
 

 
 PE465.630/ 1 

 LV 

 
 
 
 
1.6.2011 A7-0330/ 001-045 
 
 
GROZĪJUMI 001-045  
iesniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
 
ZiĦojums 
Jo Leinen A7-0330/2010 
Eiropas vides ekonomiskie konti 
 
Regulas priekšlikums (COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
-1. apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Ar šo regulu Komisijai (Eurostat) tiek 
noteikti pienākumi un kontroles funkcijas 
svarīgās jaunās jomās. Lai šī iestāde 
varētu īstenot jaunos uzdevumus un 
funkcijas, tās rīcībā jābūt personālam un 
finanšu līdzekĜiem pietiekamā apjomā. 
Turklāt Komisijai (Eurostat) 
nepieciešamie finanšu līdzekĜi būtu 
jānodrošina, pārvietojot Eiropas 
Savienības budžeta līdzekĜus. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
-1.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a) Piešėirtie finanšu resursi Komisijai 
(Eurostat) jāizmanto saimnieciski 
atbildīgi, kā arī pārredzami un no 
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birokrātijas viedokĜa efektīvi. Vides 
ekonomisko kontu rezultātiem vajadzētu 
būt sabiedrībai viegli pieejamiem un 
izstrādātiem saprotamā veidā.  

 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
ir noteikts, ka Eiropas Savienības „darbība 
ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas 
attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota 
ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, 
sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju, kuras mērėis ir panākt 
pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, 
kā arī vides augsta līmeĦa aizsardzību un 
tās kvalitātes uzlabošanu”. 

(1) Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā 
ir noteikts, ka Eiropas Savienības „darbība 
ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas 
attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota 
ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, 
sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju, kuras mērėis ir panākt 
pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību, 
kā arī vides augsta līmeĦa aizsardzību un 
tās kvalitātes uzlabošanu”, Ħemot vērā, ka 
šos mērėus vislabāk var sasniegt ar tirgu 
atvēršanu. 

 
 

Grozījums Nr.  4 

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 pārmaiĦu 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 pārmaiĦu virzītājspēkiem ir būtiski 
faktori, lai izstrādātu un īstenotu efektīvu 
politiku un kopumā nodrošinātu lielāku 
ietekmi iedzīvotājiem. Būtu jāizstrādā 
instrumenti, ar kuriem sabiedrībai labāk 
atspoguĜot saimnieciskās darbības ietekmi 
uz vidi. 
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Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
2.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Zinātniski pamatota attieksme pret 
resursu trūkumu un pret ekosistēmu 
turpmāk būs noteicošais faktors, lai 
Eiropas Savienības ekonomiskā attīstība 
būtu noturīga. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
3.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) ĥemot vērā to, ka vides funkcijām ir 
būtiska nozīme attiecībā uz sasniegumiem 
ekonomikas jomā un labklājību, ir jāveido 
vienota uzskaite, kas atspoguĜo vides un 
ekonomikas mijiedarbību. Šajās funkcijās 
ietilpst dabas resursu nodrošināšana 
ražošanai un patēriĦam, atkritumu 
absorbcija, izmantojot vides līdzekĜus, un 
dzīvības nodrošināšanai paredzētie vides 
pakalpojumi, kā arī citi cilvēka ērtībai 
domātie pakalpojumi. Parastajos 
nacionālajos kontos šīs funkcijas ir 
Ħemtas vērā tikai daĜēji, galveno 
uzmanību pievēršot tirgus darījumiem un 
rādītājiem, kas atspoguĜo svarīgus 
labklājības faktorus, bet nevērtē pašu 
labklājību. 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Komisijas 2009. gada augusta 
paziĦojumā „IKP un ne tikai” 
(COM(2009)0433) tika atzīta vajadzība 

