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17.10.2018 A8-0202/160 

Grozījums Nr.  160 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. No [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

datums] dalībvalstis neievieš lietošanas 

maksas viegldarba transportlīdzekļiem. 

Lietošanas maksas, kas ieviestas pirms 

minētā datuma, pakāpeniski atceļ līdz 

2027. gada 31. decembrim. 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Grozījums Nr.  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.a pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Piemērojot lietošanas maksas 

vieglajiem pasažieru automobiļiem, 

infrastruktūras lietošanu dara pieejamu 

vismaz uz šādiem laikposmiem 10 dienas, 

mēnesis vai divi mēneši, vai abi, un gads. 

Divu mēnešu likme nav lielāka par 30 % 

no gada likmes, mēneša likme nav lielāka 

par 18 % no gada likmes un 10 dienu 

likme nav lielāka par 8 % no gada likmes. 

svītrots 

Dalībvalstis infrastruktūras lietošanu var 

darīt pieejamu arī uz citiem laikposmiem. 

Šādos gadījumos dalībvalstis piemēro 

likmes saskaņā ar principu par 

vienlīdzīgu attieksmi pret lietotājiem, 

ņemot vērā visus būtiskos apstākļus, jo 

īpaši gada likmi un likmes, ko piemēro 

citiem laikposmiem, kuri minēti pirmajā 

daļā, esošos izmantošanas modeļus un 

administratīvās izmaksas. 

 

Attiecībā uz lietošanas maksas sistēmām, 

kas pieņemtas pirms 2017. gada 31. maija, 

dalībvalstis var saglabāt likmes, kas ir 

augstākas par pirmajā daļā noteiktajiem 

ierobežojumiem un kas bija spēkā pirms 

minētā datuma, un attiecīgi augstākas 

likmes citiem lietošanas laikposmiem, 

ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu. 

Tomēr tām ir jāatbilst pirmajā daļā 
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noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī 

otrajā daļā noteiktajām prasībām, tiklīdz 

stājas spēkā būtiski mainīta nodevu vai 

maksu iekasēšanas kārtība un, vēlākais, 

no 2024. gada 1. janvāra. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202162 

Grozījums Nr.  162 

Georg Mayer 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.a pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Attiecībā uz mikroautobusiem un 

vieglajiem kravas automobiļiem 

dalībvalstīm jāievēro 2. vai 3. punkta 

noteikumi. Tomēr attiecībā uz 

mikroautobusiem un vieglajiem kravas 

automobiļiem dalībvalstis nosaka 

augstāku lietošanas maksu nekā attiecībā 

uz vieglajiem pasažieru automobiļiem, 

vēlākais, no 2024. gada 1. janvāra.”; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1166471LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0202/163 

Grozījums Nr.  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.da pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) iekļauj šādu 7.da pantu: svītrots 

‘  

1. Dalībvalstis saskaņā ar 

V pielikumā noteiktajām prasībām var 

ieviest maksu par satiksmes sastrēgumiem 

jebkurā sava ceļu tīkla posmā, kur 

veidojas satiksmes sastrēgumi. Maksu par 

satiksmes sastrēgumiem var piemērot tikai 

tiem ceļa posmiem, kur regulāri rodas 

satiksmes sastrēgumi, un vienīgi 

laikposmos, kad tie parasti izveidojas. 

 

2. Dalībvalstis definē 1. punktā 

minētos ceļa posmus un laikposmus, 

pamatojoties uz objektīviem kritērijiem 

saistībā ar to, cik lielam riskam ir pakļauti 

ceļi un to apkārtne satiksmes sastrēgumu 

dēļ, piemēram, kādi ir vidējie kavējumi vai 

rindas garums. 

 

3. Maksu par satiksmes 

sastrēgumiem, ko nosaka kādam ceļu 

tīkla posmam, piemēro nediskriminējošā 

veidā visām transportlīdzekļu kategorijām 

saskaņā ar standartizētiem ekvivalences 

koeficientiem, kas noteikti V pielikumā. 

 

4. Maksa par satiksmes 

sastrēgumiem atbilst izmaksām, ko 

transportlīdzeklis rada citiem ceļa 
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lietotājiem un — netiešā veidā — visai 

sabiedrībai, bet nevienam autoceļa veidam 

tā nedrīkst pārsniegt maksimālo līmeni, 

kas noteikts VI pielikumā. 

