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Ændringsforslag 2
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 3  stk. 1  led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- undersøgelser – databaser og statistiske undersøgelser

Or. pl

Begrundelse

Ved blot at anvende "undersøgelser" indsnævrer man anvendelsesmulighederne for 
forskningsmaterialet, Valget af forskningsmetode afhænger af, hvordan de grundlæggende 
data skal undersøges.

Ændringsforslag 3
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 5  stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5, stk. 4, affattes således: Artikel 5, stk. 4, affattes således:

"4. På grundlag af konklusionerne af disse 
pilotundersøgelser underretter 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet om mulighederne for at udarbejde 
statistikker for de aktiviteter og 
karakteristika, der er omfattet af 
pilotundersøgelserne vedrørende import og 
eksport af affald. Kommissionen vedtager 
de nødvendige gennemførelses–
foranstaltninger. Disse foranstaltninger til 
ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved supplering af den 

"4. På grundlag af konklusionerne af disse 
pilotundersøgelser underretter 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet om mulighederne for at udarbejde 
statistikker for de aktiviteter og 
karakteristika, der er omfattet af 
pilotundersøgelserne vedrørende import, 
overførsel og eksport af affald. 
Kommissionen vedtager de nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
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vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 7, stk. 3."

forordning ved supplering af den vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 7, stk. 3."

Or. pl

Begrundelse

Ikke blot import og eksport, men også sikker transport af affald er væsentlige spørgsmål. De 
bør derfor alle tre være dækket af pilotundersøgelserne.

Ændringsforslag 4
Urszula Krupa

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 6  stk. 1  litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejdelse af resultater i henhold til 
artikel 3, stk. 2, 3 og 4, under hensyn til de 
økonomiske strukturer og tekniske vilkår i 
en medlemsstat. Foranstaltningerne kan 
give en medlemsstat mulighed for ikke at 
indberette visse positioner i opdelingen, 
hvis indvirkningen på kvaliteten af 
statistikkerne godtgøres at være begrænset. 
I alle tilfælde, hvor der tillades undtagelser, 
opregnes den samlede mængde affald for 
hver position, der er opført i afdeling 2, 
punkt 1, og afdeling 8, punkt 1, i bilag I

a) udarbejdelse af resultater i henhold til 
artikel 3, stk. 2, 3 og 4, under hensyn til de 
økonomiske strukturer og de miljømæssige 
og tekniske vilkår i en medlemsstat.
Foranstaltningerne kan give en 
medlemsstat mulighed for ikke at 
indberette visse positioner i opdelingen, 
hvis indvirkningen på kvaliteten af 
statistikkerne godtgøres at være begrænset. 
I alle tilfælde, hvor der tillades undtagelser, 
opregnes den samlede mængde affald for 
hver position, der er opført i afdeling 2, 
punkt 1, og afdeling 8, punkt 1, i bilag I

Or. pl

Begrundelse

Der bør ikke kun tages hensyn til de økonomiske og tekniske aspekter, men også til de 
naturmæssige betingelser for, at medlemsstaternes økonomier kan løse affaldsproblemer, og 
dette aspekt bør medtages her.
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