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ĪSS PAMATOJUMS 

Direktīva 1999/62/EK nodrošina tiesisko regulējumu attiecībā uz maksas noteikšanu 

smagajiem kravas transportlīdzekļiem (HGV) par noteiktu autoceļu lietošanu. Ar to neuzliek 

par pienākumu dalībvalstīm ieviest maksu, bet nosaka minimālās prasības attiecībā uz ceļu 

infrastruktūras maksas noteikšanas veidu. 

 

Eiropas Vides aģentūras (EVA) informācija liecina, ka autotransports ir lielākais 

siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju radītājs ES. Ja transports kopumā rada 23 % ES kopējo 

CO2 emisiju, tad autotransports rada 72 % no tām. Šo emisiju lielāko daļu (vairāk nekā 60 %) 

rada pasažieru automobiļi, taču smago kravas transportlīdzekļu (HGV) daļa arvien palielinās. 

Ja pašreizējās tendences saglabāsies, emisiju samazināšanā autotransporta nozarē nebūs 

pietiekama, lai sasniegtu Eiropas Savienības klimata mērķus 2030. un 2050. gadam. 

 

Sabiedrībai jāuzņemas lielās izmaksas, kas saistītas ar autotransporta radītajām gaisu 

piesārņojošo vielu emisijām. EVA informācija liecina, ka gaisa piesārņojums ES ik gadu 

sekmē aptuveni 500 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu, un autotransporta emisijas ir 

galvenais vaininieks šajā ziņā. 

 

Augot pieprasījumam pēc transporta, par arvien lielāku problēmu kļūst arī sastrēgumi, un tie 

rada ievērojamas ekonomiskās, sociālās un vides izmaksas, tostarp kavēšanos, nelietderīgu 

degvielas tērēšanu un papildu CO2 un piesārņotāju emisijas, šīm izmaksām kopā veidojot 1-

2 % no ES IKP. Kaut arī pašlaik spēkā esošajā direktīvā ir paredzēta iespēja iekasēt maksu 

par autotransporta radītajām ārējām izmaksām, šis noteikums praktiski netiek piemērots. 

 

2011. gada Baltajā grāmatā “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz 

konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” Komisija bija noteikusi 2020. gadā 

sasniedzamu mērķi “virzīties uz pilnīgu un obligāto ārējo izmaksu internalizāciju (ieskaitot 

troksni, vietējo piesārņojumu un sastrēgumus papildus obligātajai nolietojuma atgūšanai) 

autotransportā un dzelzceļa transportā.” Ja turpināsies pašreizējās tendences, ES vēl arvien ir 

ļoti tālu no šā mērķa sasniegšanas. 

 

Kopumā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu: veicināt finansiāli un 

vides aspektā ilgtspējīgu autotransporta lietošanu, plašāk piemērojot principus “lietotājs 

maksā” un “piesārņotājs maksā”. Sagatavotā atzinuma mērķis ir nodrošināt, lai efektīvas un 

taisnīgas ceļu maksas veicinātu ES centienus samazināt gan CO2, gan piesārņojošo vielu 

emisijas, labāk īstenojot principu “piesārņotājs maksā”” un palīdzot paātrināt pāreju uz tīru un 

bezemisiju mobilitāti. 

 

Darbības joma 

Pašreizējā direktīva attiecas tikai uz HGV, bet Komisija ierosina paplašināt tiesisko 

regulējumu un attiecināt to uz visiem smagdarba transportlīdzekļiem (HDV) — autobusiem 

un tālsatiksmes autobusiem, kā arī viegldarba transportlīdzekļiem (LDV) — vieglajiem 

pasažieru automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem. Atzinuma sagatavotājs atbalsta 

darbības jomas paplašināšanu. Autobusi, tālsatiksmes autobusi, vieglie automobiļi un vieglie 

kravas automobiļi nedod pietiekamu ieguldījumu ar autoceļu nodevu starpniecību, kaut arī šie 

transportlīdzekļi veido ievērojamu daļu no transporta darbībām un tie lieluties sekmē 

infrastruktūras nolietošanos (un rada citas ārējās izmaksas). 



 

PE613.289v03-00 4/39 AD\1148775LV.docx 

LV 

 

Lai veicinātu taisnīgu un efektīvu cenu noteikšanu, atzinuma sagatavotājs ierosina nošķirt 

pasažieru transportlīdzekļus un vieglos kravas automobiļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai, 

lai maksas par HDV ar masu virs 3,5 tonnām tiktu attiecinātas arī uz liela izmēra vieglajiem 

kravas automobiļiem, ko izmanto pārvadājumos. Liela izmēra vieglos kravas automobiļus 

arvien biežāk izmanto kravu pārvadāšanai, lai apietu HDV piemērojamos noteikumus. 