(4) Komisijas 2009. gada augusta 
paziĦojumā „IKP un ne tikai” 
(COM(2009)0433) tika atzīta vajadzība 
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papildināt jau esošos rādītājus ar datiem, 
kuros ir iekĜauti 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. SaskaĦā ar 
Lisabonas stratēăijā un dažādās nozīmīgās 
iniciatīvās iekĜautajiem ilgtspējīgas 
attīstības principiem un mērėi izveidot 
ekonomiku, kurā ir mazas oglekĜa dioksīda 
emisijas, arvien lielāka nepieciešamība ir 
izveidot datu sistēmu, kurā saskanīgi tiktu 
iekĜauti vides jautājumi līdzās ekonomikas 
aspektiem. 
 

papildināt jau esošos rādītājus ar datiem, 
kuros ir iekĜauti vides un sociālie aspekti, 
lai varētu veidot saskanīgāku un 
aptverošāku politiku. Tālab vides konti 
parāda ekonomikas, privāto 
mājsaimniecību un vides mijiedarbību.  
Vides konti sniedz vairāk informācijas 
nekā tikai saimnieciskie konti.  PieĦemot 
lēmumus vides politikas jomā, vides konti 
ir svarīgs informācijas avots, un 
Komisijai, sagatavojot ietekmes 
novērtējumus, tie būtu jāĦem vērā. 
SaskaĦā ar stratēăijā „Eiropa 2020” un 
dažādās nozīmīgās iniciatīvās iekĜautajiem 
ilgtspējīgas attīstības principiem un mērėi 
izveidot ekonomiku, kurā efektīvi tiek 
izmantoti resursi un rada nelielu 
piesārĦojumu, arvien lielāka 
nepieciešamība ir izveidot datu sistēmu, 
kurā saskanīgi tiktu iekĜauti vides jautājumi 
līdzās ekonomikas aspektiem.  

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
6.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Ir Ĝoti svarīgi, lai Eiropas vides 
ekonomiskos kontus, tiklīdz sistēma 
pilnībā sāks darboties, aktīvi un precīzi 
izmantotu visu attiecīgo politikas jomu 
izstrādē, Ħemot tos par pamatu ietekmes 
novērtējumos, rīcības plānos, tiesību aktu 
priekšlikumos un citos nozīmīgos politiskā 
procesa rezultātos. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
7. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Satelītkonti Ĝauj paplašināt nacionālo 
kontu analīzes iespējas, elastīgi iekĜaujot 
izraudzītās sociāli problemātiskās jomas, 

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

piemēram, negatīva ietekme uz vidi, ko 
rada cilvēka darbība, turklāt netiek 
pārslogota vai traucēta centrālā sistēma. 
Dalībvalstīm pastāvīgi būtu jānodrošina, 
ka apkopotie dati par vides 
ekonomiskajiem kontiem saprotamā veidā 
pieejami iedzīvotājiem, piemēram, 
publicējot tos kopā ar IKP rādītājiem. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
13. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(13) Dažādās un dalībvalstīs atšėirīgās 
gatavības pakāpēs ir izstrādātas dažādas 
vides ekonomisko kontu kopas, tāpēc 
jāpieĦem modulāra struktūra, kas 
nodrošinātu pienācīgu elastīgumu un 
radītu iespējas ātri iekĜaut citus moduĜus. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
14.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Papildu prasību noteikšanai 
attiecībā uz datu sniegšanu vajadzētu būt 
atkarīgai no ietekmes novērtējuma. 
Dalībvalstu kompetences jomas netiks 
skartas. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
15. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(15) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai uz 
ierobežotu laiku piešėirt dalībvalstīm 
atkāpes gadījumos, kad ir vajadzīgi lieli 
pielāgojumi valstu statistikas sistēmās. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
15.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Īstenojot Eiropas kaimiĦattiecību 
politiku, Komisijai vajadzētu mudināt 
statistikas iestādes tajās trešās valstīs, 
kuras kopīgi ar dalībvalstīm izmanto 
dabas resursus (galvenokārt ūdeni), 
izstrādāt līdzvērtīgus vides ekonomiskos 
kontus attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības 
pamataspektiem un veicināt atbilstīgu 
aprēėina metožu ieviešanu. 

