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Amendamentul 2
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002)
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– sondaje, – baze de date şi studii statistice,

Or. pl

Justificare

Use of surveys narrows the way in which research material can be used. The choice of 
research instruments depends on how the basic data are to be studied.

Amendamentul 3
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002)
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

la articolul 5, alineatul (4) se înlocuieşte cu 
următorul text:

la articolul 5, alineatul (4) se înlocuieşte cu 
următorul text:

"(4) Pe baza concluziilor acestor studii 
pilot, Comisia informează Parlamentul 
European şi Consiliul cu privire la 
posibilităţile de întocmire a statisticilor 
pentru activităţile şi caracteristicile incluse 
în studiile pilot privind importurile şi 
exporturile de deşeuri. Măsurile necesare 
de punere în aplicare sunt adoptate de către 
Comisie. Aceste măsuri care au ca scop 
modificarea elementelor neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
lui sunt adoptate în conformitate cu 

"(4) Pe baza concluziilor acestor studii 
pilot, Comisia informează Parlamentul 
European şi Consiliul cu privire la 
posibilităţile de întocmire a statisticilor 
pentru activităţile şi caracteristicile incluse 
în studiile pilot privind importurile, 
transferul şi exporturile de deşeuri. 
Măsurile necesare de punere în aplicare 
sunt adoptate de către Comisie. Aceste 
măsuri care au ca scop modificarea 
elementelor neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea lui sunt 
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procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 7 alineatul (3)”.

adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 7 alineatul (3)”.

Or. pl

Justificare

In addition to import and export, safe transport of waste is also an important issue. It should 
therefore be covered by the pilot projects.

Amendamentul 4
Urszula Krupa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002)
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea rezultatelor în conformitate 
cu articolul 3 alineatele (2), (3) şi (4), 
luând în considerare structurile economice 
şi condiţiile tehnice existente într-un stat 
membru. Aceste măsuri pot autoriza un stat 
membru să nu comunice anumite elemente 
incluse în clasificare, cu condiţia să se 
demonstreze că acest fapt nu are decât un 
efect limitat asupra calităţii statisticilor. În 
toate cazurile, atunci când se acordă 
derogări, se transmite cantitatea totală de 
deşeuri pentru fiecare dintre rubricile 
menţionate la anexa I secţiunea 2 punctul 1 
şi secţiunea 8 punctul 1;

(a) elaborarea rezultatelor în conformitate 
cu articolul 3 alineatele (2), (3) şi (4), 
luând în considerare condiţiile de mediu, 
structurile economice şi condiţiile tehnice 
existente într-un stat membru. Aceste 
măsuri pot autoriza un stat membru să nu 
comunice anumite elemente incluse în 
clasificare, cu condiţia să se demonstreze 
că acest fapt nu are decât un efect limitat 
asupra calităţii statisticilor. În toate 
cazurile, atunci când se acordă derogări, se 
transmite cantitatea totală de deşeuri pentru 
fiecare dintre rubricile menţionate la anexa 
I secţiunea 2 punctul 1 şi secţiunea 8 
punctul 1;

Or. pl

Justificare

In addition to the economic and technical spheres, account should also be taken of the natural 
conditions under which the economies of the Member States can resolve waste problems and 
that aspect should be included here. 
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