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ÄNDRINGSFÖRSLAG 1
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4a (nytt)

(4a) Transport på de inre vattenvägarna 
förkommer inte i alla medlemsstater och 
därför begränsas direktivets 
tillämpningsområde till de medlemsstater 
där detta transportsätt förekommer.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 2
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2
Skäl 5a (nytt)

(5a) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av 
den 17 februari 1997 om 
gemenskapsstatistik1 utgör en referensram 
för bestämmelserna i detta direktiv.
______________
1 EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 3
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 3
Artíkel 2, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall förse Eurostat med 
nationell statistik över transporten på de inre 
vattenvägarna.

1. Medlemsstaterna skall förse 
kommissionen (Eurostat) med nationell 
statistik över transporten på de inre 
vattenvägarna.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 4
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 4
Artíkel 2, punkt 3

3. Genom undantag från punkt 1 skall 
medlemsstater utan någon internationell 
trafik eller transittrafik på de inre 
vattenvägarna, men vars årliga totalvolym av 
inrikes transporterat gods på de inre 
vattenvägarna överskrider en miljon ton 
tillhandahålla endast den statistik som avses 
i artikel 4.2.

3. Genom undantag från punkt 2 skall 
medlemsstater utan någon internationell 
trafik eller transittrafik på de inre 
vattenvägarna, men vars årliga totalvolym av 
inrikes transporterat gods på de inre 
vattenvägarna överskrider en miljon ton 
tillhandahålla endast den statistik som avses 
i artikel 4.2.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 5
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 5
Artíkel 3

I denna förordning används följande 
beteckningar med de betydelser som här 
anges a) farbar inre vattenväg: ett 
vattendrag, som inte är en del av ett hav, där 
fartyg med en lastkapacitet på minst 50 ton 
kan färdas med normal last. Termen 
omfattar såväl farbara floder och sjöar som 
farbara kanaler; b) fartyg i inlandssjöfart: en 
flytande farkost avsedd för att frakta gods 
eller för persontransport på farbara inre 
vattenvägar.

I denna förordning används följande 
beteckningar med de betydelser som här 
anges

a) farbar inre vattenväg: ett vattendrag, som 
inte är en del av ett hav, där fartyg med en 
lastkapacitet på minst 50 ton kan färdas med 
normal last. Termen omfattar såväl farbara 
floder och sjöar som farbara kanaler;

b) fartyg i inlandssjöfart: en flytande farkost 
avsedd för att frakta gods eller för 
persontransport på farbara inre vattenvägar.

ba) fartygets nationalitet: innebär det land 
där ett fartyg i inladssjöfart är registrerat.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 6
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 6
Artíkel 6

Eurostat skall sprida EU-statistik som 
bygger på de uppgifter som avses i artikel 4 
med en frekvens som motsvarar den som 
fastställts för resultatrapporteringen.

EU-statistik som bygger på de uppgifter som 
avses i artikel 4 skall spridas med en 
frekvens som motsvarar den som fastställts 
för resultatrapporteringen.

Or. en
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 7
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 7
Artíkel 7, punkt 1

1. Eurostat skall, i enlighet med förfarandet i 
artikel 9, ta fram och offentliggöra 
metodkrav och kriterier för att säkra 
kvaliteten på de uppgifter som tas fram.

1. Kommissionen (Eurostat) skall, i enlighet 
med förfarandet i artikel 9, ta fram och 
offentliggöra metodkrav och kriterier för att 
säkra kvaliteten på de uppgifter som tas 
fram.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 8
från Paolo Costa, för ALDE-gruppen, Georg Jarzembowski, för PPE-DE-gruppen, 
Willi Piecyk, för PSE-gruppen, Michael Cramer, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0333/2005
Paolo Costa
Statistik om godstransporter på inre vattenvägar

Förslag till förordning (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 8
Artíkel 7, punkt 3

3. Eurostat skall bedöma de inrapporterade 
uppgifternas kvalitet. Medlemsstaterna skall 
förse Eurostat med en rapport innehållande 
de upplysningar och uppgifter som Eurostat 
behöver för att kunna kontrollera kvaliteten 
på de inlämnade uppgifterna.

3. Kommissionen (Eurostat) skall bedöma 
de inrapporterade uppgifternas kvalitet. 
Medlemsstaterna skall förse kommissionen 
(Eurostat) med en rapport innehållande de 
upplysningar och uppgifter som Eurostat 
behöver för att kunna kontrollera kvaliteten 
på de inlämnade uppgifterna.

Or. en