Pamatojums 

Lai visaptveroši izvērtētu vides ekonomiskos kontus, tostarp Eiropas Savienībā, ir vajadzīga 
sadarbība ar attiecīgajām statistikas iestādēm kaimiĦvalstīs. 
 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
17. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieĦem saskaĦā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešėirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. 

svītrots 

Pamatojums 

SaskaĦā ar Lisabonas līgumu deleăētās pilnvaras Komisijai būtu jāpiešėir atbilstīgi LESD 
290. pantam, nevis komitoloăijas procedūrai. Saistībā ar deleăētajiem aktiem nav noteikta 
tiesiskā struktūra komitejas iesaistīšanai. 
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Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
19. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas 
Statistikas sistēmas komiteju, 

svītrots 

Pamatojums 

SaskaĦā ar Lisabonas līgumu deleăētās pilnvaras Komisijai būtu jāpiešėir atbilstīgi LESD 
290. pantam, nevis komitoloăijas procedūrai. Saistībā ar deleăētajiem aktiem nav noteikta 
tiesiskā struktūra komitejas iesaistīšanai. 
 

Grozījums Nr.  16 

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 saskaĦā ar 
Padomes 1996. gada 23. jūnija Regulu 
(EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo 
un reăionālo kontu sistēmu Kopienā 
(turpmāk „EKS 95”), paredzot 
instrumentu, ar ko pārrauga ekonomikas 
negatīvo ietekmi uz vidi un pēta, kā šo 
ietekmi varētu mazināt. 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ar šo regulu Komisijai (Eurostat) tiek 
nodrošinātas iespējas, pamatojoties uz 
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salīdzināmiem valstu datiem, sagatavot 
uzticamas prognozes par atsevišėu 
dalībvalstu, kā arī par visas Eiropas 
Savienības vides un ekonomisko stāvokli. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
3. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija pieĦem deleăētos tiesību aktus 
saskaĦā ar 9. pantu, lai pielāgotu moduĜus 
vides, ekonomikas un tehnikas attīstībai, 
kā arī lai nodrošinātu metodiskus 
norādījumus. 

3. Komisija pieĦem deleăētos tiesību aktus 
saskaĦā ar 9. pantu, lai pielāgotu moduĜus 
vides, ekonomikas un citu jomu attīstībai. 

Pamatojums 

Pilnvaru deleăēšanai būtu jānotiek tikai saistībā ar moduĜu pielāgošanu, un to nevajadzētu 
izmantot jaunu moduĜu ieviešanas gadījumā, kurā būtu jāizstrādā jauns likumdošanas 
priekšlikums saskaĦā ar parasto likumdošanas procedūru. Komisijas priekšlikumā minētā 
atsauce uz metodiskiem norādījumiem ir neskaidra un būtu jāsvītro. Daudz piemērotāk ir 
iekĜaut šādu atsauci 5. pantā. 
 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
3.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 
Jaunu vides kontu moduĜu izstrāde 

 Komisija līdz 2014. gada beigām 
sadarbībā ar dalībvalstīm vispirms 
izstrādā turpmāk minētos moduĜus, lai 
iekĜautu tos šīs regulas darbības jomā: 

 - vides aizsardzības izdevumi un 
ieĦēmumi (EPER)/vides aizsardzības un 
izdevumu konti (EPEA), ekoloăisku preču 
un pakalpojumu nozare (EGSS); 

 - energoresursu konti; 

 - ar vidi saistīti pārskaitījumi (subsīdijas), 
resursu izmantošanas un pārvaldības 
izdevumu konti (RUMEA); 
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 - ūdens resursu konti (kvantitatīvie un 
kvalitatīvie) un atkritumu konti; 

 - meža resursu konti, kā arī 

 - ekosistēmas pakalpojumu konti. 

 

Pamatojums 

Šā grozījuma pamatā ir referenta iesniegtais grozījums Nr. 8, un ar to pievieno jauno moduĜu 
izstrādes termiĦu un jaunu moduli ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanai. 

 
 

Grozījums Nr.  20 

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 
moduĜi. Izstrādājot programmu, Komisija 
nodrošina, ka respondentiem netiek radīts 
papildu administratīvais vai finansiālais 
slogs. 

