
A BIZOTTSÁG 1446/2005/EK RENDELETE

(2005. szeptember 5.)

a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
rendelkezéseitől való eltérések Nagy-Britannia és Ausztria tekintetében történő 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 Nagy-Britannia 2004. december 20-án benyújtott
kérelmére,

tekintettel Ausztria 2004. november 16-án benyújtott kérel-
mére,

mivel:

(1) A 2150/2002/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének
értelmében a Bizottság egy átmeneti időszak alatt eltérést
engedélyezhet a rendelet mellékleteinek bizonyos rendel-
kezéseitől.

(2) Ezen eltéréseket Nagy-Britanniának és Ausztriának –

kérésükre – engedélyezni kell.

(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 a következő
eltéréseket engedélyezik:

a) Nagy-Britanniának engedélyezik az eltérést az I. melléklet 8.
szakasza 1.1. pontjának 1. (mezőgazdaság, vadászat és erdé-
szet), 2. (halászat) és 16. tételére (szolgáltatási tevékenységek)
és a II. melléklet 8. szakaszának 2. pontjára vonatkozó ered-
mények összeállításától.

b) Ausztriának engedélyezik az eltérést az I. melléklet
8. szakasza 1.1. pontjának 2. (halászat) és 16. tételére (szol-
gáltatási tevékenységek) és a II. melléklet 8. szakaszának
2. pontjára vonatkozó eredmények összeállításától.

(2) Az (1) bekezdésben előírt eltérések csak az első referen-
ciaév – azaz 2004 – adatainál engedélyezhetők.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihir-
detését követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 5-én.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA
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