
HELYESBÍTÉSEK

HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság,
a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült

Királysága (az Európai Unió tagállamai),

valamint

a Bolgár Köztársaság és Románia között,

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló,

2005. április 25-én Luxembourgban aláírt szerződéshez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 157., 2005. június 21.)

Ez a helyesbítés a Rómában 2007. április 30-án aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési
jegyzőkönyvvel jött létre.

1. Jegyzőkönyv a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól

A jegyzőkönyv VI. melléklete (A jegyzőkönyv 20. cikkében hivatkozott lista: átmeneti intézkedések – Bulgária), 10.
fejezet (Környezetvédelem)

a) 123. oldal, B. rész (Hulladékgazdálkodás), 3. bekezdés (a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK
tanácsi irányelvre vonatkozó átmeneti eltérések), 7. pont:

a következő szövegrész: „7. »Toplofikatsia-Ruse« hőerőmű, »Ruse-Kelet« hamuülepítő, Rusze, Rusze;”

helyesen: „7. »Toplofikatsia-Ruse« hőerőmű, »Ruse-Iztok« hamuülepítő, Rusze, Rusze;”;

b) 125. oldal, D. rész (Ipari szennyezés- és kockázatkezelés), a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csök-
kentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelvre vonatkozó 1. bekezdés, a „2011. december
31-ig:” alcím alatt:

a következő szövegrész: „– »Ruse-East« hőerőmű – Rusze (1.1. tevékenység)”

helyesen: „– »Ruse-Iztok« hőerőmű – Rusze (1.1. tevékenység)”,

a következő szövegrész: „– »Bobov dol« hőerőmű – Szófia (1.1. tevékenység)”

helyesen: „– »Bobov dol« – Bobov dol (1.1. tevékenység)”;

c) 127. oldal, D. rész (Ipari szennyezés- és kockázatkezelés), a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes
szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó 2. bekezdés:

a következő szövegrész: „– »Ruse-East« hőerőmű:”

helyesen: „– »Ruse-Iztok« hőerőmű:”.
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2. A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések
kiigazításáról szóló okmány

VI. melléklet (A csatlakozási okmány 23. cikkében hivatkozott lista: átmeneti intézkedések, Bulgária), 10. fejezet
(Környezetvédelem)

a) 297. oldal, B. rész (Hulladékgazdálkodás), 3. bekezdés (a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK
tanácsi irányelvre vonatkozó átmeneti eltérések), 7. pont:

a következő szövegrész: „7. »Toplofikatsia-Ruse« hőerőmű, »Ruse-Kelet« hamuülepítő, Rusze, Rusze;”

helyesen: „7. »Toplofikatsia-Ruse« hőerőmű, »Ruse-Iztok« hamuülepítő, Rusze, Rusze;”;

b) 298. és 299. oldal, D. rész (Ipari szennyezés- és kockázatkezelés), a környezetszennyezés integrált megelőzé-
séről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelvre vonatkozó 1. bekezdés, a
„2011. december 31-ig:” alcím alatt:

a következő szövegrész: „– »Ruse-East« hőerőmű – Rusze (1.1 tevékenység)”

helyesen: „– »Ruse-Iztok« hőerőmű – Rusze (1.1 tevékenység)”,

a következő szövegrész: „– »Bobov Dol« hőerőmű – Szófia (1.1 tevékenység)”

helyesen: „– »Bobov dol« hőerőmű – Bobov dol (1.1 tevékenység)”;

c) 301. oldal, D. rész (Ipari szennyezés- és kockázatkezelés), a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes
szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó 2. bekezdés:

a következő szövegrész: „– »Ruse-Kelet« hőerőmű:”

helyesen: „– »Ruse-Iztok« hőerőmű:”.
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