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Emenda 2
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2
Rozporządzenie (WE) Nru 2150/2002
Artykuł 3  ust. 1  tiret pierwsze

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- stħarriġ, – databases u studji ta’ statistika,

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ stħarriġ jirrestrinġi l-mod ta’ kif jista’ jintuża l-materjal tar-riċerka. L-għażla ta’ l-
istrumenti ta’ riċerka tiddependi fuq kif id-dejta bażika tiġi studjata.

Emenda 3
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3
Rozporządzenie (WE) Nru 2150/2002
Artikolu 5(4)?

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 5(4) hu ssostitwit bit-test li ġej: Fl-Artikolu 5(4) hu ssostitwit bit-test li ġej:

"4. Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta' l-
istudji pilota, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar il-possibbiltajiet li jiġu 
miġbura statistiċi għall-attivitajiet u l-
karatteristiċi koperti mill-istudji pilota 
dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' l-
iskart. Il-miżuri ta' implimentazzjoni 
neċessarji huma adottati mill-
Kummissjoni. Dawn il-miżuri li għandhom 
l-għan li jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jikkompletawh huma adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju indikata 

"4. Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet ta' l-
istudji pilota, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar il-possibbiltajiet li jiġu 
miġbura statistiċi għall-attivitajiet u l-
karatteristiċi koperti mill-istudji pilota 
dwar l-importazzjoni, it-trasferiment u l-
esportazzjoni ta' l-iskart. Il-miżuri ta' 
implimentazzjoni neċessarji huma adottati 
mill-Kummissjoni. Dawn il-miżuri li 
għandhom l-għan li jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
jikkompletawh huma adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju indikata 
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fl-Artikolu 7(3)." fl-Artikolu 7(3)."

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Barra l-importazzjoni u l-esportazzjoni, it-trasport sikur ta’ l-iskart huwa kwistjoni 
importanti. Għalhekk għandu jkun kopert minn proġetti pilota.

Emenda 4
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 4
Rozporządzenie (WE) Nru 2150/2002
Artykuł 6  punkt 1  lit) a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-elaborazzjoni tar-riżultati skond l-
Artikolu 3(2), (3) u (4), filwaqt li jitqiesu l-
istrutturi ekonomiċi u l-kondizzjonijiet 
tekniċi eżistenti fi Stat Membru. Dawn il-
miżuri jistgħu jippermettu Stat Membru li 
ma jikkomunikax ċerti elementi li jidhru 
fil-klassifikazzjoni, sakemm jiġi ppruvat li 
l-impatt fuq il-kwalità ta' l-istatistika huwa 
limitat. Fil-każijiet kollha, fejn jingħataw 
derogi, għandha tiġi kkumpilata l-kwantità 
kollha ta' l-iskart għal kull rubrika 
nnumerata fl-Anness I, Taqsimiet 2(1), u 
8(1);

(a) l-elaborazzjoni tar-riżultati skond l-
Artikolu 3(2), (3) u (4), filwaqt li jitqiesu l-
kundizzjonijiet ambjentali, l-istrutturi
ekonomiċi u l-kondizzjonijiet tekniċi 
eżistenti fi Stat Membru; dawn il-miżuri 
jistgħu jippermettu Stat Membru li ma 
jikkomunikax ċerti elementi li jidhru fil-
klassifikazzjoni, sakemm jiġi ppruvat li l-
impatt fuq il-kwalità ta' l-istatistika huwa 
limitat. Fil-każijiet kollha, fejn jingħataw 
derogi, għandha tiġi kkumpilata l-kwantità 
kollha ta' l-iskart għal kull rubrika 
nnumerata fl-Anness I, Taqsimiet 2(1), u 
8(1);

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Barra mill-isferi ekonomiċi u tekniċi, għandhom jitqiesu wkoll il-kundizzonijiet ambjentali 
skond liema l-ekonomiji ta’ l-Istati Membri jistgħu jsolvu problemi ta' skart u dak l-aspett 
għandu jiġi inkluż hawn. 
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