2. Komisija novērtē un publicē 
eksperimentālo pētījumu rezultātus, Ħemot 
vērā ieguvumus, ko sniedz datu pieejamība 
salīdzinājumā ar datu vākšanas izmaksām 
un informācijas sniegšanas slogu. 
Pamatojoties uz eksperimentālo pētījumu 
secinājumiem, Komisija saskaĦā ar 
9. pantu pieĦem nepieciešamos deleăētos 
tiesību aktus. 

2. Komisija novērtē un publicē šo 
eksperimentālo pētījumu rezultātus, Ħemot 
vērā ieguvumus, ko sniedz datu pieejamība 
salīdzinājumā ar datu vākšanas izmaksām 
un informācijas sniegšanas slogu. Veicot 
novērtējumu, Komisija nodrošina, ka 
respondentiem netiek radīts papildu 
administratīvais vai finansiālais slogs. 
Pamatojoties uz eksperimentālo pētījumu 
secinājumiem, Komisija saskaĦā ar 
9. pantu pieĦem nepieciešamos deleăētos 
tiesību aktus. 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 
5. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. SaskaĦā ar šīs regulas pielikumiem 
dalībvalstis vāc nepieciešamos datus, lai 
novērotu 3. panta 2. punktā minētos 
moduĜu raksturlielumus attiecīgi valsts un 
reăionālā līmenī. 

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 ziĦas par izmantotajām metodēm un 
to datu kvalitāti, kas iegūti no 2. punktā 
minētajiem avotiem. 

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

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

Pamatojums 

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

Reăionālie dati ir tikpat svarīgi kā valsts līmenī apkopotie dati. Vienas valsts reăioniem var būt 
Ĝoti dažādi rādītāji, savukārt tikai valsts līmenī izstrādātie rādītāji varētu atspoguĜot situāciju, 
kas neatbilst dažu reăionu īpatnībām. SaskaĦā ar subsidiaritātes principu datiem jābūt 
pieejamiem reăionālā un vietējā līmenī, lai nodrošinātu, ka lēmumus pieĦem, pamatojoties uz 
uzticamu informāciju. ES līmenī dati noder, lai varētu noteikt reăionālas rādītāju kopas un 
iespējamos paraugus. 

Atsauce uz kvalitāti 3. punktā tiek svītrota, jo kvalitātes jautājumi ir minēti 7. pantā. 
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Komisijai būtu jāsniedz metodiski norādījumi par šā panta piemērošanu, lai atvieglotu augstas 
kvalitātes un salīdzināmu datu apkopošanu. 
 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) 
pielikumā norādītos datus, tostarp 
konfidenciālos datus, ievērojot pielikumos 
paredzētos termiĦus. 

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) 
pielikumā norādītos datus, tostarp 
konfidenciālos datus, ievērojot pielikumos 
paredzētos termiĦus. 

 Pirmā daĜa neierobežo valstu 
kompetences. 

 
 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Datus nosūta atbilstīgā tehniskā formātā, 
ko nosaka saskaĦā ar 12. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. 

2. Datus nosūta atbilstīgā tehniskā formātā, 
ko nosaka Komisija, izmantojot deleăētos 
aktus saskaĦā ar 9. pantu. 

 
 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 
6. pants – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija (Eurostat) pārejas periodu 
laikā un attiecībā uz tām dalībvalstīm, 
kurām nepieciešams pārejas periods datu 
nosūtīšanai Eurostat, var novērtēt šīs 
regulas 3. pantā minēto moduĜu rādītājus. 

 
 

Grozījums Nr.  25 
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Regulas priekšlikums 
7. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Piemērojot 1. punktā minētos kvalitātes 
kritērijus datiem, uz kuriem attiecas šī 
regula, kvalitātes ziĦojumu sagatavošanas 
kārtību, struktūru un periodiskumu nosaka 
saskaĦā ar 12. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru. 

