
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 784/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie
statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Litwę w dniu 2 lipca
2004 r.,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Polskę w dniu 13
lipca 2004 r.,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Szwecję w dniu 26
sierpnia 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
2150/2002 w trakcie okresu przejściowego Komisja
może przyznać odstępstwa od niektórych postanowień
załączników do tego rozporządzenia.

(2) Odstępstwa te powinny zostać przyznane Litwie, Polsce
i Szwecji na ich wniosek.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych
ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejszym przyznaje się następujące odstępstwa od prze-
pisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002:

a) Litwie i Polsce przyznaje się odstępstwa w zakresie przed-
stawiania wyników odnoszących się do sekcji 8 (1.1) pozycje
1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16
(usługi) załącznika I oraz odnoszących się do sekcji 8 pkt 2
załącznika II.

b) Szwecji przyznaje się odstępstwa w zakresie przedstawiania
wyników odnoszących się do sekcji 8 (1.1) pozycje 1
(rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16
(usługi) załącznika I.

2. Odstępstwa przewidziane w ust. 1 przyznaje się wyłącznie
w odniesieniu do danych za pierwszy rok referencyjny, czyli
2004 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90
z 27.3.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


