver dessa inte 
rapportera om tillförseln av avloppsvatten 
till reningsverket. I stället skall endast 
verksamhetsutövaren vid den anläggning 
som omfattar vattenreningsverket 
rapportera om de totala utsläppen i vattnet.

Or. de

Motivering

Kommissionen konstaterar i motiveringsdelen till sitt förordningsförslag att självständiga 
företag med liknande infrastruktursbehov kan etablera sig i omedelbar närhet av varandra på 
moderna industriplatser. Syftet med detta är att särskilda tjänster (i det specifika fallet 
hantering av avfallsvatten) skall kunna utnyttjas gemensamt eller tillhandahållas genom en 
ensam tjänsteleverantör. Det brister emellertid i genomförandet: Avloppsanläggningar för 
industriellt avloppsvatten anges explicit och separat i punkt 5 g i förteckningen över berörda 
”verksamheter” i bilaga I och omfattas av rapporteringsplikt om en kapacitet på 10 000 m3 

per dygn överskrids. På så vis drabbas anläggningar som drivs gemensamt för att möjliggöra 
kostnadssänkningar och en skonsam resursanvändning typiskt nog av högre driftskostnader i 
och med att varje enskild verksamhetsutövare är rapporteringsskyldig. Denna bestämmelse 
bör utgå eftersom den integrerade miljöskyddsstrategin inte bör belastas med ytterligare 
analyskostnader.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 6, LED 2

2. Borttransporterat avfall som används för 
”jordförbättring” eller ”djupinjektering” 

utgår
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enligt bilaga 2A till direktiv 75/442/EEG 
skall av verksamhetsutövaren vid den 
industrienhet varifrån avfallet 
borttransporterats rapporteras som utsläpp 
till mark.

Or. de

Motivering

I artikel 6 konkretiseras den anmälningsplikt som genom registret över utsläpp och 
överföringar av föroreningar skall införas för utsläpp av sådana föroreningar i marken som 
avses i artikel 5.1 a. I protokollet anges att avfall skall borttransporteras genom ett 
tillvägagångssätt som hänför sig antingen till avfallstypen eller till själva föroreningarna (se 
artikel 7 i protokollet). Enligt artikel 5.1 b i förslaget till förordning måste emellertid en 
anmälan göras om särskilda tröskelvärden i samband med borttransport av avfall överskrids, 
samtidigt som artikel 6.2 slår fast att föroreningar i borttransporterade avfall skall anmälas 
om dessa bortskaffats genom ”djupinjektering” eller ”jordförbättring”. Detta innebär alltså 
en dubbel anmälningsplikt som omfattar både det föroreningsspecifika och det 
avfallsspecifika tillvägagångssättet och som inte krävs i protokollet. Detta kan innebära 
problem i praktiken. Exempelvis vet man vid många industrienheter överhuvudtaget inte var 
eller genom vilket förfarande de avfall som borttransporterats från platsen slutligen 
bortskaffas.

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 7, LED 2, LED B

b) för efterföljande rapporteringsår, senast 
12 månader efter rapporteringsårets slut.

b) för efterföljande rapporteringsår, senast 
sju månader efter rapporteringsårets slut.

Or. en

Motivering

Normala ekonomiska uppgifter rapporteras vanligtvis i april och det ser inte ut att finnas 
något hinder för att företag gör det samma med miljödata.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 9, RUBRIK
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Kvalitetssäkring Kvalitetsutvärdering

Or. en

Motivering

I protokollet krävs en rimlighetskontroll och inte en fullständig utvärdering av 
kvalitetssäkring, vilket vore ett orimligt krav (beakta svårigheterna med gemenskapssystemet 
med utsläppsrätter). Dessutom har särskilda krav om kvalitetssäkring redan fastställts i 
driftstillstånden.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 9, LED 2

2. De behöriga myndigheterna skall bedöma 
kvaliteten på de data som industrienheternas 
verksamhetsutövare lämnar, särskilt med 
avseende på deras punktlighet,
fullständighet, numeriska noggrannhet, 
enhetlighet och möjligheten till insyn.

2. De behöriga myndigheterna skall bedöma 
kvaliteten på de data som industrienheternas 
verksamhetsutövare lämnar, särskilt med 
avseende på deras fullständighet, enhetlighet 
och trovärdighet.