5. Dalībvalstis izstrādā atbilstošus 

mehānismus maksas par satiksmes 

sastrēgumiem ietekmes uzraudzībai un tās 

līmeņa pārskatīšanai. Dalībvalstis 

regulāri, vismaz ik pēc trim gadiem, 

pārskata šīs maksas līmeni, lai 

nodrošinātu, ka tā nepārsniedz satiksmes 

sastrēgumu izmaksas, kas rodas 

konkrētajā dalībvalstī, un ka to iekasē 

tajos ceļa posmos, kur ir noteikta maksa 

par satiksmes sastrēgumiem.”; 

 

Or. en 



 

AM\1166471LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0202/164 

Grozījums Nr.  164 

Georg Mayer 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.f pants – 1.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a Jaunu pārrobežu projektu 

gadījumā uzcenojumus var piemērot tikai 

tad, ja tam piekrīt visas šādā projektā 

iesaistītās dalībvalstis. 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1166471LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0202/165 

Grozījums Nr.  165 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 8. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.ga pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) iekļauj šādu 7.ga pantu:  svītrots 

“7.ga pants  

1. Attiecībā uz viegldarba 

transportlīdzekļiem dalībvalstis līdz 

2021. gada 31. decembrim var diferencēt 

autoceļu nodevas un lietošanas maksas 

atkarībā no transportlīdzekļa ietekmes uz 

vidi. 

 

2. No 2022. gada 1. janvāra 

dalībvalstis diferencē autoceļu nodevas 

un — attiecībā uz lietošanas maksām — 

vismaz gada maksas atkarībā no 

transportlīdzekļu CO2 un piesārņojošo 

vielu emisijām saskaņā ar VII pielikuma 

noteikumiem. 

 

3. Ja pārbaudes gadījumā 

transportlīdzekļa vadītājs vai attiecīgā 

gadījumā pārvadātājs nevar uzrādīt 

transportlīdzekļa dokumentus, kas 

vajadzīgi, lai noskaidrotu 

transportlīdzekļa emisiju līmeni 

(atbilstības apliecību), saskaņā ar 

Komisijas Regulu (ES) ../..******, 

dalībvalstis var piemērot maksimālās 

pieļaujamās autoceļu nodevas vai gada 

lietošanas maksas. 

 

4. Saskaņā ar 9.e pantu Komisija ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
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groza VII pielikumu, lai pielikumā 

noteikto kārtību pielāgotu tehnikas 

attīstībai. 

_____________ 

****** Komisijas [datums] Regula (ES) 

2017/xxx, ar ko papildina Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu 

mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā 

uz emisijām no vieglajiem pasažieru un 

komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 

5 un Euro 6) un par piekļuvi 

transportlīdzekļa remonta un tehniskās 

apkopes informācijai, un groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) 

Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) 

Nr. 1230/2012 un atceļ Regulu (EK) 

Nr. 692/2008 (OV L xxx) un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar 

ko izveido sistēmu mehānisko 

transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī 

tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku 

vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) 

(OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).”; 

 

Or. en 



 

AM\1166471LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

17.10.2018 A8-0202/166 

Grozījums Nr.  166 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts – c punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.j pants – 4. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj 

ar šādu: 

svītrots 

“Ja tas ir ekonomiski iespējams, 

dalībvalstis maksu par ārējām izmaksām 

un maksu par satiksmes sastrēgumiem 

piemēro un iekasē, izmantojot 

elektronisku sistēmu, kas atbilst 

Direktīvas 2004/52/EK 2. panta 1. punkta 

prasībām.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Grozījums Nr.  167 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 14. apakšpunkts – b punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

9. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pievieno šādu 3. punktu: svītrots 

"3. Ieņēmumus no maksas par satiksmes 

sastrēgumiem vai to ekvivalentu šo 

ieņēmumu finansiālā izteiksmē izmanto 

satiksmes sastrēgumu problēmas 

risināšanai, jo īpaši: 

 

(a) atbalstot kolektīvo transporta 

infrastruktūru un pakalpojumus; 

 

(b) likvidējot Eiropas transporta tīklā 

tādas ceļa vietas, kur caurlaides spēja nav 

pietiekama; 

 

(c) attīstot alternatīvu infrastruktūru 

transporta lietotājiem.”; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Grozījums Nr.  168 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 18. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

11. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) kopējiem ieņēmumiem, kas gūti no 

maksas par satiksmes sastrēgumiem; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Grozījums Nr.  169 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 18. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

11. pants – 2. punkts – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) izvērtējumu par satiksmes 

sastrēgumu līmeni ar autoceļu nodevām 

apliktajā tīklā satiksmes 

sastrēgumstundās, kurš sagatavots, 

pamatojoties uz satiksmes novērojumiem 

reālajā dzīvē, kas veikti reprezentatīvam 

skaitam attiecīgā tīkla ceļu posmu, kuros 

konstatēti satiksmes sastrēgumi, un par 

izmaiņām, kas notikušas laikposmā pēc 

iepriekšējā ziņojuma. 

svītrots 

Or. en 


