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GROZĪJUMI 001-016  
iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja 
 
ZiĦojums 
Eva Lichtenberger A7-0003/2014 
Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceĜiem (deleăētās un īstenošanas 
pilnvaras) 
 
Regulas priekšlikums (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Attiecībā uz Regulu (EK) 
Nr. 1365/2006, lai Ħemtu vērā 
ekonomiskās un tehniskās pārmaiĦas, 
Komisijai būtu jāpiešėir pilnvaras pieĦemt 
aktus saskaĦā ar Līguma 290. pantu 
saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz 
statistikas aptverto iekšējo ūdensceĜu 
pārvadājumu apjomu, definīciju 
pielāgojumiem un papildu definīciju 
pieĦemšanu. Turklāt Komisijai būtu 
jāpiešėir pilnvaras pieĦemt deleăētos 
aktus, lai pielāgotu datu vākšanas jomu 
un pielikumu saturu. 

(5) Attiecībā uz Regulu (EK) 
Nr. 1365/2006, lai Ħemtu vērā 
ekonomiskās un tehniskās pārmaiĦas, 
Komisijai būtu jāpiešėir pilnvaras pieĦemt 
aktus saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz 
statistikas aptverto iekšējo ūdensceĜu 
pārvadājumu apjoma pielāgojumiem, 
definīciju pielāgojumiem un papildu 
definīciju pieĦemšanu, kā arī pielikumu 
satura pielāgojumiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 
6. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem 
deleăētajiem aktiem netiek radīts 
ievērojams papildu administratīvais slogs 
dalībvalstīm vai respondentu vienībām. 

(6) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem 
deleăētajiem aktiem netiek radīts 
ievērojams papildu administratīvais slogs 
dalībvalstīm vai respondentiem. 

Pamatojums 

Lingvistisks grozījums. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai Regulas (EK) Nr. 1365/2006 
īstenošanas nosacījumi būtu vienveidīgi, 
Komisijai būtu jāpiešėir pilnvaras pieĦemt 
kārtību, kā datus nosūta Komisijai 
(Eurostat), tostarp datu apmaiĦas 
standartus, un kārtību, kā Komisija 
(Eurostat) izplata rezultātus, kā arī izstrādāt 
un publicēt metodiskos norādījumus un 
kritērijus, kuru mērėis ir nodrošināt 
sagatavoto datu kvalitāti. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaĦā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. 

(8) Lai Regulas (EK) Nr. 1365/2006 
īstenošanas nosacījumi būtu vienveidīgi, 
Komisijai būtu jāpiešėir pilnvaras pieĦemt 
kārtību, kā datus nosūta Komisijai 
(Eurostat), tostarp datu apmaiĦas 
standartus, un kārtību, kā Komisija 
(Eurostat) izplata rezultātus, kā arī izstrādāt 
un publicēt metodiskos norādījumus un 
kritērijus, kuru mērėis ir nodrošināt 
sagatavoto datu kvalitāti. Šīs pilnvaras būtu 
jāīsteno saskaĦā ar Regulu (ES) 
Nr. 182/2011. Pārbaudes procedūra būtu 
jāizmanto, lai pieĦemtu minētos aktus, 
Ħemot vērā to vispārējo raksturu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 
9. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Lai sasniegtu pamatmērėi saskaĦot 
Komisijai piešėirtās pilnvaras ar Līguma 
290. un 291. pantu, saskaĦā ar 
proporcionalitātes principu ir nepieciešams 
un lietderīgi paredzēt noteikumus par šādu 
saskaĦošanu pārvadājumu statistikas jomā. 
šajā regulā paredz vienīgi to, kas 

(9) Lai sasniegtu pamatmērėi saskaĦot 
Komisijai piešėirtās pilnvaras ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. un 
291. pantu, saskaĦā ar proporcionalitātes 
principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā, ir nepieciešams un 
lietderīgi paredzēt kopējus noteikumus par 
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nepieciešams izvirzītā mērėa sasniegšanai 
saskaĦā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. panta 4. punktu. 

šādu saskaĦošanu pārvadājumu statistikas 
jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas 
nepieciešams izvirzītā mērėa sasniegšanai 
saskaĦā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. panta 4. punktu. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 
1. pants – -1.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a) regulas 2. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu svītro; 

Pamatojums 

Dati jāvāc gan par precēm, gan pasažieriem. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
1. pants – -1.b punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1b) regulas 2. panta 4. punkta 
c) apakšpunktu svītro; 
 

Pamatojums 

Dati jāvāc gan par precēm, gan pasažieriem. 

