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Amendement 2
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- enquêtes, - gegevensbestanden en statistisch 
onderzoek;

Or. pl

Motivering

Enquêtes beperken de manier waarop onderzoeksmateriaal kan worden gebruikt. De keuze 
van de onderzoeksinstrumenten hangt af van de manier waarop de basisgegevens worden 
bewerkt.

Amendement 3
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5, lid 4, komt als volgt te luiden: Artikel 5, lid 4, komt als volgt te luiden:

"4. Op basis van de conclusies van deze 
pilotstudies informeert de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad over de 
mogelijkheden om statistieken betreffende 
afval op te stellen voor die activiteiten en 
kenmerken die in het kader van de 
pilotstudies inzake de in- en uitvoer van 
afvalstoffen zijn onderzocht. De 
Commissie stelt de noodzakelijke 
uitvoeringsbepalingen vast. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 

"4. Op basis van de conclusies van deze 
pilotstudies informeert de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad over de 
mogelijkheden om statistieken betreffende 
afval op te stellen voor die activiteiten en 
kenmerken die in het kader van de 
pilotstudies inzake de in-, door- en uitvoer 
van afvalstoffen zijn onderzocht. De 
Commissie stelt de noodzakelijke 
uitvoeringsbepalingen vast. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
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van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.".

van deze verordening beogen te wijzigen 
door haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 7, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.".

Or. pl

Motivering

Naast de invoer en de uitvoer is ook de doorvoer van afval een belangrijk thema. De 
pilotstudies moeten daarom ook betrekking hebben op doorvoer.

Amendement 4
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor het opstellen van resultaten 
overeenkomstig artikel 3, leden 2, 3 en 4, 
met inachtneming van de economische 
structuren en de technische 
omstandigheden in een lidstaat; die 
maatregelen kunnen inhouden dat een 
lidstaat geen gegevens behoeft over te 
leggen voor bepaalde punten van de 
classificatie, mits aangetoond is dat het 
effect daarvan op de kwaliteit van de 
statistieken beperkt is. Wanneer een 
vrijstelling wordt verleend, moet steeds de 
totale hoeveelheid afvalstoffen worden 
gegeven voor ieder volgnummer, genoemd 
in sectie 2, punt 1, en sectie 8, punt 1, van 
bijlage I;

(a) voor het opstellen van resultaten 
overeenkomstig artikel 3, leden 2, 3 en 4, 
met inachtneming van de ecologische 
omstandigheden, de economische 
structuren en de technische 
omstandigheden in een lidstaat; die 
maatregelen kunnen inhouden dat een 
lidstaat geen gegevens behoeft over te 
leggen voor bepaalde punten van de 
classificatie, mits aangetoond is dat het 
effect daarvan op de kwaliteit van de 
statistieken beperkt is. Wanneer een 
vrijstelling wordt verleend, moet steeds de 
totale hoeveelheid afvalstoffen worden
gegeven voor ieder volgnummer, genoemd 
in sectie 2, punt 1, en sectie 8, punt 1, van 
bijlage I;

Or. pl

Motivering

Naast de economische en technische omstandigheden zou ook rekening gehouden moeten 
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worden met de ecologische omstandigheden waaronder de economieën van de lidstaten de 
afvalproblemen kunnen oplossen en dat aspect zou hier moeten worden opgenomen.
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