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Изменение 2
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка 2
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 3, параграф 1, първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- проучвания, – бази данни и статистически
проучвания,

Or. pl

Обосновка

Use of surveys narrows the way in which research material can be used. The choice of 
research instruments depends on how the basic data are to be studied.

Изменение 3
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка 3
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 5, параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

Член 5, параграф 4 се заменя със 
следния текст:

„4. На основата на заключенията от 
пилотните проучвания, Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за възможностите за събиране на 
статистически данни за дейностите и 
характеристиките, обхванати от 
пилотните проучвания за внос и износ 
на отпадъци. Необходимите мерки по 
прилагането се приемат от Комисията. 
Тези мерки, които имат за цел да 
изменят несъществени елементи от 

„4. На основата на заключенията от 
пилотните проучвания, Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за възможностите за събиране на 
статистически данни за дейностите и 
характеристиките, обхванати от 
пилотните проучвания за внос, 
трансфер и износ на отпадъци. 
Необходимите мерки по прилагането се 
приемат от Комисията. Тези мерки, 
които имат за цел да изменят 
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настоящия регламент, като го допълнят, 
са приети в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 7, параграф 3.”

несъществени елементи от настоящия 
регламент, като го допълнят, са приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 7, параграф 3.”

Or. pl

Обосновка

In addition to import and export, safe transport of waste is also an important issue. It should 
therefore be covered by the pilot projects.

Изменение 4
Urszula Krupa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 6, параграф 1, буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) получаването на резултати в 
съответствие с член 3, параграфи 2, 3 и 
4, като се отчитат икономическите 
структури и технически условия в 
дадена държава-членка. Такива мерки 
могат да позволят на отделна държава-
членка да не докладва определени 
позиции от разбивката, ако се докаже, 
че въздействието върху качеството на 
статистическите данни е ограничено. 
Във всички случаи, в които са 
предоставени дерогации, се събира 
общото количество отпадъци за всяка 
позиция, изброена в раздел 2, точка 1 и 
раздел 8, точка 1 от приложение І;

а) получаването на резултати в 
съответствие с член 3, параграфи 2, 3 и 
4, като се отчитат условията на 
околната среда, икономическите 
структури и технически условия в 
дадена държава-членка. Такива мерки 
могат да позволят на отделна държава-
членка да не докладва определени 
позиции от разбивката, ако се докаже, 
че въздействието върху качеството на 
статистическите данни е ограничено. 
Във всички случаи, в които са 
предоставени дерогации, се събира 
общото количество отпадъци за всяка 
позиция, изброена в раздел 2, точка 1 и 
раздел 8, точка 1 от приложение І;

Or. pl

Обосновка

In addition to the economic and technical spheres, account should also be taken of the natural 
conditions under which the economies of the Member States can resolve waste problems and 
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that aspect should be included here. 
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