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PR_COD_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem..
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas vides 
ekonomiskajiem kontiem
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0132),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, kā arī 338. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0092/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā tos pamatotos atzinumus par tiesību akta projekta atbilstību subsidiaritātes 
principam, kurus EP priekšsēdētājam ir nosūtījuši dalībvalstu parlamenti,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Sestā Kopienas vides rīcības
programma apliecināja, ka pareiza 
informācija par vides stāvokli, par 
galvenajām tendencēm, problēmām un 
vides pārmaiņu virzītājspēkiem ir būtiski 
faktori, lai izstrādātu un īstenotu efektīvu 
politiku un kopumā nodrošinātu lielāku 
ietekmi iedzīvotājiem.

(2) Sestā Kopienas vides rīcības 
programma apliecināja, ka pareiza 
informācija par vides stāvokli, par 
galvenajām tendencēm, problēmām un 
vides pārmaiņu virzītājspēkiem ir būtiski 
faktori, lai izstrādātu un īstenotu efektīvu 
politiku un kopumā nodrošinātu lielāku 
ietekmi iedzīvotājiem. Jāizstrādā 
instrumenti, ar kuriem sabiedrībai labāk 
atspoguļot saimnieciskās darbības ietekmi 
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uz vidi.

Or. de

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas 2009. gada augusta 
paziņojumā COM(2009) 433 par IKP un 
ne tikai tika atzīta vajadzība papildināt jau 
esošos rādītājus ar datiem, kuros ir iekļauti 
vides un sociālie aspekti, lai varētu veidot 
saskanīgāku un aptverošāku politiku. Tālab
vides konti nodrošina instrumentu, ar ko 
novērot ekonomikas negatīvo ietekmi uz 
vidi un izpētīt, kā to mazināt. Saskaņā ar 
Lisabonas stratēģijā un dažādās nozīmīgās 
iniciatīvās iekļautajiem ilgtspējīgas 
attīstības principiem un mērķi izveidot 
ekonomiku, kurā ir mazas oglekļa dioksīda 
emisijas, arvien lielāka nepieciešamība ir 
izveidot datu sistēmu, kurā saskanīgi tiktu 
iekļauti vides jautājumi līdzās ekonomikas 
aspektiem.

(4) Komisijas 2009. gada augusta 
paziņojumā „IKP un ne tikai”
(COM(2009)0433) tika atzīta vajadzība 
papildināt jau esošos rādītājus ar datiem, 
kuros ir iekļauti vides un sociālie aspekti, 
lai varētu veidot saskanīgāku un 
aptverošāku politiku. Vides konti parāda 
ekonomikas, privāto mājsaimniecību un 
vides mijiedarbību. Vides konti sniedz 
vairāk informācijas nekā tikai 
saimnieciskie konti. Pieņemot lēmumus 
vides politikas jomā, vides konti ir svarīgs 
informācijas avots, un Komisijai, 
sagatavojot ietekmes novērtējumus, tie 
būtu jāņem vērā. Saskaņā ar stratēģijā 
„Eiropa 2020” un dažādās nozīmīgās 
iniciatīvās iekļautajiem ilgtspējīgas 
attīstības principiem un mērķi izveidot 
ekonomiku, kurā ir mazas oglekļa dioksīda 
emisijas, arvien lielāka nepieciešamība ir 
izveidot datu sistēmu, kurā saskanīgi tiktu 
iekļauti vides jautājumi līdzās ekonomikas 
aspektiem.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Satelītkonti ļauj paplašināt nacionālo (7) Satelītkonti ļauj paplašināt nacionālo 
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kontu analīzes iespējas, elastīgi iekļaujot 
izraudzītās sociāli problemātiskās jomas, 
piemēram, negatīva ietekme uz vidi, ko 
rada cilvēka darbība, turklāt netiek 
pārslogota vai traucēta centrālā sistēma.

kontu analīzes iespējas, elastīgi iekļaujot 
izraudzītās sociāli problemātiskās jomas, 
piemēram, negatīva ietekme uz vidi, ko 
rada cilvēka darbība, turklāt netiek 
pārslogota vai traucēta centrālā sistēma. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
apkopotie dati par vides ekonomiskajiem 
kontiem ir pastāvīgi un saprotamā veidā 
pieejami iedzīvotajiem, piemēram, 
publicējot tos kopā ar IKP rādītājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dažādās gatavības pakāpēs ir 
izstrādātas dažādas vides ekonomisko 
kontu kopas, tāpēc jāpieņem modulāra 
struktūra, kas nodrošinātu pienācīgu 
elastīgumu.

