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GROZĪJUMI 001-023  
iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja 
 
ZiĦojums 
Michael Cramer A7-0002/2014 
DzelzceĜa transporta statistika 
 
Regulas priekšlikums (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
3.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Eurostat būtu cieši jāsadarbojas ar 
Eiropas DzelzceĜa aăentūru datu vākšanā 
par dzelzceĜa negadījumiem, lai 
nodrošinātu, ka iegūtie dati ir saskaĦoti 
un pilnībā salīdzināmi. Eiropas DzelzceĜa 
aăentūras loma dzelzceĜa drošības jomā 
būtu nepārtraukti jāpilnveido. 

Pamatojums 

Abu iestāžu efektīva sadarbība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka savāktie dati ir salīdzināmi 
un saskaĦoti, un lai novērstu traucējumus, kas varētu rasties, Eiropas DzelzceĜa aăentūrai 
pārĦemot Eurostat pienākumus. 
 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) ZiĦojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot 
Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija 
norāda, ka ilgākā laika posmā, iespējams, 
būs jāatsakās no datiem vai jāvienkāršo 
dati, kas jau tiek vākti saskaĦā ar šo regulu, 
un ka mērėis ir samazināt datu nosūtīšanas 
periodu gada datiem par dzelzceĜa 
pasažieriem. 

(7) ZiĦojumā Eiropas Parlamentam un 
Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot 
Regulu (EK) Nr. 91/2003, Komisija 
norāda, ka ilgākā laika posmā, iespējams, 
būs jāatsakās no datiem vai jāvienkāršo 
dati, kas jau tiek vākti saskaĦā ar šo regulu, 
un ka mērėis ir samazināt datu nosūtīšanas 
periodu gada datiem par dzelzceĜa 
pasažieriem. Komisijai būtu jāturpina 
regulāri iesniegt ziĦojumus par to, kā šī 
regula tiek īstenota. 

 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
10. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleăētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 

(10) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas 
darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī, un Ħemtu vērā 
dzelzceĜa nozares pārstāvju nostāju. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleăētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

Pamatojums 

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleăētos aktus, būtu jāapspriežas ar dzelzceĜa nozares 
pārstāvjiem, lai nodrošinātu, ka pietiekami tiek Ħemta vērā dzelzceĜa uzĦēmumu nostāja, kāda 
tiem ir kā dzelzceĜa transporta statistikas sniedzējiem un izmantotājiem. 
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
12. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus, īstenojot Regulu (EK) 

(12) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus, īstenojot Regulu (EK) 
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Nr. 91/2003, Komisijai būtu jāpiešėir 
īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās 
informācijas noteikšanu, kas sniedzama 
ziĦojumos par rezultātu kvalitāti un 
salīdzināmību. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 
saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu4. 

Nr. 91/2003, Komisijai būtu jāpiešėir 
īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tās 
informācijas noteikšanu, kas sniedzama 
ziĦojumos par rezultātu kvalitāti un 
salīdzināmību, kā arī par to, kā Komisija 
(Eurostat) izplata rezultātus. Šīs pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar 
ko nosaka normas un vispārīgus principus 
par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu4. Pārbaudes 
procedūra būtu jāizmanto, lai pieĦemtu 
minētos aktus, Ħemot vērā to vispārējo 
raksturu. 

__________________ __________________ 
4 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 4 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 

Pamatojums 

Skatīt 1. panta pirmās daĜas 4. punkta grozījumu (Regulas (EK) Nr. 91/2003 7. pants). 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
3. pants – 1. punkts – 24.–30. apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) panta 1. punktā svītro 24.–
30. apakšpunktu; 

svītrots 

Pamatojums 

Atbilstoši grozījumam par negadījumu statistikas saglabāšanu H pielikumā. 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
4. pants – 1. punkts – b, d, h apakšpunkts 



 

 
 PE529.589/ 4 

 LV 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) panta 1. punkta b), d) un 
h) apakšpunktu svītro; 

(a) panta 1. punkta b) un d) apakšpunktu 
svītro; 

Pamatojums 

Atbilstoši grozījumam par negadījumu statistikas saglabāšanu H pielikumā. 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) panta 1. punktā iekĜauj šādu 
apakšpunktu: 

 „(ga) statistika par dzelzceĜa 
infrastruktūru (Ga pielikums);” 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
4. pants – 1.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ab) panta 1. punktā iekĜauj šādu 
apakšpunktu: 