Or. en

Motivering

Enligt protokollet utgör data som ingår i registret föremål för kvalitetsutvärdering av behörig 
myndighet, särskilt med avseende på datans fullständighet, enhetlighet och trovärdighet. 
Detta bör förbli fallet eftersom de nya parametrar som lagts till redan omfattas av de 
fastställda rapporteringsfristerna (punktlighet) eller kan förorsaka feltolkningar och onödig 
dubbel kontroll (numerisk noggrannhet).

Ändringsförslag från Satu Hassi och Carl Schlyter

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 11

När en medlemsstat har sekretessbelagt 
information i enlighet med artikel 4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG skall den i sin rapport 
enligt artikel 7.2 i denna förordning för varje 
rapporteringsår och för varje industrienhet 
som begärt sekretess ange vilken typ av 

Tillgången till information får endast 
begränsas på de grunder som avses i 
artiklarna 4.1 och 4.2 b, 4.2 c och 4.2 e i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG och eventuella 
undantag från detta skall, i enlighet med 
principerna som fastställs i det direktivet, 
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information som inte lämnas ut och av 
vilken anledning.

tillämpas restriktivt och begränsas till ett 
absolut minimun. Medlemsstaterna skall i 
sina rapporter enligt artikel 7.2 i denna 
förordning för varje rapporteringsår och för 
varje industrienhet som begärt sekretess 
ange vilken typ av information som inte 
lämnas ut och av vilken anledning.

Or. en

Motivering

Direktiv 2003/4/EG syftar uttryckligen till att begränsa restriktionerna avseende 
allmänhetens tillgång till information om utsläpp av ämnen i miljön i minsta nödvändiga 
omfattning. Eftersom direktivet räknar upp dessa undantag, vilket kan motivera 
konfidentialiteten i samband med föroreningsutsläpp, bör endast de berörda avsnitten i 
artikel 4 nämnas. Begränsningarna och den strikta tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 2003/4/EG bör nämnas i den aktuella förordningen i syfte att vägleda 
medlemsstaterna i dess tillämpning.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 13A (ny)

Artikel 13a
Deltagande av berörda parter

Kommissionen skall göra systemet 
tillgängligt för forskare, icke-statliga 
organisationer, lokala myndigheter, 
industrin och andra berörda parter, så att 
dessa kan delta i vidareutvecklingen av det 
europeiska registret över utsläpp och 
överföringar av föroreningar.

Or. el

Motivering

Det synes nödvändigt och ändamålsenligt att även låta övriga berörda parter delta i 
utformningen av gemenskapens politik för ett register över utsläpp och överföringar av 
föroreningar.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 19A (ny)

Artikel 19a
Övervakning av genomförandet

Kommissionen skall vart tredje år lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om medlemsstaternas 
genomförande av direktivet och en 
utvärdering av hur det europeiska registret 
över utsläpp och överföringar av 
föroreningar fungerar.

Or. el

Motivering

Det synes nödvändigt att övervaka direktivets genomförande och utvärdera hur registret över 
utsläpp och överföringar av föroreningar fungerar.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 23
BILAGA I, LED 2, LED E, LED II, KOLUMN 2

Med en smältningskapacitet på 4 ton per 
dygn för bly och kadmium eller 20 ton per 
dygn för övriga metaller

Med en smältningskapacitet på 200 kg per 
dygn för bly och kadmium eller 20 ton per 
dygn för övriga metaller

Or. en

Motivering

Tungmetaller är ytterst förödande för marina ekosystem och detta ändringsförslag skulle 
omfatta alla industrianläggningar men ändå utesluta användning i hobbysyfte eller 
konstnärligt syfte eller laboratorieanläggningar.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 24
BILAGA I, LED 3, LED B, KOLUMN 1
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Dagbrottsbrytning Dagbrottsbrytning och stenbrottsbrytning 

Or. en

Motivering

Gruvdrift hänvisar inte endast till gruvor utan också till stenbrott och därför måste detta 
klargöras genom att lägga till stenbrottsbrytning.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 25
BILAGA I, LED 3, LED B, KOLUMN 2