3. Piemērojot 1. punktā minētos kvalitātes 
kritērijus datiem, uz kuriem attiecas šī 
regula, kvalitātes ziĦojumu sagatavošanas 
kārtību, struktūru un periodiskumu nosaka 
Komisija, izmantojot deleăētos aktus 
saskaĦā ar 9. pantu. 

 
 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums  
7. pants – 4. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija (Eurostat) novērtē iesniegto 
datu kvalitāti. 

4. Komisija (Eurostat) novērtē iesniegto 
datu kvalitāti un viena mēneša laikā var 
izteikt iebildumus un uzdot attiecīgajai 
dalībvalstij iesniegt uzlabotu pārskatu. 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 
7.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 
Īstenojamība un efektivitāte 

 Komisija nosaka, kāda ir vides 
ekonomisko kontu īstenojamība un 
efektivitāte. 

 
 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 
8. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja valstu statistikas sistēmās jāveic lieli 1. Ja valstu statistikas sistēmās jāveic lieli 
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pielāgojumi, pielikumos minēto pārejas 
periodu laikā Komisija saskaĦā ar 
12. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru var piešėirt dalībvalstīm 
atkāpes. 

pielāgojumi, pielikumos minēto pārejas 
periodu laikā Komisija, izmantojot 
deleăētos aktus saskaĦā ar 9. pantu, var 
piešėirt dalībvalstīm atkāpes. 

 
 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 
9. pants – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Šīs regulas 3. panta 3. punktā, 5. panta 
3.a punktā, 6. panta 2. punktā, 7. panta 
3. punktā un 8. panta 1. punktā minētās 
pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz pieciem gadiem pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija 
sagatavo ziĦojumu par deleăētajam 
pilnvarām vēlākais sešus mēnešus pirms 
piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleăēšana tiek automātiski pagarināta 
par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome to 
neatsauc saskaĦā ar 10. pantu. 

Pamatojums 

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

Īpašajam ziĦojumam par deleăētajām pilnvarām un 11.a pantā noteiktajam novērtējuma 
ziĦojumam ir dažādi mērėi. Tomēr, lai atvieglotu Komisijas darbu saistībā ar ziĦojumu 
sniegšanu, abiem ziĦojumiem ir noteikts viens sagatavošanas termiĦš (pieci gadi).  
 

Grozījums Nr.  30 

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 deleăēšanu. 

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 
5. panta 3.a punktā, 6. panta 2. punktā 
7. panta 3. punktā un 8. panta 1. punktā 
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minēto pilnvaru deleăēšanu. 

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

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, 
lai pieĦemtu lēmumu par to, vai atsaukt 
pilnvaru deleăēšanu, cenšas laikus pirms 
galīgā lēmuma pieĦemšanas informēt otru 
iestādi un Komisiju, norādot, kuras 
deleăētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, 
kā arī šīs atsaukšanas iespējamos 
iemeslus. 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  31 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleăēto aktu divos 
mēnešos no tā paziĦošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt par 
diviem mēnešiem. 

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

2. Ja pēc 1. punktā minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
nav izteikuši iebildumus pret deleăēto aktu, 
to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, un tas stājas spēkā dienā, kas 
tajā noteikta. 

 
Deleăēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. 

Pamatojums 

Ir veikti grozījumi, lai šo noteikumu pielāgotu standartformulējumam, ko Eiropas Parlaments 
un Padome ir pieĦēmuši saistībā ar dokumentu kopumu par mājdzīvniekiem. 
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Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 
11.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11.a pants 
ZiĦojums un pārskatīšana 

 Reizi trijos gados Komisija iesniedz 
ziĦojumu par šīs regulas īstenošanu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 
ziĦojumā izvērtē jo īpaši iesniegto datu 
kvalitāti, kā noteikts 6. pantā, datu 
vākšanas metodes, administratīvo slogu 
un šo datu lietderību, jo īpaši attiecībā uz 
1. pantā noteiktajiem mērėiem. Tajā 
novērtē arī iespējas ieviest jaunus vides 
kontu moduĜus papildus tiem, kuri minēti 
3.a pantā. 

