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Poprawka 2
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 3  ustęp 1  tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- badań statystycznych, – baz danych i opracowań statystycznych,

Or. pl

Uzasadnienie

Same badania statystyczne zawężają sposób wykorzystania materiału badawczego; wybór 
narzędzi badawczych zależy od tego, jak opracowane zostaną dane podstawowe.

Poprawka 3
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 5  ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Artykuł 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na podstawie wniosków z badań 
pilotażowych Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o możliwości 
stworzenia statystyki działalności oraz o 
charakterystykach przywozu i wywozu 
odpadów objętych badaniami 
pilotażowymi. Komisja przyjmuje 
niezbędne środki wykonawcze. Środki 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego aktu, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”

„4. Na podstawie wniosków z badań 
pilotażowych Komisja informuje 
Parlament Europejski i Radę o możliwości 
stworzenia statystyki działalności oraz o 
charakterystykach przywozu, tranzytu i 
wywozu odpadów objętych badaniami 
pilotażowymi. Komisja przyjmuje 
niezbędne środki wykonawcze. Środki 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego aktu, poprzez jego 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3.”
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Uzasadnienie

Oprócz wywozu i przywozu ważny jest aspekt bezpiecznego transportowania odpadów, 
dlatego badaniami pilotażowymi powinien być także objęty ich transport

Poprawka 4
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002
Artykuł 6  punkt 1  litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawienia wyników zgodnie z art. 3 
ust. 2–4 przy uwzględnieniu struktur 
gospodarczych i warunków technicznych 
w Państwie Członkowskim. Środki takie 
mogą umożliwiać poszczególnym 
Państwom Członkowskim niesporządzanie 
sprawozdania dla niektórych pozycji 
podziału, pod warunkiem udowodnionego 
ograniczonego wpływu tego faktu na 
jakość statystyki. We wszystkich 
przypadkach przyznania wyłączeń należy 
przekazać informacje o całkowitej ilości 
odpadów dla każdej pozycji podanej w 
załącznika I sekcja 2 pkt 1 i sekcja 8 pkt 1;

a) przedstawienia wyników zgodnie z art. 3 
ust. 2–4 przy uwzględnieniu 
uwarunkowań środowiskowych,  struktur 
gospodarczych i warunków technicznych 
w Państwie Członkowskim. Środki takie 
mogą umożliwiać poszczególnym 
Państwom Członkowskim niesporządzanie 
sprawozdania dla niektórych pozycji 
podziału, pod warunkiem udowodnionego 
ograniczonego wpływu tego faktu na 
jakość statystyki. We wszystkich 
przypadkach przyznania wyłączeń należy 
przekazać informacje o całkowitej ilości 
odpadów dla każdej pozycji podanej w 
załącznika I sekcja 2 pkt 1 i sekcja 8 pkt 1;

Or. pl

Uzasadnienie

Oprócz sfery gospodarczo-technicznej należałoby uwzględnić, warunki naturalne, w jakich 
gospodarki krajów członkowskich mogą rozwiązać problemy odpadów, a co za tym idzie 
nawiązać do niniejszego dokumentu.


	727381pl.doc