 „1.a Eurostat ar Eiropas DzelzceĜa 
aăentūru (EDzA) cieši sadarbojas datu 
vākšanā par negadījumiem, tostarp datu 
novērtēšanā, lai nodrošinātu, ka dzelzceĜa 
negadījumu dati, ko EDzA savākusi 
atbilstīgi pielikumam 
Direktīvā 2009/149/EK par dzelzceĜa 
drošību, ir pilnībā salīdzināmi ar 
negadījumu datiem, kurus Eurostat ir 
savācis par citiem transporta veidiem.” 
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Pamatojums 

Lai novērstu datu dubultu sniegšanu, turpmāk statistika par dzelzceĜa negadījumiem būtu jāvāc 
tikai EDzA. Taču ir vajadzīga cieša Eurostat un EDzA sadarbība negadījumu datu jomā, īpaši 
attiecībā uz datu novērtēšanu. 
 
 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
4. pants – 5. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Komisija ir pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 10. pantu attiecībā uz 
pielikumu satura un robežvērtību 
pielāgošanu 1. un 3. punktā minētajos 
ziĦojumos, lai Ħemtu vērā ekonomikas un 
tehnikas attīstību. 

5. Komisija vajadzības gadījumā ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā 
ar 10. pantu attiecībā uz pielikumu satura 
un robežvērtību pielāgošanu 1. un 
3. punktā minētajos ziĦojumos, lai Ħemtu 
vērā ekonomikas un tehnikas attīstību. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 4. punkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
7. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija (Eurostat) izplata statistiku, 
pamatojoties uz datiem, kas norādīti A, C, 
E, F, G un L pielikumā.; 

Vēlākais 12 mēnešus pēc tā perioda 
beigām, uz kuru attiecas šie rezultāti, 
Komisija (Eurostat) izplata statistiku, 
pamatojoties uz datiem, kas norādīti A, C, 
E, F, G, Ga, H un L pielikumā. 

 Rezultātu izplatīšanas kārtību Komisija 
pieĦem saskaĦā ar 11. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 4.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
8. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) regulas 8. pantā iekĜauj šādu punktu: 

 „1.a Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu nosūtāmo 
datu kvalitāti.” 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 6. punkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
9. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) regulas 9. pantu svītro; (6) regulas 9. pantu aizstāj ar šādu: 

 „9. pants 

 ZiĦojums 

 Līdz [dd/mm/gggg] [trīs gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] un turpmāk reizi 
trijos gados Komisija pēc apspriešanās ar 
Statistikas programmu komiteju nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziĦojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā 
ziĦojumā jo īpaši: 

 (a) novērtē ieguvumus, ko sagatavotā 
statistika sniedz Savienībai, dalībvalstīm, 
kā arī statistikas informācijas sniedzējiem 
un lietotājiem saistībā ar viĦu izmaksām; 

 (b) novērtē sagatavotās statistikas 
kvalitāti, īpaši attiecībā uz datu 
zudumiem, ko rada vienkāršoto ziĦojumu 
svītrošana; 

 (c) nosaka potenciālā uzlabojuma jomas 
un jebkādus grozījumus, ko, Ħemot vērā 
gūtos rezultātus, uzskata par 
vajadzīgiem.” 

Pamatojums 

Ir jānodrošina, ka centieni datu sniedzējiem samazināt slogu nerada būtiskus datu kvalitātes 
zudumus, īpaši tādus, kas rodas vienkāršoto ziĦojumu svītrošanas rezultātā. 
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Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 7. punkts 
Regula Nr. 91/2003 
10. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pilnvaras pieĦemt 3. panta 2. punktā un 
4. panta 5. punktā minētos deleăētos aktus 
Komisijai piešėir uz nenoteiktu laiku no 
(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu 
grozošās regulas spēkā stāšanās datumu). 

Pilnvaras pieĦemt 3. panta 2. punktā un 
4. panta 5. punktā minētos deleăētos aktus, 
Komisijai piešėir uz piecu gadu laikposmu 
no ... (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu 
grozošās regulas spēkā stāšanās datumu). 
Komisija sagatavo ziĦojumu par pilnvaru 
deleăēšanu vēlākais deviĦus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleăēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 9.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
A pielikums – 2. sleja – 1. aile – 3.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) regulas A pielikuma 2. slejas 1. ailē  

 pievieno šādu punktu: 

 „Klusāki kravas vagoni, kas aprīkoti vai 
modernizēti ar kompozītmateriālu bremžu 
klučiem 

 – skaits”; 

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 10. punkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
B, D, H, I pielikums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) regulas B, D, H un I pielikumu svītro; (10) regulas B, D un I pielikumu svītro; 