 
Vajadzības gadījumā ziĦojumam pievieno 
priekšlikumus, ar kuriem:  
-  ievieš jaunus vides kontu moduĜus; 
-  turpina uzlabot datu kvalitāti un datu 
vākšanas metodes, uzlabojot datu 
aptvērumu un salīdzināmību, kā arī 
mazinot uzĦēmējdarbībai un pārvaldei 
radīto administratīvo slogu. 

 
Pirmo ziĦojumu iesniedz ne vēlāk kā 
2013. gada 31. decembrī. 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums  
I pielikums – 3. sadaĜa – 14.a rinda (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ozons 03 tonnas (Mg) 
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Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 
I pielikums – 4. sadaĜa – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai apmierinātu lietotāja vajadzību 
pēc laikus iesniegtiem datiem, Eurostat 
izstrādā īstermiĦa prognozes („now-
casts”) par datiem, ko dalībvalstis nav 
iesniegušas 12 mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. 

 

Pamatojums 

Lietotājiem ir vajadzīgi laikus iesniegti dati. Uz datu savlaicīgu pieejamību ir norādīts rīcības 
plāna „IKP un ne tikai” II pasākumā, un tas ir viens no astoĦiem oficiālās statistikas kvalitātes 
kritērijiem. 
 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 
II pielikums – 4. sadaĜa – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai apmierinātu lietotāja vajadzību 
pēc laikus iesniegtiem datiem, Eurostat 
izstrādā īstermiĦa prognozes („now-
casts”) par datiem, ko dalībvalstis nav 
iesniegušas 12 mēnešu laikā pēc pārskata 
gada beigām. 

 

Pamatojums 

Lietotājiem ir vajadzīgi laikus iesniegti dati. Uz datu savlaicīgu pieejamību ir norādīts rīcības 
plāna „IKP un ne tikai” II pasākumā, un tas ir viens no astoĦiem oficiālās statistikas kvalitātes 
kritērijiem. 
 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EKONOMIKAS MĒROGA MATERIĀLU 
PLŪSMAS KONTU MODULIS 
(EW―MFA) 

EKONOMIKAS MĒROGA MATERIĀLU 
KRĀJUMU UN PLŪSMAS KONTU 
MODULIS (EW―MSA un EW―MFA) 

 
 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 1. sadaĜa – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EW―MFA ietver visus cietos, gāzveida un 
šėidros materiālus (izĦemot gaisa un ūdens 
plūsmas), ko mēra masas vienībās gadā. 
Tāpat kā nacionālo kontu sistēma 
ekonomikas mēroga materiālu plūsmas 
konti kalpo diviem nozīmīgiem mērėiem. 
Detalizētās materiālu plūsmas ir bagātīga 
empīriska datubāze daudziem analītiskiem 
pētījumiem. Materiālu plūsmas kontus 
izmanto, lai apkopotu dažādus ekonomikas 
mēroga materiālu plūsmas rādītājus valstu 
ekonomikās. 

EW―MSA un EW―MFA ietver visus 
cietos, gāzveida un šėidros materiālus un 
tehnosfēras materiālu kopumu (izĦemot 
gaisa un ūdens plūsmas), ko mēra masas 
vienībās gadā. Tāpat kā nacionālo kontu 
sistēma ekonomikas mēroga materiālu 
plūsmas konti kalpo diviem nozīmīgiem 
mērėiem. Detalizētās materiālu plūsmas ir 
bagātīga empīriska datubāze daudziem 
analītiskiem pētījumiem. Materiālu 
plūsmas kontus izmanto, lai apkopotu 
dažādus ekonomikas mēroga materiālu 
plūsmas rādītājus valstu ekonomikās. Kopā 
ar novērtējumu par materiālu krājumu 
kontu izmaiĦām tie sniedz svarīgu 
informāciju, lai novērtētu, kā tiek 
izmantoti dabas resursi, Ħemot vērā to 
pieejamību un reăenerāciju. 

 
 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 3. sadaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis sagatavo statistiku par 
5. sadaĜā norādītajiem raksturlielumiem. 