(13) Dažādās un dalībvalstīs atšķirīgās 
gatavības pakāpēs ir izstrādātas dažādas 
vides ekonomisko kontu kopas, tāpēc 
jāpieņem modulāra struktūra, kas 
nodrošinātu pienācīgu elastīgumu un 
radītu iespējas ātri iekļaut citus moduļus.

Or. de

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Komisijai jābūt pilnvarotai piešķirt 
dalībvalstīm atkāpes gadījumos, kad ir 
vajadzīgi lieli pielāgojumi valstu statistikas 
sistēmās.

(15) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai uz 
ierobežotu laiku piešķirt dalībvalstīm 
atkāpes gadījumos, kad ir vajadzīgi lieli 
pielāgojumi valstu statistikas sistēmās.

Or. de
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido vienotu Eiropas vides 
ekonomisko kontu datu vākšanas, 
apkopošanas, nosūtīšanas un novērtēšanas 
sistēmu, lai izveidotu vides ekonomisko 
kontus kā EKS 95 satelītkontus, 
nodrošinot metodiku, vienotus standartus, 
definīcijas, klasifikācijas un 
grāmatvedības noteikumus, kas 
jāizmanto, apkopojot vides ekonomiskos 
kontus.

Ar šo regulu izveido vienotu Eiropas vides 
ekonomisko kontu datu vākšanas, 
apkopošanas, nosūtīšanas un novērtēšanas 
sistēmu, lai izveidotu vides ekonomisko 
kontus kā satelītkontus saskaņā ar 
Padomes 1996. gada 23. jūnija Regulu
(EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo 
un reģionālo kontu sistēmu Kopienā 
(turpmāk „EKS 95”), paredzot 
instrumentu, ar ko pārrauga ekonomikas 
negatīvo ietekmi uz vidi un pēta, kā šo 
ietekmi varētu mazināt.

Or. en

Pamatojums

Regulas mērķa precizējums (sk. arī 4. apsvērumu).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija pieņem deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar 9. pantu, lai pielāgotu moduļus 
vides, ekonomikas un tehnikas attīstībai, 
kā arī lai nodrošinātu metodiskus 
norādījumus.

3. Komisija pieņem deleģētos tiesību aktus 
saskaņā ar 9. pantu, lai pielāgotu moduļus 
vides, ekonomikas un citu jomu attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšanai būtu jānotiek tikai saistībā ar moduļu pielāgošanu, un to nevajadzētu 
izmantot jaunu moduļu ieviešanas gadījumā, kurā būtu jāizstrādā jauns likumdošanas 
priekšlikums saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Komisijas priekšlikumā minētā 
atsauce uz metodiskiem norādījumiem ir neskaidra un būtu jāsvītro. Daudz piemērotāk ir 
iekļaut šādu atsauci 5. pantā.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
vispirms izstrādā turpmāk minētos 
moduļus, lai iekļautu tos šīs regulas 
darbības jomā: 
- vides aizsardzības izdevumi un 
ieņēmumi (EPER)/vides aizsardzības un 
izdevumu konti (EPEA), ekoloģisku preču 
un pakalpojumu nozare (EGSS);
- energoresursu konti;
- ar vidi saistīti pārskaitījumi (subsīdijas), 
resursu izmantošanas un pārvaldības 
izdevumu konti (RUMEA);
- ūdens resursu konti un atkritumu konti;
- meža resursu konti.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Eirostata datiem šie moduļi jau tiek izstrādāti. Lai dalībvalstis un valsts statistikas 
iestādes varētu droši veikt plānošanu, būtu jānorāda, kādi dati turpmāk tiks prasīti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izstrādā tādu eksperimentālo 
pētījumu programmu, kuri dalībvalstīm 
jāveic brīvprātīgi, lai uzlabotu informācijas 
sniegšanu un datu kvalitāti, izveidotu garas 
laikrindas un pilnveidotu metodiku.