 
 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
2. pants – 5. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā ekonomiskās un tehniskās 
pārmaiĦas, Komisijai piešėir pilnvaras 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar 9. pantu 
saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz 
statistikas aptverto iekšējo ūdensceĜu 
pārvadājumu apjomu. 

ĥemot vērā ekonomiskās un tehniskās 
pārmaiĦas, Komisijai vajadzības gadījumā 
piešėir pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
saskaĦā ar 9. pantu saistībā ar 
pielāgojumiem attiecībā uz statistikas 
aptverto iekšējo ūdensceĜu pārvadājumu 
apjomu. 

Pamatojums 

Svarīgi ir Ħemt vērā nozares ekonomiskās pārmaiĦas, lai nodrošinātu to lēmumu saskaĦotību, 

kurus pieĦem likumdošanas jomā.  

 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
3. pants – 1.a daĜa (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā ekonomiskās un tehniskās 
pārmaiĦas, Komisijai piešėir pilnvaras 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar 9. pantu 
saistībā ar definīciju pielāgojumiem un 
papildu definīciju pieĦemšanu. 

ĥemot vērā ekonomiskās un tehniskās 
pārmaiĦas, Komisijai vajadzības gadījumā 
piešėir pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
saskaĦā ar 9. pantu saistībā ar definīciju 
pielāgojumiem un papildu definīciju 
pieĦemšanu. 

Pamatojums 

Svarīgi ir Ħemt vērā nozares ekonomiskās pārmaiĦas, lai nodrošinātu to lēmumu saskaĦotību, 

kurus pieĦem likumdošanas jomā.  

 
 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 3. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
4. pants – 4. punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ĥemot vērā ekonomiskās un tehniskās 
pārmaiĦas, Komisijai piešėir pilnvaras 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar 9. pantu 
saistībā ar pielāgojumiem attiecībā uz datu 
vākšanas jomu un pielikumu saturu. 

ĥemot vērā ekonomiskās un tehniskās 
pārmaiĦas, Komisijai vajadzības gadījumā 
piešėir pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
saskaĦā ar 9. pantu saistībā ar 
pielāgojumiem attiecībā uz datu vākšanas 
jomu un pielikumu saturu. 

Pamatojums 

Svarīgi ir Ħemt vērā nozares ekonomiskās pārmaiĦas, lai nodrošinātu to lēmumu saskaĦotību, 

kurus pieĦem likumdošanas jomā.  

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 6.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
7. pants – 3.a punkts (jauns) un 3.b punkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) regulas 7. pantam pievieno šādus 
punktus: 

 „3.a Šīs regulas vajadzībām 
nosūtāmajiem datiem piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr. 223/2009* 12. panta 1. punktā 
noteiktos kvalitātes kritērijus. 

 3.b Izmantojot īstenošanas aktus, 
Komisija precizē kvalitātes ziĦojumu 
sagatavošanas kārtību, struktūru, 
periodiskumu un salīdzināmības 
elementus. Minētos īstenošanas aktus 
pieĦem saskaĦā ar 10. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru. 

 ________________ 

 * Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceĜ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
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Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes 
Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko 
nodibina Eiropas Kopienu Statistikas 
programmu komiteju (OV L 87, 
31.3.2009., 164. lpp.)”; 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 6.b punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
8. pants – 1. daĜa – ievaddaĜa 
 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (6b) regulas 8. panta pirmās daĜas 
ievaddaĜu aizstāj ar šādu: 

Komisija, apspriedusies ar Statistikas 
programmu komiteju, līdz 2009. gada 15. 
oktobrim iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziĦojumu par šīs regulas 
īstenošanu. Šajā ziĦojumā jo īpaši: 

„Komisija, apspriedusies ar Statistikas 
programmu komiteju, līdz …++++ un pēc tam 
reizi trijos gados iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziĦojumu par šīs 
regulas īstenošanu. Šajā ziĦojumā jo 
īpaši:”; 

 ________________ 

 ++++ OV: lūdzu, ievietojiet datumu — trīs 
gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 7. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
9. pants – virsraksts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Deleăēto pilnvaru īstenošana Deleăēšanas īstenošana 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 7. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
9. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pilnvaras pieĦemt deleăētos aktus 
Komisijai piešėir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 7. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
9. pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Pilnvaras pieĦemt 2. panta 5. punktā, 
3. pantā un 4. panta 4. punktā minētos 
deleăētos aktus Komisijai piešėir uz piecu 
gadu laikposmu no …++++++++ (Publikāciju 
birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas 
spēkā stāšanās dienu). 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. 