Pamatojums 

Būtu jāsaglabā prasība gan Eurostat, gan Eiropas DzelzceĜa aăentūrai vākt datus par 
negadījumiem. 
 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 11.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
F pielikums – 2. sleja – 1. aile – 1. un 2. daĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) regulas F pielikumu groza šādi: 

 (a) pielikuma 2. slejas 1. ailes 1. daĜā 
pievieno šādu ievilkumu: 

 „– tonnkilometri”; 

 (b) pielikuma 2. slejas 1. ailes 2. daĜā 
pievieno šādu ievilkumu: 

 „– pasažierkilometri”; 

 
 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 11.b punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
F pielikums – 2. sleja – 1. aile 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) regulas F pielikumu groza šādi: 

 (a) pielikuma 2. slejas 1. rindā pievieno 
šādu ievilkumu: 

 „– ar nobraukto attālumu saistīts 
dzelzceĜa kravu īpatsvars, kura pamatā ir 
tonnkilometri atbilstoši šādam attāluma 
sadalījumam: 

 – a ≤ 50 km 
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 – 50 km < a ≤ 150 km 

 – 150 km < a ≤ 300 km  

 – 300 km < a ≤ 500 km  

 – 500 km < a ≤ 750 km 

 – 750 km < a ≤ 1000 km 

 – a > 1000 km” 

 
 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 11.c punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
F pielikums – 2. sleja – 3. aile 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) regulas F pielikumu groza šādi: 

 (b) pielikuma 2. slejas 3. rindu groza šādi: 

 „– tonnas un tonnkilometri: katru gadu 

 – pasažieru skaits un pasažierkilometri: 
reizi piecos gados”; 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 11.d punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
H pielikums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11d) regulas H pielikumu groza šādi: 

 (a) pielikuma 2. slejas 1. ailē pievieno 
šādu ievilkumu: 

 „– negadījumu skaits (H.2 tabula)”; 

 (b) pielikuma 2. slejas 4. ailes 2. daĜu 
aizstāj ar šādu: 

 H.2 tabula: negadījumu un 
starpgadījumu skaits, kas saistīti ar 
bīstamu kravu pārvadājumiem”; 

 (c) pielikuma 2. slejas 7. ailes 1. punkta 
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trešo ievilkumu aizstāj ar šādu: 

 „–negadījumi, kuri saistīti ar dzelzceĜa 
pārbrauktuvēm un kurus nav izraisījuši 
vilcieni”; 

 (d) pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta 
pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu: 

 „– kopējais to negadījumu un 
starpgadījumu skaits, kas saistīti vismaz 
ar vienu dzelzceĜa transportlīdzekli, kurš 
transportē bīstamu kravu, kas noteikta 
kravu sarakstā K pielikumā”; 

 (e) pielikuma 2. slejas 7. ailes 2. punkta 
otro ievilkumu aizstāj ar šādu: 

 „– minēto negadījumu un starpgadījumu 
skaits, kuros notiek bīstamo kravu 
noplūde”; 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 12. punkts 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
L un Ga pielikums (jauni) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) regulas L pielikumu pievieno, kā 
noteikts šīs regulas pielikumā. 

(12) regulas Ga un L pielikumus pievieno, 
kā noteikts šīs regulas pielikumā. 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 
2. pants – 1. punkts 
 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Triju mēnešu laikā 
pēc publicēšanas to konsolidē ar Regulu 
(EK) Nr. 91/2003. 
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Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 
Pielikums – C pielikums  
Regula (EK) Nr. 91/2003 
C pielikums – 2. sleja – 1. aile – 2.a punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ar ERTMS aprīkotas lokomotīves: 

 – skaits 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 
Pielikums – Ga pielikums (jauns) 
Regula (EK) Nr. 91/2003 
Ga pielikums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) iekĜauj šādu pielikumu: 

 „Ga pielikums 

 DzelzceĜa infrastruktūras dati 

 1. Ar ERTMS aprīkotas dzelzceĜa 
infrastruktūras kilometru skaits 

 „1.a Ar ERTMS nepārtraukti aprīkota 
dzelzceĜa tīkla garums kilometros 
(dalībvalstī) 

 2. Pārrobežu dzelzceĜa infrastruktūras 
punktu skaits, kurus pasažieru 
transportam izmanto biežāk nekā reizi 
stundā, biežāk nekā reizi divās stundās un 
retāk nekā reizi divās stundās 

 3. Pārrobežu dzelzceĜa infrastruktūras 
punktu skaits, kurus pasažieru vai kravu 
transportam vairs neizmanto, vai 
demontēta dzelzceĜa infrastruktūra 

 4. BezšėēršĜu staciju skaits, kuras 
pieejamas personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām un personām ar 
invaliditāti”. 

 
 


