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Grozījums Nr. 2
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no apsekojumiem, – no datubāzēm un statistiskiem 
pētījumiem,

Or. pl

Pamatojums

Izmantojot tikai apsekojumus, tiek sašaurinātas iespējas izmantot pētījumu materiālus. 
Pētniecības instrumentus izvēlas atkarībā no tā, kā veicama pamata datu izpēte.

Grozījums Nr. 3
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šo: Regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šo:
„4. Pamatojoties uz eksperimentālo 
pētījumu secinājumiem, Komisija informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par 
iespējām apkopot statistiku par darbībām 
un raksturlielumiem, par kuriem veikti 
eksperimentālie pētījumi attiecībā uz 
atkritumu importu un eksportu. Komisija 
nosaka nepieciešamos īstenošanas 
pasākumus. Šos pasākumus, kuru mērķis ir 
grozīt nebūtiskus elementus šajā regulā, to 
papildinot, pieņem atbilstīgi regulatīvajai 
kontroles procedūrai saskaņā ar 7. panta 

„4. Pamatojoties uz eksperimentālo 
pētījumu secinājumiem, Komisija informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par 
iespējām apkopot statistiku par darbībām 
un raksturlielumiem, par kuriem veikti 
eksperimentālie pētījumi attiecībā uz 
atkritumu importu, pārvietošanu un 
eksportu. Komisija nosaka nepieciešamos 
īstenošanas pasākumus. Šos pasākumus, 
kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus 
šajā regulā, to papildinot, pieņem atbilstīgi 
regulatīvajai kontroles procedūrai saskaņā 
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3. punktu.” ar 7. panta 3. punktu.”

Or. pl

Pamatojums

Atkritumu droša pārvadāšana ir tikpat svarīgs jautājums kā to imports un eksports. Tāpēc tā 
jāiekļauj izmēģinājuma projektos.

Grozījums Nr. 4
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sagatavotu rezultātus saskaņā ar 3. panta 
2., 3. un 4. punktu, ņemot vērā dalībvalsts 
ekonomikas struktūru un tehniskos 
nosacījumus. Šādi pasākumi var ļaut 
atsevišķām dalībvalstīm neziņot par dažām 
pozīcijām, kas ietvertas iedalījumā, ar 
nosacījumu, ka šādai neziņošanai ir 
ierobežota ietekme uz statistikas kvalitāti. 
Visos gadījumos, kad piešķirts 
atbrīvojums, apkopo kopējo atkritumu 
apjomu visām pozīcijām, kas ietvertas 
I pielikuma 2. iedaļas 1. punktā un 
8. iedaļas 1. punktā;

a) sagatavotu rezultātus saskaņā ar 3. panta 
2., 3. un 4. punktu, ņemot vērā vides 
apstākļus, dalībvalsts ekonomikas 
struktūru un tehniskos nosacījumus. Šādi 
pasākumi var ļaut atsevišķām dalībvalstīm 
neziņot par dažām pozīcijām, kas ietvertas 
iedalījumā, ar nosacījumu, ka šādai 
neziņošanai ir ierobežota ietekme uz 
statistikas kvalitāti. Visos gadījumos, kad 
piešķirts atbrīvojums, apkopo kopējo 
atkritumu apjomu visām pozīcijām, kas 
ietvertas I pielikuma 2. iedaļas 1. punktā un 
8. iedaļas 1. punktā;

Or. pl

Pamatojums

Jāņem vērā ne tikai ekonomikas un tehniskā joma, bet arī dabas apstākļi, kuros dalībvalstu 
ekonomikā iespējams risināt ar atkritumiem saistītās problēmas.
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