1. Komisija izstrādā tādu eksperimentālo 
pētījumu programmu, kuri dalībvalstīm 
jāveic brīvprātīgi, lai uzlabotu informācijas 
sniegšanu un datu kvalitāti, izveidotu garas 
laikrindas un pilnveidotu metodiku. 
Programma paredz, ka tiek ieviesti 
3.a pantā minētie jaunie vides kontu 
moduļi.

2. Komisija novērtē un publicē 2. Komisija novērtē un publicē šo
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eksperimentālo pētījumu rezultātus, ņemot 
vērā ieguvumus, ko sniedz datu pieejamība 
salīdzinājumā ar datu vākšanas izmaksām 
un informācijas sniegšanas slogu. 
Pamatojoties uz eksperimentālo pētījumu 
secinājumiem, Komisija saskaņā ar 
9. pantu pieņem nepieciešamos deleģētos 
tiesību aktus.

eksperimentālo pētījumu rezultātus, ņemot 
vērā ieguvumus, ko sniedz datu pieejamība 
salīdzinājumā ar datu vākšanas izmaksām 
un informācijas sniegšanas slogu. Ņemot to 
vērā, Komisija saskaņā ar 9. pantu pieņem 
nepieciešamos deleģētos tiesību aktus.

Or. de

Pamatojums

Eksperimentālos pētījumus vajadzētu izmantot arī jaunu vides kontu moduļu ieviešanai, lai, 
ņemot vērā minētās regulas darbības jomas iespējamo paplašināšanu, savlaicīgi apkopotu 
pieredzi, kas gūta, izmantojot šos instrumentus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vāc nepieciešamos datus, lai 
novērotu 3. panta 2. punktā minētos 
moduļu raksturlielumus.

1. Saskaņā ar šīs regulas pielikumiem
dalībvalstis vāc nepieciešamos datus, lai 
novērotu 3. panta 2. punktā minētos 
moduļu raksturlielumus.

2. Dalībvalstis vāc nepieciešamos datus, 
kombinējot šādus dažādus avotus un 
piemērojot administratīvās vienkāršošanas 
principu:

2. Dalībvalstis vāc nepieciešamos datus, 
kombinējot šādus dažādus avotus un 
piemērojot administratīvās vienkāršošanas 
principu:

a) apsekojumi; a) apsekojumi;

b) statistiskās novērtēšanas metodes, ko 
izmanto tad, ja daži raksturlielumi nav 
apsekoti visās vienībās;

b) statistiskās novērtēšanas metodes, ko 
izmanto tad, ja daži raksturlielumi nav 
apsekoti visās vienībās;

c) administratīvi avoti. c) administratīvi avoti.

3. Dalībvalstis informē Komisiju un sniedz 
sīkas ziņas par izmantotajām metodēm un 
to datu kvalitāti, kas iegūti no 2. punktā 
minētajiem avotiem.

3. Dalībvalstis informē Komisiju un sniedz 
sīkas ziņas par izmantotajām metodēm un 
izmantotajiem avotiem.

3.a Komisija saskaņā ar 9. pantu un 
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atbilstoši 10. un 11. panta prasībām, 
izmantojot deleģētos tiesību aktus, var 
sniegt metodiskus norādījumus, lai 
atvieglotu šā panta piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

1. un 2. punktā būtu jāprecizē datu apkopošanas prasības.

Atsauce uz kvalitāti 3. punktā tiek svītrota, jo kvalitātes jautājumi ir minēti 7. pantā.

Komisijai būtu jāsniedz metodiski norādījumi par šā panta piemērošanu, lai atvieglotu 
augstas kvalitātes un salīdzināmu datu apkopošanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz nenoteiktu laiku Komisiju pilnvaro 
pieņemt 3. panta 3. punktā un 4. panta 
2. punktā minētos deleģētos tiesību aktus.

