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Tarkistus 2
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta.

Komission teksti Tarkistus

– tutkimuksin, – tietokannoin ja tilastollisin tutkimuksin,

Or. pl

Perustelu

Kokeilututkimusten käyttö kaventaa tutkimusmateriaalin hyödyntämistapoja. 
Tutkimusvälineiden valinta riippuu siitä, miten perustietoja on tutkittu.

Tarkistus 3
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti: Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Komissio ilmoittaa kokeilututkimusten 
tulosten pohjalta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle mahdollisuuksista koota 
tilastoja kokeilututkimuksiin kuuluvista, 
jätteen tuontiin ja vientiin liittyvistä 
toimista ja ominaispiirteistä. Komissio 
toteuttaa tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, on 
päätettävä 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 

„4. Komissio ilmoittaa kokeilututkimusten 
tulosten pohjalta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle mahdollisuuksista koota 
tilastoja kokeilututkimuksiin kuuluvista, 
jätteen tuontiin, kauttakulkuun ja vientiin 
liittyvistä toimista ja ominaispiirteistä. 
Komissio toteuttaa tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet. Näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, on 
päätettävä 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 



PE407.787v01-00 4/4 AM\727381FI.doc

FI

sääntelymenettelyä noudattaen." sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. pl

Perustelu

Tuonnin ja viennin lisäksi myös jätteen turvallinen kuljettaminen on tärkeää. Siksi 
kokeilututkimusten pitää kattaa myös ne.

Tarkistus 4
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tulosten tuottaminen 3 artiklan 2, 3 ja 4 
kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 
jäsenvaltion taloudelliset rakenteet ja 
tekniset edellytykset; näissä toimenpiteissä 
voidaan sallia, että yksittäinen jäsenvaltio 
jättää erittelyssä joitain tietoja 
toimittamatta, kunhan osoitetaan, että asian 
vaikutus tilastojen laatuun on rajoitettu. 
Aina kun poikkeuksia myönnetään, on 
esitettävä kutakin liitteessä I olevan 2 
jakson 1 kohdassa ja 8 jakson 1 kohdassa 
lueteltua nimikettä koskeva 
kokonaisjätemäärä;

a) tulosten tuottaminen 3 artiklan 2, 3 ja 4 
kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 
jäsenvaltion ympäristöolosuhteet, 
taloudelliset rakenteet ja tekniset 
edellytykset; näissä toimenpiteissä voidaan 
sallia, että yksittäinen jäsenvaltio jättää 
erittelyssä joitain tietoja toimittamatta, 
kunhan osoitetaan, että asian vaikutus 
tilastojen laatuun on rajoitettu. Aina kun 
poikkeuksia myönnetään, on esitettävä 
kutakin liitteessä I olevan 2 jakson 1 
kohdassa ja 8 jakson 1 kohdassa lueteltua 
nimikettä koskeva kokonaisjätemäärä;

Or. pl

Perustelu

Taloudellisen ja teknisen toiminta-alan lisäksi on otettava huomioon myös luonnonolosuhteet, 
joissa jäsenvaltioiden taloudet voivat ratkaista jäteongelmat; se olisi sisällytettävä tähän.
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