 

Infrastruktūras maksa: maksa, kas atkarīga no nobrauktā attāluma / laikam piesaistītā 

lietošanas maksa 

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu pakāpeniski pārtraukt piemērot laikam 

piesaistītu lietošanas maksu (uzlīmes), jo tā neatspoguļo faktisko ceļu izmantošanu un mudina 

autovadītājus braukt vairāk laika periodā, par kuru tie ir samaksājuši. Savukārt no nobrauktā 

attāluma atkarīgās nodevas ir proporcionālas ceļu izmantošanai un ar to labāk īsteno principus 

“piesārņotājs maksā” un “lietotājs maksā”. 

 

Atzinuma sagatavotājs ierosina ātrāk noteikt datumu, līdz kuram pakāpeniski jāpārtrauc 

izmantot uzlīmes, turklāt gan HDV, tajā skaitā kravu pārvadāšanai izmantojamiem vieglajiem 

kravas automobiļiem, gan LDV, jo tas paātrinās gan autotransporta ārējo izmaksu 

internalizāciju, gan principa “piesārņotājs maksā” piemērošanu. 

 

Ārējās izmaksas 

Autotransports rada ievērojamas ārējās izmaksas, tostarp saistībā ar klimata pārmaiņām, gaisa 

piesārņojumu un troksni. Pašlaik nozare šīs izmaksas sedz tikai daļēji. Lai gan atzinuma 

sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu paplašināt obligātu maksas iekasēšanu par 

HDV radītām ārējām izmaksām visvairāk piesārņotajās ceļu tīkla daļās, tas tomēr nav 

pietiekami, lai sasniegtu paziņoto mērķi — obligātu ārējo izmaksu internalizāciju 

autotransporta nozarē. 

 

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina piemērot maksu par ārējām izmaksām saistībā ar gaisa 

piesārņojumu un troksni, kas būtu obligāts visā ceļu tīklā, uz ko attiecas maksa par ārējām 

izmaksām. Lai atvieglotu efektīvāku cenu noteikšanu un pāreju uz videi draudzīgākiem 

transportlīdzekļiem, atsauces vērtības IIIb pielikumā tik mainītas uz saistošām minimālajām 

vērtībām attiecībā uz maksas iekasēšanu par gaisa piesārņojumu un troksni. 

 

Bezemisiju mobilitāte 

Ceļa nodevas var būt efektīvs pieprasījuma puses instruments, lai palīdzētu ieviest tirgū 

bezemisiju transportlīdzekļus (ZEV). Lai paātrinātu pāreju uz bezemisiju mobilitāti, atzinuma 

sagatavotājs ZEV ierosina saglabāt 75 % atlaidi, taču neatkarīgi no īstenošanas Regulas (ES) 

Nr. 595/2009 spēkā stāšanās.  

 

Atzinuma sagatavotājs arī ierosina svītrot četru gadu atbrīvojumu no maksas par ārējām 

izmaksām tiem transportlīdzekļiem, kuri atbilst augstākai EURO klasei. Šis atbrīvojums ne 

tikai vairs nav būtisks attiecībā uz EURO VI transportlīdzekļiem, bet atbrīvojuma atcelšana 

turpmākajām EURO klasēm arī ļaus ātrāk ieviest tirgū ZEV. 

 

Ieņēmumu izmantošana 

No ceļu lietošanas maksas piesaistītos resursus būtu jāparedz transporta infrastruktūras 

uzturēšanas un attīstības izmaksu finansēšanai, samazinot autotransporta radīto piesārņojumu 

tā rašanās vietā un veicinot bezemisiju transportlīdzekļu ražošanu un ieviešanu. 
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GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Šajā Baltajā grāmatā Komisija 

noteikusi 2020. gadā sasniedzamu mērķi 

“virzīties uz pilnīgu un obligāto ārējo 

izmaksu internalizāciju (ieskaitot troksni, 

vietējo piesārņojumu un sastrēgumus 

papildus obligātajai nolietojuma 

atgūšanai) autotransportā un dzelzceļa 

transportā.” 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Kravu un pasažieru pārvadāšanai 

