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Muudatusettepanek 2
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vaatlustega, – andmebaaside ja statistiliste 
uuringutega,

Or. pl

Selgitus

Vaatluste kasutamisega piiratakse uurimismaterjalide võimaliku kasutamise viise. 
Uurimisvahendite kasutamise valik sõltub põhiandmete uurimise viisist.

Muudatusettepanek 3
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega: Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:
"4. Prooviuuringute järelduste alusel 
teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu võimalustest koostada statistika 
jäätmete importi ja eksporti käsitlevatesse 
prooviuuringutesse kuuluvate tegevusalade 
ja karakteristikute kohta. Komisjon võtab 
vastu vajalikud rakendusmeetmed. 
Meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

"4. Prooviuuringute järelduste alusel 
teavitab komisjon Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu võimalustest koostada statistika 
jäätmete importi, teisaldamist ja eksporti 
käsitlevatesse prooviuuringutesse 
kuuluvate tegevusalade ja karakteristikute 
kohta. Komisjon võtab vastu vajalikud 
rakendusmeetmed. Meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetlusele.”

Or. pl

Selgitus

Lisaks impordile ja ekspordile on oluline küsimus ka jäätmete ohutu teisaldamine. Seetõttu 
peaksid prooviuuringud käsitlema ka teisaldamist.

Muudatusettepanek 4
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tulemuste töötlemine vastavalt artikli 3 
lõigetele 2, 3 ja 4, võttes arvesse 
liikmesriigi majandusstruktuure ja tehnilisi 
tingimusi; Nende meetmete rakendamisel 
võib lubada üksikutel liikmesriikidel jätta 
jaotises teatavad kirjed esitamata, kui 
tõestatakse, et selle mõju statistika 
kvaliteedile on väike. Kõikidel erandi 
lubamise juhtudel esitatakse jäätmete 
koguhulk iga kirje kohta, mis on loetletud I 
lisa 2. jao punktis 1 ja 8. jao punktis 1;

(a) tulemuste töötlemine vastavalt artikli 3 
lõigetele 2, 3 ja 4, võttes arvesse 
liikmesriigi keskkonnatingimusi,
majandusstruktuure ja tehnilisi tingimusi; 
Nende meetmete rakendamisel võib lubada 
üksikutel liikmesriikidel jätta jaotises 
teatavad kirjed esitamata, kui tõestatakse, 
et selle mõju statistika kvaliteedile on 
väike. Kõikidel erandi lubamise juhtudel 
esitatakse jäätmete koguhulk iga kirje 
kohta, mis on loetletud I lisa 2. jao punktis 
1 ja 8. jao punktis 1;

Or. pl

Selgitus

Lisaks majandus- ja tehnikavaldkonnale tuleks arvestada ka looduslikke tingimusi, mille 
raames liikmesriigi majandus saab jäätmeprobleeme lahendada, ning kõnealune aspekt tuleks 
siia lisada. 


	727381et.doc

