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Alteração 2
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2150/2002
Artigo 1 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- inquéritos; - bases de dados e estudos estatísticos;

Or. pl

Justificação

O recurso a inquéritos restringe o modo de utilização do material de investigação. A escolha 
dos instrumentos de investigação depende do método de estudo a aplicar aos dados 
fundamentais.

Alteração 3
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2150/2002
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

No artigo 5.º, o n.º 4 passa a ter a seguinte 
redacção:

No artigo 5.º, o n.º 4 passa a ter a seguinte 
redacção:

«4. Com base nas conclusões desses 
estudos-piloto, a Comissão informará o 
Parlamento Europeu e o Conselho das 
possibilidades de compilação de 
estatísticas no que respeita às actividades e 
características abrangidas pelos 
estudos-piloto sobre importação e 
exportação de resíduos. As necessárias 
regras de execução serão aprovadas pela 
Comissão. Essas regras que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 

«4. Com base nas conclusões desses 
estudos-piloto, a Comissão informará o 
Parlamento Europeu e o Conselho das 
possibilidades de compilação de 
estatísticas no que respeita às actividades e 
características abrangidas pelos 
estudos-piloto sobre importação, 
transporte e exportação de resíduos. As 
necessárias regras de execução serão 
aprovadas pela Comissão. Essas regras que 
têm por objecto alterar elementos não 
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presente regulamento, a fim de o 
completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 7.º»

essenciais do presente regulamento, a fim 
de o completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 7.º»

Or. pl

Justificação

Além da importação e da exportação, o transporte seguro de resíduos é um aspecto que 
também reveste importância. Por conseguinte, deve ser objecto de projectos-piloto.

Alteração 4
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2150/2002
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) à elaboração de resultados em 
conformidade com os n.os 2, 3 e 4 do artigo 
3.º, e atendendo às estruturas económicas e 
condições técnicas dos Estados-Membros; 
tais medidas de execução podem permitir 
que determinados Estados-Membros não 
publiquem certos artigos na discriminação, 
desde que se prove que o impacto sobre a 
qualidade das estatísticas é limitado. 
Sempre que sejam concedidas isenções, 
deverá ser compilada a quantidade total de 
resíduos para cada artigo enumerado no 
ponto 1 da secção 2 e no ponto 1 da secção 
8 do anexo I;

a) à elaboração de resultados em 
conformidade com os n.os 2, 3 e 4 do artigo 
3.º, e atendendo às condições ambientais, 
às estruturas económicas e condições 
técnicas dos Estados-Membros; tais 
medidas de execução podem permitir que 
determinados Estados-Membros não 
publiquem certos artigos na discriminação, 
desde que se prove que o impacto sobre a 
qualidade das estatísticas é limitado. 
Sempre que sejam concedidas isenções, 
deverá ser compilada a quantidade total de 
resíduos para cada artigo enumerado no 
ponto 1 da secção 2 e no ponto 1 da secção 
8 do anexo I;

Or. pl

Justificação

Além dos domínios económico e técnico, importa ter igualmente em consideração as 
condições naturais segundo as quais as economias dos Estados-Membros podem solucionar 
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problemas com resíduos e esse aspecto deve figurar neste documento.
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