1. Uz pieciem gadiem pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisiju pilnvaro pieņemt 
3. panta 3. punktā un 5. panta 3.a punktā 
minētos deleģētos tiesību aktus. Ne vēlāk 
kā sešus mēnešus pirms piecu gadu 
laikposma beigām Komisija sagatavo 
ziņojumu par deleģētajām pilnvarām. 
Deleģētās pilnvaras automātiski pagarina 
uz tādu pašu laikposmu, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome tās neatsauc 
saskaņā ar 10. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā LESD 290. panta 1. un 2. punktu, ir būtiski precīzi noteikt, ka deleģēto pilnvaru 
ilgums būs pieci gadi un ka šo laikposmu automātiski pagarina vēl uz pieciem gadiem, ja 
Eiropas Parlaments vai Padome šīs pilnvaras neatsauc.

Īpašajam ziņojumam par deleģētajām pilnvarām un 11.a pantā noteiktajam novērtējuma 
ziņojumam ir dažādi mērķi. Tomēr, lai atvieglotu Komisijas darbu saistībā ar ziņojumu 
sniegšanu, abiem ziņojumiem ir noteikts viens sagatavošanas termiņš (pieci gadi).  
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 3. panta 3. punktā un 4. panta 
2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu.

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 3. punktā un 
5. panta 3.a punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieņemtu lēmumu, vai atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu, vēlākais vienu mēnesi pirms 
galīgā lēmumu pieņemšanas informē otro 
likumdevēja iestādi un Komisiju, norādot 
deleģētās pilnvaras, kuras būtu jāatsauc, un 
šādas atsaukšanas pamatojumu.

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieņemtu lēmumu, vai atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu, saprātīgā termiņā pirms galīgā 
lēmumu pieņemšanas apņemas informēt
otro iestādi un Komisiju, norādot deleģētās 
pilnvaras, kuras būtu jāatsauc, un šādas 
atsaukšanas pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Ir veikti grozījumi, lai šo noteikumu pielāgotu standartformulējumam, ko Eiropas Parlaments 
un Padome ir pieņēmuši saistībā ar dokumentu kopumu par mājdzīvniekiem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome divu 
mēnešu laikā pēc paziņošanas datuma var 
iebilst pret deleģētu tiesību aktu. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

1. Eiropas Parlaments un Padome divu 
mēnešu laikā pēc paziņošanas datuma var 
iebilst pret deleģētu tiesību aktu. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.

2. Ja, beidzoties šim periodam, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret 
deleģēto tiesību aktu vai pirms šā datuma 
gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējusi Komisiju, kas šīs abas 
iestādes ir nolēmušas necelt iebildumus, 
deleģētais tiesību akts stājas spēkā tā 

2. Ja, beidzoties šim periodam, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret 
deleģēto tiesību aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas
stājas spēkā šajā izdevumā minētajā 
datumā.
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noteikumos paredzētajā datumā.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja Eiropas Parlaments un 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neiebilst pret to.

Or. en

Pamatojums

Ir veikti grozījumi, lai šo noteikumu pielāgotu standartformulējumam, ko Eiropas Parlaments 
un Padome ir pieņēmuši saistībā ar dokumentu kopumu par mājdzīvniekiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Ziņojums un pārskatīšana

Reizi trijos gados Komisija iesniedz 
ziņojumu par regulas īstenošanu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā 
izvērtē jo īpaši iesniegto datu kvalitāti, kā 
noteikts 6. pantā, datu apkopošanas 
metodes, administratīvo slogu un šīs 
informācijas lietderīgumu jo īpaši 
attiecībā uz 1. pantā noteiktajiem 
mērķiem. Tajā novērtē arī iespējas ieviest 
jaunus vides kontu moduļus, kā noteikts 
3.a pantā.

