
A BIZOTTSÁG 784/2005/EK RENDELETE

(2005. május 24.)

Litvánia, Lengyelország és Svédország esetében a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló
2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel kapcsolatos eltérések

elfogadásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002.
november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel Litvánia 2004. július 2-án benyújtott kérelmére,

tekintettel Lengyelország 2004. július 13-án benyújtott kérel-
mére,

tekintettel Svédország 2004. augsztus 26-án benyújtott kérel-
mére,

mivel:

(1) A 2150/2002/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése
értelmében a Bizottság egy átmeneti időszak alatt eltérést
engedélyezhet a rendelet mellékleteinek rendelkezéseitől.

(2) Kérésük alapján ilyen eltérést kell megítélni Litvánia,
Lengyelország és Svédország részére.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (2) létreho-
zott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2150/2002/EK rendelet rendelkezéseitől az alábbi elté-
rések kerülnek engedélyezésre:

a) Litvánia és Lengyelország eltérési lehetőséget kap az I.
melléklet 8. szakasza 1.1. pontjának 1. (mezőgazdaság, vadá-
szat és erdőgazdálkodás), 2. (halászat) és 16. (szolgáltatási
tevékenységek) tételeiben és a II. melléklet 8. szakaszának
(2) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatásra vonatkozóan.

b) Svédország eltérési lehetőséget kap az I. melléklet 8. szakasza
1.1. pontjának 1. (mezőgazdaság, vadászat és erdőgazdál-
kodás), 2. (halászat) és 16. (szolgáltatási tevékenységek) téte-
leiben megjelölt adatszolgáltatásra vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott eltérések csak az
első referenciaév, azaz 2004 adataira vonatkoznak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihir-
detést követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 24-én.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja

HUL 131/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.5.25.

(1) HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 574/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 90., 2004.3.27., 15. o.) módosított rendelet. (2) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