paredzētu transportlīdzekļu pārvietošanās 

ir faktors, kas sekmē piesārņojošo vielu 

emisiju atmosfērā. Šādas piesārņojošās 

vielas, kas ļoti nopietni ietekmē cilvēku 

veselību un pasliktina apkārtējā gaisa 

kvalitāti Savienībā, citstarp ir PM2,5, 

NO2, un O3, kas saskaņā ar Eiropas Vides 

aģentūras 2017. gada aprēķiniem 

2014. gadā Savienībā izraisīja attiecīgi 

399 000, 75 000 un 13 600 priekšlaicīgas 

nāves gadījumu ilgstošas iedarbības dēļ. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Par arvien lielāku problēmu kļūst 

sastrēgumi, un tie rada ievērojamas 

ekonomiskās, sociālās un vides izmaksas, 

tostarp kavēšanos, nelietderīgu degvielas 

tērēšanu un papildu CO2 un piesārņotāju 

emisijas. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

1.d apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1d) Saskaņā ar Pasaules Veselības 

organizācijas (PVO) ziņām ceļu satiksmes 

radītais troksnis ir otrais kaitīgākais vides 

faktors Eiropā, atpaliekot vien no gaisa 

piesārņojuma. Var uzskatīt, ka vismaz 

9000 priekšlaicīgas nāves gadījumu gadā 

ir saistīti ar sirds slimībām, ko izraisa 

satiksmes troksnis. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

1.e apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1e) Eiropas Vides aģentūras (EVA) 

dokumentā “Gaisa kvalitāte Eiropā — 

ziņojums par 2017. gadu” norādīts, ka 

autotransporta nozare 2015. gadā radīja 

vislielākās NOx emisijas un bija otrs 

lielākais t. s. melnā oglekļa piesārņojuma 

avots. 
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Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a)  Lai nodrošinātu lietošanas maksas 

proporcionalitāti, ir svarīgi nošķirt cilvēku 

pārvadāšanai paredzētos viegldarba 

transportlīdzekļus no vieglajiem kravas 

automobiļiem, kas paredzēti kravu 

pārvadāšanai, kā noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 1071/20091a un Regulā (EK) 

Nr. 1072/20091b (EK), kā arī Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 165/20141c.  

 ____________________  

 1a  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus 

noteikumus par autopārvadātāja 

profesionālās darbības veikšanas 

nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 

96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 

51. lpp.). 

 1b  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 21. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem 

attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas 

autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 

14.11.2009., 72. lpp.). 

 1c  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 4. februāra Regula (ES) 

Nr. 165/2014 par tahogrāfiem 

autotransportā, ar kuru atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par 

reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto 

autotransportā, un groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās 

jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā 

ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 

1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

3.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b)  Vieglie kravas automobiļi arvien 

vairāk tiek izmantoti, lai apietu sociālos 

noteikumus un tirgus regulējumu 

attiecībā uz smagajiem kravas 

transportlīdzekļiem. Ar šo direktīvu būtu 

jānodrošina, ka valstis piemēro autoceļu 

nodevas lieliem vieglajiem kravas 

automobiļiem, kurus profesionāli izmanto 

kravu pārvadājumiem. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Laikam piesaistītās lietošanas 

maksas mudina autovadītājus braukt 

vairāk attiecīgās uzlīmes derīguma 

termiņa laikā, un šāda rīcība nozīmē, ka 

principi „piesārņotājs maksā” un 

„lietotājs maksā” tiek piemēroti nepareizi. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai nodrošinātu lietotāju atbalstu 

nākotnes maksas ceļu sistēmām, būtu jāļauj 

dalībvalstīm ieviest atbilstošas sistēmas, kā 

šīs maksas iekasēt, un tas jādara plašāka 

mobilitātes pakalpojumu kopuma ietvaros. 

Šādām sistēmām būtu jānodrošina 

infrastruktūras izmaksu taisnīga sadale un 

jāatspoguļo princips “piesārņotājs maksā”. 

Jebkurai dalībvalstij, kas ievieš šādu 

5. Lai nodrošinātu lietotāju atbalstu 

nākotnes maksas ceļu sistēmām, būtu jāļauj 

dalībvalstīm ieviest atbilstošas sistēmas, kā 

šīs maksas iekasēt, un tas jādara plašāka 

mobilitātes pakalpojumu kopuma ietvaros. 