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
priekšlikumus, ar kuriem: 
- ievieš jaunus vides kontu moduļus;
- turpina uzlabot datu kvalitāti un 
datu apkopošanas metodes, uzlabojot datu 
aptvērumu un salīdzināmību, kā arī 
mazinot uzņēmējdarbībā un pārvaldē 
radīto administratīvo slogu.
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Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2013. gada 
31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā trūkst pārskatīšanas klauzulas, kurā būtu noteikts Komisijas 
pienākums pastāvīgi iesniegt vispārēju ziņojumu par regulas īstenošanā gūto pieredzi. Šajā 
ziņojumā būtu jāizvērtē arī iespējas ieviest jaunus vides kontu moduļus (sk. 3.a pantu (jauns)).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5. iedaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saistībā ar ziņojumu, ko sniedz saskaņā 
ar 11.a pantu, Komisija pārbauda, vai uz 
datiem, ko sniedz pēc izvēles, nevar 
attiecināt prasību par obligātu 
informācijas sniegšanu.

Or. de

Pamatojums

Līdz ar datu apkopošanas struktūru izveidi vairs nav nekāda pamata neattiecināt prasību par
obligātu informācijas sniegšanu arī uz datiem, kurus sniedz pēc izvēles. 

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5. iedaļa – A tabula – 3. punkts – 3.10.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.10.a Neizmantota ekstrakcija/ieguve un 
ekskavācija***
3.10.a 1) Neizmantota biomasas 
ieguve***

3.10.a 2) Neizmantota metāla rūdu 
ekstrakcija***
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3.10.a 3) Neizmantota nemetālu minerālu 
ekstrakcija***

3.10.a 4) Neizmantota fosilās enerģijas 
materiālu/nesēju ekstrakcija***

3.10.a 5) Neizmantota augsne no 
ekskavācijas un bagarēšanas***

3.10.a 5.1) Neizmantota augsne no 
ekskavācijas būvdarbos***

3.10.a 5.2) Bagarēšanas atkritumi***

Or. de

Pamatojums

Neizmantotas ekstrakcijas iekļaušana atbilst Eirostata (2001. g.) un ESAO (2008. g.) 
noteiktajiem metodiskajiem norādījumiem. Dažas dalībvalstis jau ir apkopojušas datus par 
neizmantotajām ekstrakcijām. Ar minēto regulu tiks paātrināta šā procesa ieviešana un 
saskaņošana visā ES.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5. iedaļa – B tabula – 3. punkts – 3.10.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.10.a Neizmantota ekstrakcija/ieguve un 
ekskavācija*
3.10.a 1) Neizmantota biomasas ieguve*

3.10.a 2) Neizmantotas metāla rūdu 
ekstrakcijas*

3.10.a 3) Neizmantotas nemetālu 
minerālu ekstrakcijas*

3.10.a 4) Neizmantota fosilās enerģijas 
materiālu/nesēju ekstrakcija*

3.10.a 5) Neizmantota augsne no 
ekskavācijas un bagarēšanas*

3.10.a 5.1) Neizmantota augsne no 
ekskavācijas būvdarbos*
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3.10.a 5.2) Bagarēšanas atkritumi*

Or. de

Pamatojums

Neizmantotas ekstrakcijas iekļaušana atbilst Eirostata (2001. g.) un ESAO (2008. g.) 
noteiktajiem metodiskajiem norādījumiem. Dažas dalībvalstis jau ir apkopojušas datus par 
neizmantotajām ekstrakcijām. Ar minēto regulu tiks paātrināta šā procesa ieviešana un 
saskaņošana visā ES.
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PASKAIDROJUMS

Eiropadome 2006. gada jūnija secinājumos aicina Savienību un tās dalībvalstis paplašināt 
nacionālos kontus, iekļaujot galvenos ilgtspējīgas attīstības aspektus. Šajā sakarībā ir jāņem 
vērā Komisijas 2009. gada 28. septembrī iesniegtais paziņojums „IKP un ne tikai. Progresa 
novērtējums mainīgā pasaulē” (COM/2009/0433). Šajā paziņojumā ir izklāstīti īstermiņā vai 
vidējā termiņā īstenojami pasākumi, ar ko izstrādā visaptverošus rādītājus, kuri veido 
uzticamāku zināšanu pamatu publisko debašu un politikas veidošanas kvalitātes uzlabošanai.
Svarīgu ieguldījumu šo politikas pasākumu īstenošanā sniedz Komisijas priekšlikums par 
Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem. 

