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Pakeitimas 2
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr.2150/2002
3 straipsnio 1 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- tyrimų, – duomenų bazių ir statistinių tyrimų,

Or. pl

Pagrindimas

Naudojant tyrimus sumažėja būdų, kaip būtų galima panaudoti mokslinių tyrimų medžiagą. 
Tyrimų priemonės pasirenkamos pagal tai, kaip turi būti nagrinėjami pagrindiniai duomenys.

Pakeitimas 3
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 dalis
Reglamentas (EB) Nr.2150/2002
5 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisija, remdamasi bandomųjų 
tyrimų išvadomis, praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie galimybes 
rinkti statistinius duomenis apie atliekų 
importo ir eksporto bandomuosiuose 
tyrimuose nagrinėjamas veiklos rūšis ir 
charakteristikas. Reikiamas įgyvendinimo 
priemones priima Komisija. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos taikant 7 straipsnio 3 
dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

„4. Komisija, remdamasi bandomųjų 
tyrimų išvadomis, praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie galimybes 
rinkti statistinius duomenis apie atliekų 
importo, perkrovimo ir eksporto 
bandomuosiuose tyrimuose nagrinėjamas 
veiklos rūšis ir charakteristikas.  Reikiamas 
įgyvendinimo priemones priima Komisija.  
Šios priemonės, skirtos neesminėms šio 
reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti jį 
papildant, priimamos taikant 7 straipsnio 3 
dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“
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Or. pl

Pagrindimas

Svarbus ne tik atliekų importas ir eksportas, bet ir jų perkrovimas. Taigi ir jis turėtų būti 
įtrauktas į bandomuosius projektus.

Pakeitimas 4
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 dalis
Reglamentas (EB) Nr.2150/2002
6 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenims pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalis rengti, atsižvelgiant į valstybės narės 
ekonomikos struktūras ir technines sąlygas.
Šiomis priemonėmis valstybei narei gali 
būti leista nepateikti duomenų apie tam 
tikrus suskirstymo punktus, jeigu įrodoma, 
kad jų poveikis statistinių duomenų 
kokybei yra ribotas. Visais atvejais, kai 
suteikiamos išimtys, surenkami duomenys 
apie visą atliekų kiekį pagal kiekvieną I 
priedo 2 skirsnio 1 dalyje ir 8 skirsnio 1 
dalyje išvardytą punktą;

a) duomenims pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalis rengti, atsižvelgiant į valstybės narės 
aplinkos sąlygas, ekonomikos struktūras ir 
technines sąlygas.  Šiomis priemonėmis 
valstybei narei gali būti leista nepateikti 
duomenų apie tam tikrus suskirstymo 
punktus, jeigu įrodoma, kad jų poveikis 
statistinių duomenų kokybei yra ribotas.  
Visais atvejais, kai suteikiamos išimtys, 
surenkami duomenys apie visą atliekų 
kiekį pagal kiekvieną I priedo 2 skirsnio 1 
dalyje ir 8 skirsnio 1 dalyje išvardytą 
punktą;

Or. pl

Pagrindimas

Be ekonominės ir techninės sričių dėmesį reikėtų atkreipti ir į natūralias sąlygas, kuriomis 
valstybės narės gali spręsti atliekų problemas, todėl reikėtų įtraukti ir šį aspektą.
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