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Τροπολογία 2
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - πρώτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ερευνών, - τραπεζών δεδομένων και στατιστικών 
μελετών,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η  χρήση ερευνών περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ερευνητικό 
υλικό. Η επιλογή μέσω έρευνας εξαρτάται από το πώς θα μελετηθούν τα βασικά δεδομένα.

Τροπολογία 3
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 5 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(3) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Με βάση τα συμπεράσματα των εν 
λόγω πιλοτικών μελετών, η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τις δυνατότητες 
κατάρτισης στατιστικών σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά 
που καλύπτουν οι πιλοτικές μελέτες για τις 
εξαγωγές και εισαγωγές αποβλήτων. Η 
Επιτροπή θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα 
εφαρμογής. Τα εν λόγω μέτρα που 
αποβλέπουν στην τροποποίηση μη 

«4. Με βάση τα συμπεράσματα των εν 
λόγω πιλοτικών μελετών, η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για τις δυνατότητες 
κατάρτισης στατιστικών σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά 
που καλύπτουν οι πιλοτικές μελέτες για τις 
εξαγωγές, μεταφορές και εισαγωγές 
αποβλήτων. Η Επιτροπή θεσπίζει τα 
απαραίτητα μέτρα εφαρμογής. Τα εν λόγω 
μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση 
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ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 3.»

μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 3.»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τις εισαγωγές και εξαγωγές, η ασφαλής μεταφορά αποβλήτων αποτελεί επίσης 
σημαντικό θέμα. Πρέπει επομένως, να καλυφθεί από τα πιλοτικά σχέδια.

Τροπολογία 4
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - εδάφιο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 6 - σημείο 4, εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κατάρτιση των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 
και 4, λαμβανομένων υπόψη των 
οικονομικών δομών και των τεχνικών 
συνθηκών που επικρατούν σε ένα κράτος 
μέλος. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
επιτρέπουν σε επιμέρους κράτη μέλη να 
μην παρέχουν δεδομένα για ορισμένα 
στοιχεία της ταξινόμησης, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι οι επιπτώσεις στην 
ποιότητα των στατιστικών είναι 
περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση, όποτε 
χορηγούνται παρεκκλίσεις, πρέπει να 
διαβιβάζεται η συνολική ποσότητα 
αποβλήτων για κάθε στοιχείο του 
τμήματος 2 σημείο 1 και του τμήματος 8 
σημείο 1 του παραρτήματος Ι·

α) την κατάρτιση των αποτελεσμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 
και 4, λαμβανομένων υπόψη των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, των 
οικονομικών δομών και των τεχνικών 
συνθηκών που επικρατούν σε ένα κράτος 
μέλος. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
επιτρέπουν σε επιμέρους κράτη μέλη να 
μην παρέχουν δεδομένα για ορισμένα 
στοιχεία της ταξινόμησης, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι οι επιπτώσεις στην 
ποιότητα των στατιστικών είναι 
περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση, όποτε 
χορηγούνται παρεκκλίσεις, πρέπει να 
διαβιβάζεται η συνολική ποσότητα 
αποβλήτων για κάθε στοιχείο του 
τμήματος 2 σημείο 1 και του τμήματος 8 
σημείο 1 του παραρτήματος Ι·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τις οικονομικές και τεχνικές δομές θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι 
φυσικές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων οι οικονομίες των κρατών μελών μπορούν να 
επιλύουν προβλήματα σχετικά με τα απόβλητα και αυτή η πτυχή θα πρέπει να συμπεριληφθεί.
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