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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Urszula Krupa

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 3 - odsek 1 - prvá zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– prieskumy, – databázy a štatistické štúdie,

Or. pl

Odôvodnenie

Pojem prieskumy zužuje spôsob použitia výskumného materiálu. Výber výskumných nástrojov 
závisí od toho, ako sa majú skúmať základné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Urszula Krupa

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 3
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 5 - odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V článku 5 sa odsek 4 sa nahrádza týmto: V článku 5 sa odsek 4 sa nahrádza týmto:

"4. Na základe záverov pilotných štúdií 
Komisia informuje Európsky parlament 
a Radu o možnostiach zostavovania 
štatistík pre činnosti a charakteristiky, na 
ktoré sa vzťahujú pilotné štúdie týkajúce sa 
dovozu a vývozu odpadov. Komisia prijme 
potrebné vykonávacie opatrenia. Tieto 
opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia 
jeho doplnením sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 7 ods. 3.“

"4. Na základe záverov pilotných štúdií 
Komisia informuje Európsky parlament 
a Radu o možnostiach zostavovania 
štatistík pre činnosti a charakteristiky, na 
ktoré sa vzťahujú pilotné štúdie týkajúce sa 
dovozu, prepravy a vývozu odpadov. 
Komisia prijme potrebné vykonávacie 
opatrenia. Tieto opatrenia zamerané na 
zmenu menej podstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 7 ods. 3.“
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Or. pl

Odôvodnenie

Okrem dovozu a vývozu je dôležitou otázkou aj bezpečná preprava odpadu, a preto by sa tým 
pilotné projekty mali zaoberať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Urszula Krupa

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 4
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 6  bod 1  písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) na získanie výsledkov v súlade s 
článkom 3 ods. 2, 3 a 4, pričom sa 
zohľadňuje štruktúra hospodárstva a 
technické podmienky v členskom štáte; 
takýmito opatreniami sa môže členskému 
štátu povoliť, aby nehlásil údaje za určité 
položky uvedené v špecifikácii za 
predpokladu, že je dokázané, že ich vplyv 
na kvalitu štatistiky je obmedzený. Vo 
všetkých prípadoch, keď sa udelia 
výnimky, sa uvedie celkové množstvo 
odpadov za každú položku uvedenú v bode 
1 časti 2 prílohy I a bode 1 časti 8 prílohy 
I;

(a) na získanie výsledkov v súlade s 
článkom 3 ods. 2, 3 a 4, pričom sa 
zohľadňujú podmienky životného 
prostredia, štruktúra hospodárstva a 
technické podmienky v členskom štáte; 
takýmito opatreniami sa môže členskému 
štátu povoliť, aby nehlásil údaje za určité 
položky uvedené v špecifikácii za 
predpokladu, že je dokázané, že ich vplyv 
na kvalitu štatistiky je obmedzený. Vo 
všetkých prípadoch, keď sa udelia 
výnimky, sa uvedie celkové množstvo 
odpadov za každú položku uvedenú v bode 
1 časti 2 prílohy I a bode 1 časti 8 prílohy 
I;

Or. pl

Odôvodnenie

Okrem hospodárskych a technických oblastí by sa mali zohľadniť aj prírodné podmienky, 
v ktorých hospodárstva členských štátov riešia problémy s odpadom a tento aspekt by sa mal 
na tomto mieste zahrnúť.
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