Dalībvalstis sagatavo statistiku par 
5. sadaĜā norādītajiem raksturlielumiem 
vajadzības gadījumā attiecībā uz 
EW―MSA un EW―MFA. 
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Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 4. sadaĜa – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Lai apmierinātu lietotāja vajadzību 
pēc laikus iesniegtiem datiem, Eurostat 
attiecībā uz jomām, kuras A un B tabulās 
apzīmē ar divciparu kodu, izstrādā 
īstermiĦa prognozes („now-casts”) par 
datiem, ko dalībvalstis nav iesniegušas 
12 mēnešu laikā pēc pārskata gada 
beigām. 

 

Pamatojums 

Lietotājiem ir vajadzīgi laikus iesniegti dati. Uz datu savlaicīgu pieejamību ir norādīts rīcības 
plāna „IKP un ne tikai” II pasākumā, un tas ir viens no astoĦiem oficiālās statistikas kvalitātes 
kritērijiem. 
 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 5. sadaĜa – pirms A tabulas – 1.a apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Saistībā ar ziĦojumu, ko sniedz saskaĦā 
ar 11.a pantu, Komisija pārbauda, vai uz 
datiem, ko paredzēts sniegt pēc izvēles, 
nevar attiecināt prasību par obligātu 
informācijas sniegšanu. 

Pamatojums 

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

Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 5. sadaĜa – A tabula – 1.4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

SavvaĜas zivju zveja, ūdens augi/dzīvnieki, 
medības un vākšana  

SavvaĜas zivju zveja, ūdens augi/dzīvnieki, 
medības un vākšana (*) 

 

Pamatojums 

Datu sniegšanas tabulu 1.4. punkta virsrakstam pievieno (*). 
 
 
 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 5. sadaĜa – 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 (***) 

 3.10.a 3. Neizmantota nemetālu minerālu 
ekstrakcija (***) 

 3.10.a 4. Neizmantota fosilās enerăijas 
nesēju ekstrakcija (***) 

 3.10.a 5. Neizmantota  ekskavācija un 
bagarēšana (***) 

 3.10.a 5.1. Neizmantota ekskavācija 
būvdarbos (***) 

 3.10.a 5.2. Bagarēšana (***) 

Pamatojums 

Neizmantotas ekstrakcijas iekĜaušana atbilst Eurostat (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 
saskaĦošana visā ES. 
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Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 5. sadaĜa – A tabula – pirmā zemsvītras piezīme  
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(*) Papildus pēc izvēles informācijas 
sniegšana par neto kokmateriālu krājumu 
pieaugumu. 

(*) Papildus informācijas sniegšana par 
krājumu neto pieaugumu. 

 
 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 
III pielikums – 5. sadaĜa – 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. Neizmantota metāla rūdu 
ekstrakcija (*) 

 3.10.a 3. Neizmantota nemetālu minerālu 
ekstrakcija (*) 

 3.10.a 4. Neizmantota fosilās enerăijas 
nesēju ekstrakcija (*) 

 3.10.a 5. Neizmantota  ekskavācija un 
bagarēšana (*) 

 3.10.a 5.1. Neizmantota ekskavācija 
būvdarbos (*) 

 3.10.a 5.2. Bagarēšana (*) 

Pamatojums 

Neizmantotas ekstrakcijas iekĜaušana atbilst Eurostat (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 
saskaĦošana visā ES. 
 

Grozījums Nr.  45 
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Regulas priekšlikums 
III pielikums – 6. sadaĜa – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Lai apmierinātu lietotāja vajadzību pēc 
pilnīgiem datiem, Eurostat attiecībā uz 
jomām, kuras A un B tabulā apzīmē ar 
divciparu kodu, sagatavo un publicē 
provizorisku novērtējumu gadījumos, 
kuros ir piešėirts pārejas periods. 

 

Pamatojums 

Ir jānodrošina, ka lietotājs saĦem pilnīgus datus, jo tiem lēmumu pieĦemšanā ir galvenā 
pievienotā vērtība. 