Eiropas vides politiku var pamatoti novērtēt tikai tad, ja ir pieejami ticami dati. Tādēļ ir 
jānosaka dalībvalstu pienākums apkopot šos datus. Līdz šim Eiropas līmenī pieejamie dati par 
vidi būtu vidējā termiņā jāpapildina, lai uzlabotu iespējas novērtēt politikas īstenošanu. Ja 
būtu pieejami augstas kvalitātes dati, kas saista vidi un ekonomiku, varētu labāk uzraudzīt 
atkritumu otrreizēju pārstrādi un atkritumu rašanās ierobežošanu, gaisā esošās emisijas un 
klimata pārmaiņas, ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Šādus datus var apkopot, izmantojot 
vides kontus, taču, lai to īstenotu, ir nepieciešama katras dalībvalsts līdzdalība un pilnīga 
saskaņotība ES līmenī. 

Uzskatu, ka iesniegtais Komisijas priekšlikums principā atbilst šiem mērķiem. Tomēr būtu 
jānosaka precīzāki mērķi un skaidras perspektīvas vides ekonomisko datu turpmākai izstrādei. 

Mērķis un nolūks

Ar vides ekonomiskajiem kontiem būtu jādod ieguldījums politikas novērtēšanā, nodrošinot 
jo īpaši tādas informācijas pieejamību, kas atspoguļo saimniecisko darbību ietekmi uz vidi. 
Atbilstīga informācija var būt svarīgs pamats lēmumu pieņemšanai vides politikas jomā. 

Priekšlikumā vajadzētu skaidrāk izklāstīt nolūku un mērķus, kā arī šā regulas priekšlikuma 
pienesumu pakārtotās stratēģijas „IKP un ne tikai” īstenošanā.

Darbības joma

Regulas priekšlikums paredz datu vākšanu un apkopošanu tikai tādās jomās kā gaisā esošās 
emisijas, ar vidi saistītie nodokļi, kas sadalīti pa saimnieciskajām darbībām, kā arī 
ekonomikas mēroga materiālu plūsmas konti. Uzskatu, ka tas ir pirmais solis ceļā uz 
visaptverošu vides ekonomisko datu apkopošanu, jo saskaņā ar pieejamo informāciju, ko 
sniedz Eiropas un dalībvalstu kompetentās statistikas iestādes, pašlaik Eiropā var saņemt 
atbilstīgus datus tikai par minētajām jomām.
Domāju, ka darba plānā būtu jānorāda uz papildu prioritārajiem moduļiem, kurus jau izstrādā 
un kuriem, iespējams, drīzumā būs pieejami atbilstīgie dati. Šo jauno moduļu piemērošanu 
praksē vajadzētu pārbaudīt, izmantojot izmēģinājuma pētījumus. Tā kā ar apkopotajiem 
datiem var sniegt nozīmīgu atbalstu lēmumu pieņemšanā saistībā ar vides politikas 
pasākumiem, piekrītu ātrai ierosināto moduļu ieviešanai un īstenošanai visā ES.  
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Pārskatīšana   

Komisijas priekšlikumā būtu jāiekļauj pārskatīšanas klauzula. Komisijai būtu pastāvīgi jāziņo 
par regulas īstenošanā gūto pieredzi. Pašlaik Eiropas līmenī nav pieredzes saistībā ar juridiski 
saistošām prasībām attiecībā uz vides ekonomiskajiem kontiem. Tādēļ ir svarīgi, ka tiek 
pārbaudīta datu kvalitāte un salīdzināmība, lai varētu veikt uzlabojumus un lai nodrošinātu 
augstu vides ekonomisko kontu kvalitāti. Turklāt būtu pienācīgi jāņem vērā jaunu moduļu 
izstrāde un pieredze saistībā ar izmēģinājuma pētījumiem. Pārskatīšanas ziņojums būtu 
jāizmanto, lai regulā veiktu pielāgojumus, ņemot vērā jauno attīstību un pieredzi.


