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Ändringsförslag 2
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning  (EG) nr 2150/2002
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– undersökningar, – databaser och statistiska studier,

Or. pl

Motivering

Enbart undersökningar skulle innebära en begränsning när det gäller att utnyttja 
forskningsmaterialet. Valet av undersökningsinstrument beror på hur de grundläggande 
uppgifterna ska bearbetas.

Ändringsförslag 3
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Förordning  (EG) nr 2150/2002
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5.4 ska ersättas med följande: Artikel 5.4 ska ersättas med följande:
”4. På grundval av slutsatserna från 
pilotstudierna ska kommissionen underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
möjligheterna att sammanställa statistik för 
den verksamhet och de karakteristika som 
täcks av pilotstudierna om export och 
import av avfall. Kommissionen ska anta 
nödvändiga tillämpningsåtgärder. Dessa 
åtgärder som är avsedda att ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning 
genom tillägg ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 

”4. På grundval av slutsatserna från 
pilotstudierna ska kommissionen underrätta 
Europaparlamentet och rådet om 
möjligheterna att sammanställa statistik för 
den verksamhet och de karakteristika som 
täcks av pilotstudierna om export, 
transitering och import av avfall.
Kommissionen ska anta nödvändiga 
tillämpningsåtgärder. Dessa åtgärder som 
är avsedda att ändra icke väsentliga delar 
av denna förordning genom tillägg ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
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avses i artikel 7.3.” förfarande med kontroll som avses i 
artikel 7.3.”

Or. pl

Motivering

Det är inte bara själva importen och exporten som är viktig utan också att transporterna av 
avfall är säkra och därför bör pilotstudierna också omfatta transitering.

Ändringsförslag 4
Urszula Krupa

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning  (EG) nr 2150/2002
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Åtgärder för redovisning av resultat 
enligt artikel 3.2, 3.3 och 3.4 med 
beaktande av de ekonomiska strukturerna 
och tekniska förutsättningarna i en 
medlemsstat. Genom åtgärderna kan en 
enskild medlemsstat undantas från att 
rapportera vissa poster i indelningen, 
förutsatt att det kan bevisas att 
verkningarna på statistikens kvalitet är 
begränsade. I alla de fall där undantag 
beviljas ska den sammanlagda 
avfallsmängden för varje post i 
avsnitten 2.1 och 8.1 i bilaga I 
sammanställas.

a) Åtgärder för redovisning av resultat 
enligt artikel 3.2, 3.3 och 3.4 med 
beaktande av miljöförhållandena, de 
ekonomiska strukturerna och de tekniska 
förutsättningarna i en medlemsstat. Genom 
åtgärderna kan en enskild medlemsstat 
undantas från att rapportera vissa poster i 
indelningen, förutsatt att det kan bevisas att 
verkningarna på statistikens kvalitet är 
begränsade. I alla de fall där undantag 
beviljas ska den sammanlagda 
avfallsmängden för varje post i 
avsnitten 2.1 och 8.1 i bilaga I 
sammanställas.

Or. pl

Motivering

Förutom de tekniska och ekonomiska aspekterna bör man beakta de naturliga förutsättningar 
som medlemsstaternas ekonomier har att lösa avfallsproblemen, och detta bör tas med här.
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