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Predlog spremembe 2
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 2
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 3, odstavek 1, prva alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– raziskav, – podatkovnih baz in statističnih študij,

Or. pl

Obrazložitev

Uporaba raziskav omejuje načine uporabe raziskovalnega materiala. Izbira raziskovalnih 
instrumentov je odvisna od načina preučevanja osnovnih podatkov.

Predlog spremembe 3
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 3
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 5(4)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5(4) se nadomesti z naslednjim: Člen 5(4) se nadomesti z naslednjim:

"4. Na osnovi zaključkov iz pilotnih študij 
Komisija obvesti Evropski parlament in 
Svet o možnostih priprave statistik za 
dejavnosti in značilnosti, ki jih je zajela 
pilotska študija o uvozu in izvozu 
odpadkov. Potrebne izvedbene ukrepe 
sprejme Komisija. Ti ukrepi, ki so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe in jo dopolnjujejo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 7(3).“

"4. Na osnovi zaključkov iz pilotnih študij 
Komisija obvesti Evropski parlament in 
Svet o možnostih priprave statistik za 
dejavnosti in značilnosti, ki jih je zajela 
pilotska študija o uvozu, prevozu in izvozu 
odpadkov. Potrebne izvedbene ukrepe 
sprejme Komisija. Ti ukrepi, ki so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe in jo dopolnjujejo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 7(3).“

Or. pl
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Obrazložitev

Prevoz odpadkov je poleg uvoza in izvoza prav tako pomembno vprašanje in ga je zato treba 
vključiti v pilotne projekte.

Predlog spremembe 4
Urszula Krupa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 4
Uredba (ES) št. 2150/2002
Člen 6, odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za pripravo podatkov v skladu s členom 
3(2), (3) in (4), upoštevajoč gospodarsko 
strukturo in tehnične pogoje v državi 
članici. S temi ukrepi se lahko posamezni 
državi članici dovoli, da za posamezne 
postavke v sistemu razčlenitve ne pošlje 
podatkov, če je s tem vpliv na kakovost 
statistike dokazano omejen. V vsakem 
primeru pa je pri teh izjemah treba navesti 
skupno količino odpadkov za vsako 
postavko, navedeno v oddelku 2(1) in 8(1) 
Priloge I;

(a) za pripravo podatkov v skladu s členom 
3(2), (3) in (4), upoštevajoč okoljske 
razmere, gospodarsko strukturo in tehnične 
pogoje v državi članici. S temi ukrepi se 
lahko posamezni državi članici dovoli, da 
za posamezne postavke v sistemu 
razčlenitve ne pošlje podatkov, če je s tem 
vpliv na kakovost statistike dokazano 
omejen. V vsakem primeru pa je pri teh 
izjemah treba navesti skupno količino 
odpadkov za vsako postavko, navedeno v 
oddelku 2(1) in 8(1) Priloge I;

Or. pl

Obrazložitev

Poleg gospodarskih in tehničnih pogojev je treba upoštevati tudi naravne razmere, v katerih 
lahko gospodarstva držav članic rešujejo težave z odpadki.


	727381sl.doc

