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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o vykonávacie 
právomoci Komisie
(KOM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0777),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0456/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr uverejnila správu uvedenú v článku 8 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 2150/2002;

4. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh uvedený v článku 8 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 2150/2002, na zrušenie prekrývajúcich sa povinností podávať správy;

5. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila ďalšie správy a návrhy nadväzujúce na správy 
podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2150/2002, čo sa týka pokroku pri pilotných 
štúdiách uvedených v článku 4 ods. 3 a v článku 5 ods. 1;

6. poveruje svojho predsedu, aby toto stanovisko postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2150/2002
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 4 sa odsek 3 sa nahrádza 
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takto:
„3. Komisia vypracuje program 
pilotných štúdií o odpadoch z 
ekonomických činností uvedených v 
odseku 1 písm. b), ktoré majú vykonať 
členské štáty. Pilotné štúdie musia byť 
zamerané na vypracovanie metodiky na 
pravidelné získavanie údajov, ktorá sa 
má riadiť zásadami štatistiky 
Spoločenstva, ktoré sú ustanovené v 
článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97.
Komisia bude financovať náklady na 
vykonanie pilotných štúdií až do výšky 
100 %. Na základe záverov pilotných 
štúdií Komisia prijme potrebné 
vykonávacie opatrenia. Tieto opatrenia 
zamerané na zmenu prvkov tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam,  jeho doplnením sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská a účel návrhu

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch nadobudlo účinnosť 29. decembra 2002.
V súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie týkajúcim sa 
rozhodnutia 2006/512/ES, aby sa nový komitologický postup (regulačný postup s kontrolou) 
vzťahoval na už účinné nástroje prijaté podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, sa 
musia tieto akty prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi. Účelom súčasného návrhu 
Komisie je preto prispôsobiť príslušné ustanovenia nariadenia o štatistike o odpadoch novému 
komitologickému postupu.
Podľa súčasného návrhu by mala byť Komisia predovšetkým splnomocnená na vymedzenie 
náležitých kritérií hodnotenia kvality, ako aj obsahu správ o kvalite, na implementáciu 
výsledkov pilotných štúdií a prispôsobenie obsahu príloh. Keďže tieto opatrenia majú 
všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť prvky nariadenia (ES) č. 2150/2002, 
ktoré nemajú zásadný význam, vrátane jeho doplnenia o nové prvky bez zásadného významu, 
mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Návrh spravodajcu
V niekoľkých prípadoch sa zachoval pôvodný regulačný postup a v dvoch prípadoch 
spravodajca navrhuje zmeniť a doplniť návrh s cieľom uviesť aj prijatie vykonávacích 
opatrení, na základe výsledkov pilotných štúdií a opatrení na získanie výsledkov, do súladu 
s článkom 3 ods. 2 a 3 (opatrenia uvedené v článku 4 ods. 3) v rámci nového komitologického 
postupu.

Poznámky týkajúce sa rôznych omeškaní 
Spravodajca by pri tejto príležitosti tiež rád zdôraznil, že pri vykonávaní nariadenia a 
následných opatreniach došlo k určitým oneskoreniam. Možno napríklad konštatovať, že 
vykonávacie opatrenia pre stanovenie vhodného formátu prenosu výsledkov členskými 
štátmi1, ako sa uvádza v článku 6, sa oneskorili približne o 5 mesiacov, správa Komisie 
uvedená v článku 8 ods. 1 o kvalite a záťaži pre podnikateľské subjekty ešte stále nie je k 
dispozícii (termín bol 29. december 2007) a správa Komisie a následné návrhy uvedené v 
článku 8 ods. 2 o zrušení prekrývajúcich sa povinností podávať správy neboli zaslané 
Parlamentu ani Rade.

Správa Komisie uvedená v článku 8 ods. 3 o pokroku pri pilotných štúdiách uvedených 
v článku 4 ods. 3 a v článku 5 ods. 12 bola zverejnená 31. mája 2005 (tiež 5 mesiacov po 
termíne). Čo sa týka obsahu tejto správy možno vyvodiť tieto závery:

Prvé výsledky pilotných štúdií o štatistikách o dovoze a vývoze odpadu ukazujú, že hoci sa za 
najlepší zdroj určili štatistiky zahraničného obchodu, neposkytujú úplné údaje, ktoré by sa 
dali použiť na doplnenie údajov z nariadenia o preprave odpadu. Pre viaceré kategórie 

                                               
1 nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005.
2 dokument KOM(2005)2230 zverejnený 31. mája 2005.
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odpadu, za ktoré sa zostavujú štatistiky, sa zatiaľ neurčilo konkrétne riešenie, a preto sú 
potrebné ďalšie štúdie.
Čo sa týka štatistík o odpade z poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu, musí sa 
vziať do úvahy množstvo rôznych odpadových tokov a kľúčovou otázkou je, do akej miery sa 
štatistiky o odpade vzťahujú na biologický odpad. Ďalším dôležitým aspektom je 
zaobchádzanie s odpadom v odvetví poľnohospodárstva a miera, do akej sa zahŕňa do 
štatistík o odpade.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Európska komisia vypracovala hodnotiacu správu o týchto 
pilotných štúdiách s dodatočnými návrhmi.
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