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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) 
Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais
(COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0777),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 285 straipsnio 1 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0456/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. ragina Komisiją kuo skubiau paskelbti Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 8 straipsnio 1 
dalyje minimą pranešimą; 

4. ragina Komisiją kuo skubiau pateikti Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 8 straipsnio 2 
dalyje minimą pasiūlymą siekiant panaikinti sutampančias pareigas atsiskaityti;

5. ragina Komisiją pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 8 straipsnio 3 dalį paskelbus 
pranešimus ir pasiūlymus kuo skubiau pateikti kitus pranešimus ir pasiūlymus dėl 
pažangos, padarytos atliekant 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje minimus 
bandomuosius tyrimus;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2a dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 4 straipsnio 3 dalis keičiama taip:
„3. Komisija parengia 1 dalies b punkte 
minimos ekonominės veiklos atliekų 
bandomųjų tyrimų programą, kurią turi 
vykdyti valstybės narės. Bandomųjų 
tyrimų tikslas – sukurti reguliaraus 
duomenų, kuriuos reglamentuoja 
Bendrijos statistikos principai, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 322/97 
10 straipsnyje, gavimo metodiką.
Komisija finansuoja iki 100 % išlaidų, 
skirtų bandomiesiems tyrimams.
Remdamasi šių bandomųjų tyrimų 
išvadomis, patvirtina įgyvendinimo 
priemones. Šios priemonės, kuriomis 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas jį papildant, 
patvirtinamos taikant 7 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.“

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės ir pasiūlymo tikslas

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos įsigaliojo 2002 m. gruodžio 29 d.
Remiantis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl Sprendimo 
2006/512/EB, taikant naująją komitologijos procedūrą (reguliavimo procedūrą su tikrinimu), 
kuri taikoma priemonėms, priimtoms Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka, kuri jau 
įsigaliojo, šios priemonės turi būti suderintos pagal taikomas procedūras. Todėl šio Komisijos 
pasiūlymo tikslas – kur reikia, suderinti Atliekų statistikos reglamento nuostatas su naująja 
komitologijos procedūra.
Pagal šį pasiūlymą Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti tinkamus kokybės 
vertinimo kriterijus ir kokybės ataskaitų turinį, įgyvendinti bandomųjų tyrimų rezultatus ir 
suderinti priedų turinį. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir jomis siekiama iš 
dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 nuostatas jį papildant naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti tvirtinamos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pranešėjo pasiūlymas
Keliais atvejais buvo palikta senoji reguliavimo procedūra, o dviem atvejais pranešėjas siūlo 
iš dalies pakeisti pasiūlymą, kad būtų priimtos įgyvendinimo priemonės remiantis bandomųjų 
tyrimų išvadomis ir priemonėmis rezultatams rengti pagal 3 straipsnio 2 ir 3 dalis (4 straipsnio 
3 dalyje minimos priemonės) remiantis naująja komitologijos procedūra.

Komentarai dėl įvairaus pobūdžio uždelsimo 
Pranešėjas norėtų pasinaudoti proga ir nurodyti, kad kalbant apie reglamento įgyvendinimą ir 
paskesnes priemones galima pastebėti, kad esama tam tikro delsimo. Pavyzdžiui, paminėtina 
tai, kad įgyvendinimo priemones, pagal kurias būtų nustatytas atitinkamas valstybių narių 
rezultatų perdavimo formatas1, kaip numatyta 6 straipsnyje, buvo uždelsta įgyvendinti 5 
mėnesiais. Vis dar nėra parengta 8 straipsnio 1 dalyje minimo Komisijos pranešimo apie 
kokybę ir verslui tenkančią naštą (terminas buvo 2007 m. gruodžio 29 d.). Parlamentui ir 
Tarybai nepateiktas8 straipsnio 2 dalyje minimas Komisijos pranešimas ir paskesni 
pasiūlymai dėl sutampančių ataskaitų pateikimo įsipareigojimų panaikinimo.

8 straipsnio 3 dalyje minimas Komisijos pranešimas dėl 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 1 
dalyje nurodytų bandomųjų tyrimų pažangos2 paskelbtas 2005 m. gegužės 31 d. (taip pat 5 
mėnesiais vėliau). Remiantis šio pranešimo turiniu, galima padaryti šias išvadas:

Iš pirmųjų bandomųjų atliekų importo ir eksporto statistikos tyrimų rezultatų matyti, kad nors 
buvo nustatyta, kad užsienio prekybos statistika yra geriausias šaltinis, ji nepateikia visų 
duomenų, kurie gali būti panaudoti duomenims, numatytiems Atliekų vežimo direktyvoje, 
papildyti. Kol kas dar nerastas konkretus sprendimas dėl kelių atliekų kategorijų, apie kurias 
turi būti renkama statistika, todėl reikia atlikti kitų tyrimų.

                                               
1 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005.
2 COM(2005) 2230, paskelbtas 2005 m. gegužės 31 d.
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Kai dėl žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų statistikos, reikia 
apsvarstyti įvairius atliekų srautus, o svarbiausias klausimas – kiek duomenų apie 
bioorganines medžiagas apims atliekų statistiniai duomenys. Kitas svarbus aspektas yra 
atliekų tvarkymas žemės ūkio sektoriuje ir tai, kiek tai atsispindės atliekų statistikoje.
Taigi, reikia, kad Europos Komisija parengtų paskesnį pranešimą dėl šių bandomųjų tyrimų ir 
pateiktų papildomų pasiūlymų.
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