När utvinningsplatsen har en yta på 
25 hektar

När utvinningsplatsen där 
utvinningsverksamhet faktiskt bedrivs har 
en yta på 25 hektar

Or. en

Motivering

Gruvor och stenbrott omfattar landreserver, land som återställs efter utvinning och faktisk 
utvinningverksamhet. Den befintliga definitionen är inte tillräckligt noggrann och leder till 
oändliga tolkningar och irrelevant rapportering. Ytan om 25 hektar bör klart och tydligt gälla 
den yta där utvinningsverksamhet faktiskt bedrivs.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Satu Hassi och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 26
BILAGA I, LED 4, LED FA (nytt)

fa) Anläggningar 
för lagring av 
olja, petrokemiska 
eller kemiska 
produkter 

Med en kapacitet 
på 200 000 ton 
eller mer

Or. en

Motivering

Utsläpp från sådana lageranläggningar kan vara betydande, till och med katastrofala vid 
olyckor, och allmänheten bör ha rätt att bli informerad om sådana utsläpp. Dessa 
anläggningar finns upptagna i bilaga I till Århuskonventionen och omfattas således redan av 
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bestämmelserna om allmänhetens deltagande under tillståndsförfarandet.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 27
BILAGA I, LED 5, LED A, KOLUMN 2

Som tar emot 10 ton per dygn Som tar emot 1 ton per dygn

Or. en

Motivering

Farligt avfall är ett hot och förordningen bör omfatta majoriteten av anläggningarna. 
Tillräckliga bevis för att så är fallet med den föreslagna siffran har inte lämnats.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 28
BILAGA I, LED 5, LED G, KOLUMN 2

Med en kapacitet på 10 000 m3 per dygn utgår

Or. en

Motivering

Dessa anläggningar är storskaliga till sin natur och de bör alla rapportera; endast det att 
vissa av dem understiger en kapacitet på 10 000 m3 per dygn är inte en orsak för att utesluta 
dem. Så stora avfallsmängder måste övervakas.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 29
BILAGA I, LED 7, LED B, KOLUMN 2

Med en produktionskapacitet på 1 000 ton
fisk eller skaldjur per år

Med en produktionskapacitet på 200 ton fisk 
eller skaldjur per år

Or. en
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Motivering

Det ursprungliga förslaget omfattar endast de största vattenbruken i dagens läge. Med 
beaktande av riskerna som sjukdomsspridning, antibiotika och andra problem medför bör en 
större del av marknaden omfattas.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 30
BILAGA I, LED 8, LED A, KOLUMN 2

För en produktion baserad på en slaktvikt på 
50 ton per dygn

För en produktion baserad på en slaktvikt på 
10 ton per dygn

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle innebära att övriga djurdelar överensstämmer med villkoren 
som gäller för slaktkroppar i punkt 5 e.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 31
BILAGA I, LED 8, LED B, LED I, KOLUMN 2

För en produktion av 75 ton produkter per 
dygn

För en produktion av 10 ton produkter per 
dygn

Or. en

Motivering

En gräns på 75 ton per dygn motsvarar ungefär den dagliga fiskekvoten för torsk i Nordsjön, 
vilket är en orimligt stor mängd.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 32
BILAGA I, LED 9, LED E, KOLUMN 2

Som kan ta emot 100 m långa fartyg Som kan ta emot 30 m långa fartyg
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Or. en

Motivering

Det är svårt att finna enkla måttstockar för att utvärdera miljöpåverkan av skeppsvarv, och 
det har inte varit möjligt att undersöka alternativ till kommissionens förslag. Eftersom endast 
en liten del av fiskebåtarna är längre än 100 m skulle emellertid alltför många skeppsvarv 
kunna låta bli att informera om sina utsläpp. En gräns på 30 m skulle omfatta de flesta 
skeppsvarven samtidigt som man utesluter små varv som används för småbåtar.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 33
BILAGA II, RAD 47, KOLUMN 4, 5 OCH 6

0,001 0,001 0,001 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Motivering

Ett gränsvärde på 0,001 kg (1 g) ger inte mycket information om utsläpp av dessa 
cancerogena föroreningar i EU. Enligt EPER (europeiskt register över förorenande utsläpp) 
är företagen redan skyldiga att rapportera utsläpp som överstiger 1 g. Detta har resulterat i 
endast 86 rapporter från 10 länder. 

