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Módosítás 2
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2150/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- felmérések, – adatbázisok és statisztikai tanulmányok,

Or. pl

Indokolás

A felmérések használata beszűkíti a kutatási anyagok felhasználhatóságának módját. A 
kutatási eszközök kiválasztása attól függ, hogy az alapvető adatokat hogyan kell 
tanulmányozni.

Módosítás 3
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2150/2002/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

Az 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

„(4) A kísérleti tanulmányok 
következtetései alapján a Bizottság 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a hulladékexport és -import 
kísérleti tanulmányaiban vizsgált 
tevékenységek és jellemzők statisztikai 
felmérésének lehetőségeiről. A szükséges 
végrehajtási intézkedéseket a Bizottság 
fogadja el. A szóban forgó rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek módosítását 
szolgáló intézkedéseket a 7. cikk (3) 

„(4) A kísérleti tanulmányok 
következtetései alapján a Bizottság 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a hulladékexport, -transzfer és -
import kísérleti tanulmányaiban vizsgált 
tevékenységek és jellemzők statisztikai 
felmérésének lehetőségeiről. A szükséges 
végrehajtási intézkedéseket a Bizottság 
fogadja el. A szóban forgó rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek módosítását 
szolgáló intézkedéseket a 7. cikk (3) 
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bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően fogadják el.”

bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően fogadják el.

Or. pl

Indokolás

Az import és az export mellett a hulladéktranszport is fontos. Ezért a kísérleti projekteknek ezt 
is le kell fedniük.

Módosítás 4
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2150/2002/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) statisztikakészítés a 3. cikk (2), (3) és (4) 
bekezdésével összhangban, figyelembe 
véve az adott tagállam gazdasági 
szerkezetét és műszaki lehetőségeit. Az 
ilyen intézkedések engedélyezhetik egyes 
tagállamok számára, hogy a bontásban 
szereplő bizonyos tételekre vonatkozóan ne 
adjanak meg adatot feltéve, hogy ez 
bizonyítottan korlátozott hatással van a 
statisztikák minőségére. Minden esetben, 
amikor ilyen eltérésre került sor, az I. 
melléklet 2. szakaszának 1. pontjában és 8. 
szakaszának 1. pontjában felsorolt tételek 
mindegyikénél a teljes 
hulladékmennyiséget kell megadni;

a) statisztikakészítés a 3. cikk (2), (3) és (4) 
bekezdésével összhangban, figyelembe 
véve az adott tagállam környezeti 
körülményeit, gazdasági szerkezetét és 
műszaki lehetőségeit. Az ilyen 
intézkedések engedélyezhetik egyes 
tagállamok számára, hogy a bontásban 
szereplő bizonyos tételekre vonatkozóan ne 
adjanak meg adatot feltéve, hogy ez 
bizonyítottan korlátozott hatással van a 
statisztikák minőségére. Minden esetben, 
amikor ilyen eltérésre került sor, az I. 
melléklet 2. szakaszának 1. pontjában és 8. 
szakaszának 1. pontjában felsorolt tételek 
mindegyikénél a teljes 
hulladékmennyiséget kell megadni;

Or. pl

Indokolás

A gazdasági és a műszaki szféra mellett azokat a természeti körülményeket is figyelembe kell 
venni, amelyekben a tagállamok gazdaságai a hulladékkal kapcsolatos problémákat meg 
tudják oldani és ennek a szempontnak szerepelnie kell itt. 
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