Dalībvalstis tiek aicinātas ņemt vērā 

sabiedrības atbalstu ceļa nodevu 

iekasēšanai un sociālekonomiskos 

faktorus to ieviešanā, jo īpaši transporta 
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sistēmu, būtu jānodrošina tās atbilstība 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2004/52/EK16 noteikumiem. 

nozares konkurētspējas saglabāšanas 

nolūkā, jo šajā nozarē darbojas daudzi 

mazie un vidējie uzņēmumi, un veicināt 

lielāku nodevu elastību attiecībā uz 

privāto transportlīdzekļu lietotājiem, kuri 

ir spiesti regulāri izmantot transporta 

infrastruktūru. Šādām sistēmām būtu 

jānodrošina infrastruktūras izmaksu 

taisnīga sadale un jāatspoguļo princips 

“piesārņotājs maksā”. Jebkurai dalībvalstij, 

kas ievieš šādu sistēmu, būtu jānodrošina 

tās atbilstība Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2004/52/EK16 

noteikumiem. 

_________________ _________________ 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa 

Direktīva 2004/52/EK par ceļu lietotāju 

nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu 

savstarpēju izmantojamību Kopienā 

(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 166, 

30.4.2004., 124.–143. lpp. 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa 

Direktīva 2004/52/EK par ceļu lietotāju 

nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu 

savstarpēju izmantojamību Kopienā 

(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 166, 

30.4.2004., 124.–143. lpp. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Ir īpaši svarīgi, lai dalībvalstis 

izveidotu taisnīgu maksas iekasēšanas 

sistēmu, no kuras neciestu privāto 

transportlīdzekļu lietotāji, kuri ir spiesti 

regulārāk izmantot maksas ceļus tāpēc, ka 

viņu dzīvesvieta ir lauku apvidos vai grūti 

piekļūstamās vai izolētās teritorijās. 

Teritoriālās attīstības politikas ietvaros 

dalībvalstīm būtu jānosaka mazāka maksa 

lietotājiem no šādām teritorijām. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

5.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) Lai nodrošinātu lietotāju atbalstu 

nākotnes maksas ceļu sistēmām, 

dalībvalstis būtu jāmudina ņemt vērā 

sociālekonomiskos faktorus, kad tās ievieš 

ceļu lietošanas maksas pasākumus 

attiecībā uz vieglajiem automobiļiem. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Saskaņā ar Direktīvu 1999/62/EK 

maksu par ārējām izmaksām var noteikt 

tādā līmenī, kas tuvs galējām sociālajām 

izmaksām, kuras rada attiecīgā 

transportlīdzekļa lietošana. Ir pierādīts, ka 

šī metode ir vistaisnīgākais un efektīvākais 

veids, kā ņemt vērā smagdarba 

transportlīdzekļu radītā gaisa piesārņojuma 

un trokšņa negatīvo ietekmi uz vidi un 

veselību, un tā nodrošinātu taisnīgu 

smagdarba transportlīdzekļu ieguldījumu, 

lai varētu sasniegt ES gaisa kvalitātes 

standartus17 un jebkādus piemērojamos 

trokšņa ierobežojumus vai mērķus. Tādēļ 

šādu maksu piemērošana ir jāatvieglo. 

7. Saskaņā ar Direktīvu 1999/62/EK 

maksu par ārējām izmaksām var noteikt 

tādā līmenī, kas tuvs galējām sociālajām 

izmaksām, kuras rada attiecīgā 

transportlīdzekļa lietošana. Ir pierādīts, ka 

šī metode ir vistaisnīgākais un efektīvākais 

veids, kā ņemt vērā smagdarba 

transportlīdzekļu radītā gaisa piesārņojuma 

un trokšņa negatīvo ietekmi uz vidi un 

veselību, un tā nodrošinātu taisnīgu 

smagdarba transportlīdzekļu ieguldījumu, 

lai varētu sasniegt ES gaisa kvalitātes 

standartus17 un jebkādus piemērojamos 

trokšņa ierobežojumus vai mērķus, un ar 

to būtu iespējams nodrošināt stimulus 

ekoloģiski tīru transportlīdzekļu 

izmantošanai. Tādēļ šādu maksu 

piemērošana ir jāatvieglo. 

_________________ _________________ 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 21. maija 

Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti 

un tīrāku gaisu Eiropai, OV L 152, 

11.6.2008., 1.–44. lpp. 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 21. maija 

Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti 

un tīrāku gaisu Eiropai, OV L 152, 

11.6.2008., 1.–44. lpp. 
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Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8)  Šai nolūkā maksimālās pieļaujamās 

vidējās svērtās maksas par ārējām 

izmaksām būtu jāaizstāj ar viegli 

piemērojamām standartvērtībām, kas 

atjauninātas, ņemot vērā inflāciju, 

zinātnisko progresu attiecībā uz 

autotransporta ārējo izmaksu aplēšanu un 

izmaiņas autoparka sastāvā. 