 _______________________ 

 ++++++++ OV: lūdzu ievietot datumu - šīs regulas 
spēkā stāšanās diena. 

 
 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 8. punkts 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
10. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja komiteja nesniedz atzinumu, 
Komisija nepieĦem īstenošanas akta 
projektu un tiek piemērota Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā 
daĜa. 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 8.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1365/2006 
B pielikums – B1 tabula 
 

Spēkā esošais teksts  

 

B1 tabula. Pārvadājumi pēc kuăa valstspiederības un kuăa veida (ikgadēji dati) 

Elementi Kodēšana Nomenklatūra Vienība 
Tabula divu burtciparu „B1”  

ZiĦotājvalsts divburtu NUTS0 (valsts kods)  

Gads četrciparu „gggg”  

Iekraušanas 
valsts/reăions 

četru burtciparu NUTS2 (*)  

Izkraušanas 
valsts/reăions 

četru burtciparu NUTS2 (*)  

Pārvadājuma veids viencipara 1= valsts  

  2 = starptautiskā 
(izĦemot tranzītu) 

 

  3= tranzīts  

Kuăa veids viencipara 1= pašpiedziĦas 
liellaiva 

 

  2= liellaiva, kas nav 
pašpiedziĦas 

 

  3= pašpiedziĦas 
tankkuăis 

 

  4= tankkuăis, kas nav 
pašpiedziĦas 

 

  5= cita veida kuăis 
preču pārvadāšanai 

 

  6= okeāna kuăis  

Kuăa valstspiederība divburtu NUTS0 (valsts kods) 
(**) 

 

Pārvadātais apjoms 
tonnās 

  Tonnas 

Tonnkilometri   Tonnkilometri 
(*) Ja reăiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju: 
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— „NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods; 
— „ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda; 

— „ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma. 
(**) Ja kuăa reăistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziĦots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuăa valstspiederība nav 
zināma, jāizmanto kods „ZZ”. 

 
Grozījums  

(8a) B pielikuma B1 tabulu aizstāj ar šādu: 

„B1 tabula. Pasažieru un preču pārvadājumi pēc kuăa valstspiederības un kuăa veida (ikgadēji dati) 

Elementi Kodēšana Nomenklatūra Vienība 
Tabula divu burtciparu „B1”  

ZiĦotājvalsts divburtu NUTS0 (valsts kods)  

Gads četrciparu „gggg”  

Iekraušanas 
valsts/reăions 

četru burtciparu NUTS2 (*)  

Izkraušanas 
valsts/reăions 

četru burtciparu NUTS2 (*)  

Pārvadājuma veids 
 

viencipara 1= valsts  

  2 = starptautiskā 
(izĦemot tranzītu) 

 

  3= tranzīts  

Kuăa veids viencipara 1= pašpiedziĦas 
liellaiva 

 

  2= liellaiva, kas nav 
pašpiedziĦas 

 

  3= pašpiedziĦas 
tankkuăis 

 

  4= tankkuăis, kas nav 
pašpiedziĦas 

 

  5= cita veida kuăis 
preču pārvadāšanai 

 

  6= okeāna kuăis  

  7= kruīzu kuăi, kas 
pārvadā vairāk nekā 
100 pasažieru 

 

  8= pasažieru prāmji, 
kas garāki par 
300 metriem 

 

Kuăa valstspiederība divburtu NUTS0 (valsts kods) 
(**) 

 

Pārvadātais apjoms 
tonnās 

  Tonnas 

Tonnkilometri   Tonnkilometri 

Pārvadātie pasažieri divpadsmitciparu  Pasažieris  
Pasažierkilometri divpadsmitciparu  Pasažieris  

Pasažieriem pieejamo 
sēdvietu skaits 

divpadsmitciparu  Pasažiera sēdvieta 
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(*) Ja reăiona kods nav zināms vai nav pieejams, izmantos šādu kodifikāciju: 
— „NUTS0 + ZZ”, ja partnervalstij ir NUTS kods; 

— „ISO kods + ZZ”, ja partnervalstij nav NUTS koda; 
— „ZZZZ”, ja partnervalsts nav pilnīgi zināma. 

(**) Ja kuăa reăistrācijas valstij nav NUTS koda, tiks paziĦots ISO valsts kods. Gadījumā, ja kuăa valstspiederība nav 
zināma, jāizmanto kods „ZZ”.” 

Pamatojums 

Lai izstrādātu atbilstošu politiku par pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceĜiem un nodrošinātu 

statistikas datu saskaĦotu vākšanu visos transporta veidos, ir jāapkopo dati par pasažieriem, kā 

arī par pārvadātajām precēm. 

 
 
 
 