Eftersom dioxinutsläppen förorsakar hälsoproblem och problem för livsmedelssäkerheten 
kring flera förbränningsanläggningar, vore det bättre att sänka gränsvärdet till 0,1 g. Detta 
skulle omfatta de flesta förbränningsanläggningar som inte ännu har effektiva 
rengöringssystem för rökgaser. Detta skulle också omfatta cirka 70 procent av alla stora 
metallförädlingsindustrier.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 34
BILAGA III, DATA OM INDUSTRIENHETENS UTSLÄPP TILL LUFTEN AV ALLA 
FÖRORENINGAR SOM ÖVERSKRIDER TRÖSKELVÄRDET (ENLIGT BILAGA II), 

KOLUMN 3

kg/år R: Rutinmässig
kg/år

A: Till följd av olyckshändelse

Or. en
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Motivering

Detta bör också gälla för avsnitten ”data om [...] utsläpp till vatten..” och ”data [...] om 
utsläpp till marken..”. Såsom det konstaterats i ändringsförslag 12 skulle en uppdelning 
göras mellan planerade och rutinmässiga utsläpp och utsläpp till följd av olyckshändelse.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 35
BILAGA III, DATA OM INDUSTRIENHETENS UTSLÄPP TILL VATTEN AV ALLA 
FÖRORENINGAR SOM ÖVERSKRIDER TRÖSKELVÄRDET (ENLIGT BILAGA II), 

KOLUMN 3

kg/år R: Rutinmässig
kg/år

A: Till följd av en olyckshändelse

Or. en

Motivering

Detta bör också gälla för avsnitten ”data om [...] utsläpp till vatten..” och ”data [...] om 
utsläpp till marken..”. Såsom det konstaterats i ändringsförslag 12 skulle en uppdelning 
göras mellan planerade och rutinmässiga utsläpp och utsläpp till följd av olyckshändelse.

Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 36
BILAGA III, DATA OM INDUSTRIENHETENS UTSLÄPP TILL MARK AV ALLA 

FÖRORENINGAR SOM ÖVERSKRIDER TRÖSKELVÄRDET (ENLIGT BILAGA II), 
KOLUMN 3

kg/år R: Rutinmässig
kg/år

A: Till följd av en olyckshändelse

Or. en

Motivering

Detta bör också gälla för avsnitten ”data om [...] utsläpp till vatten..” och ”data [...] om 
utsläpp till marken..”. Såsom det konstaterats i ändringsförslag 12 skulle en uppdelning 
göras mellan planerade och rutinmässiga utsläpp och utsläpp till följd av olyckshändelse.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter och Satu Hassi

Ändringsförslag 37
BILAGA III, INDUSTRIENHETENS BORTTRANSPORT AV FARLIGT AVFALL SOM 

ÖVERSTIGER TRÖSKELVÄRDET (ENLIGT ARTIKEL 5)

Inom landet:
För återvinning (R)
För bortskaffande (D)

ton/år
ton/år

Till andra länder:
För återvinning (R)
Namn på den som 
svarar för återvinningen
Dennes adress
Adress till den 
återvinningsanläggning 
som tar emot avfallet

För återvinning (R)
Namn på den som svarar 
för återvinningen
Dennes adress
Adress till den 
återvinningsanläggning 
som tar emot avfallet

ton/år

Till andra länder:
För bortskaffande (D)
Namn på den som 
svarar för 
bortskaffandet
Dennes adress
Adress till den 
bortskaffningsanläggnin
g som tar emot avfallet

För bortskaffande (D)
Namn på den som
svarar för
bortskaffandet
Dennes adress
Adress till den 
bortskaffningsanläggning 
som tar emot avfallet

ton/år

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag säkrar man att namnet på och adressen till den som svarar för 
återvinningen och bortskaffandet finns tillgängliga oberoende om de är belägna i samma land 
eller i ett annat land. Detta gör informationskraven om bortskaffande eller återvinning av 
farligt avfall enhetliga oberoende av om gränsöverskridande förflyttning äger rum. 
Allmänheten bör ha tillgång till information i båda fallen.
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