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Pozměňovací návrh 2
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 3 – odst. 1 – první odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– průzkumů, – databází a statistických studií

Or. pl

Odůvodnění

Použití průzkumů zužuje možnosti využití materiálů pro výzkum. Výběr výzkumných nástrojů 
závisí na tom, jak mají být zdrojová data zkoumána.

Pozměňovací návrh 3
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto: V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Na základě závěrů pilotních studií 
uvědomí Komise Evropský parlament a 
Radu o možnostech sestavení statistik o 
činnostech a charakteristikách zahrnutých 
do pilotních studií o dovozu a vývozu 
odpadů. Komise přijme nutná prováděcí 
opatření. Tato opatření, jejichž účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 7 odst. 3.“

„4. Na základě závěrů pilotních studií 
uvědomí Komise Evropský parlament a 
Radu o možnostech sestavení statistik o 
činnostech a charakteristikách zahrnutých 
do pilotních studií o dovozu, přepravy a 
vývozu odpadů. Komise přijme nutná 
prováděcí opatření. Tato opatření, jejichž 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

Or. pl
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Odůvodnění

Kromě dovozu a vývozu je důležitou otázkou rovněž bezpečná přeprava odpadu. Proto by 
měla být zahrnuta do pilotních projektů.

Pozměňovací návrh 4
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k dosažení výsledků v souladu s čl. 3 
odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím 
k ekonomickým strukturám a technickým 
podmínkám členského státu. Tato opatření 
mohou každému členskému státu umožnit 
nevykazovat určité položky z rozpisu, za 
předpokladu prokazatelně omezeného 
dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve 
všech případech, kdy budou uděleny 
výjimky, se vypočte celkový objem odpadů 
pro každou položku uvedenou v oddílu 2 
bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

a) k dosažení výsledků v souladu s čl. 3 
odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím k podmínkám 
životního prostředí, k ekonomickým 
strukturám a technickým podmínkám 
členského státu. Tato opatření mohou 
každému členskému státu umožnit 
nevykazovat určité položky z rozpisu, za 
předpokladu prokazatelně omezeného 
dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve 
všech případech, kdy budou uděleny 
výjimky, se vypočte celkový objem odpadů 
pro každou položku uvedenou v oddílu 2 
bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

Or. pl

Odůvodnění

Kromě ekonomické a technické oblasti by se měla pozornost věnovat rovněž přírodním 
podmínkám, za nichž mohou členské státy řešit problémy s odpadem, a toto hledisko by zde 
mělo být obsaženo.
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