(8)  Šai nolūkā maksimālās pieļaujamās 

vidējās svērtās maksas par ārējām 

izmaksām būtu jāaizstāj ar viegli 

piemērojamām minimālajām vērtībām, kas 

atjauninātas, ņemot vērā inflāciju, 

zinātnisko progresu attiecībā uz 

autotransporta ārējo izmaksu aplēšanu un 

izmaiņas autoparka sastāvā. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a)  Lai veicinātu Komisijas 2011. gada 

28. marta Baltajā grāmatā minētā mērķa 

izpildi, proti, virzīties uz pilnīgu un 

obligāto ārējo izmaksu internalizāciju, 

maksai par ārējām izmaksām vajadzētu 

būt obligātai tajā ceļu tīkla daļā, kurā tiek 

piemērota infrastruktūras lietošanas 

maksa. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b)  Neskarot Direktīvas 1999/62/EK 

9. panta 1.a punktu, dalībvalstīm būtu 

jāatļauj piemērot un saglabāt maksu par 

ārējām izmaksām tajās ceļu tīkla daļās, 

kurās infrastruktūras lietošanas maksa 

netiek piemērota. 
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Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

8.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8c)  Eiropas Komisijas Mobilitātes un 

transporta ģenerāldirektorāta 

“Rokasgrāmata par transporta ārējām 

izmaksām” būtu jāuzskata par pamatu 

tam, kā nosakāmas minimālās summas 

ārējo izmaksu internalizācijā. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Infrastruktūras lietošanas maksu 

diferenciācija atkarībā no EURO emisiju 

klases ir veicinājusi tīrāku 

transportlīdzekļu izmantošanu. Tomēr, 

ņemot vērā transportlīdzekļu parka 

atjaunināšanu, paredzams, ka līdz 

2020. gada beigām maksas diferenciācija 

atkarībā no šā parka sastāva starppilsētu 

tīklā būs novecojusi, tādēļ līdz minētajam 

termiņam tā būtu pakāpeniski jāatceļ. No tā 

paša brīža maksas par ārējām izmaksām 

iekasēšana būtu jāpiemēro daudz 

sistemātiskāk, padarot to par mērķtiecīgu 

līdzekli ārējo izmaksu atgūšanai situācijās, 

kurās šīs izmaksas ir visbūtiskākās. 

(9) Infrastruktūras lietošanas maksu 

diferenciācija atkarībā no EURO emisiju 

klases ir veicinājusi tīrāku 

transportlīdzekļu izmantošanu. Tomēr, 

ņemot vērā transportlīdzekļu parka 

atjaunināšanu, paredzams, ka līdz 

2020. gada beigām maksas diferenciācija 

atkarībā no šā parka sastāva starppilsētu 

tīklā būs novecojusi, tādēļ līdz minētajam 

termiņam tā būtu pakāpeniski jāatceļ. No tā 

paša brīža maksas par ārējām izmaksām 

iekasēšanu piemēro daudz sistemātiskāk, 

padarot to par mērķtiecīgu līdzekli ārējo 

izmaksu atgūšanai situācijās, kurās šīs 

izmaksas ir visbūtiskākās. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12)  Lai veicinātu vistīrāko un degvielu 

visvairāk taupošo transportlīdzekļu 

izmantošanu, dalībvalstīm šiem 

(12)  Lai veicinātu vistīrāko un degvielu 

visvairāk taupošo transportlīdzekļu, jo 

īpaši bezemisiju transportlīdzekļu, 
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transportlīdzekļiem būtu jāpiemēro būtiski 

mazākas autoceļu nodevas un lietošanas 

maksas. 

izmantošanu un uzlabotu to neizdevīgāko 

stāvokli konkurencē ar tradicionālajiem 

transportlīdzekļiem, dalībvalstīm šiem 

transportlīdzekļiem pēc iespējas ātrāk būtu 

jāpiemēro mazākas autoceļu nodevas un 

lietošanas maksas. Lai paātrinātu pāreju 

uz vistīrākajiem un visefektīvākajiem 

transportlīdzekļiem, šie samazinājumi ir 

jāpiemēro neatkarīgi no Eiropas 

Parlamenta un Padomes īstenošanas 

Regulas (EK) Nr. 595/20091a spēkā 

stāšanās.  

 __________________ 

 1a  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 18. jūnija Regula (EK) 

Nr. 595/2009 par mehānisko 

transportlīdzekļu un motoru tipa 

apstiprinājumu attiecībā uz lielas 

celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu 

radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi 

transportlīdzekļu remonta un tehniskās 

apkopes informācijai, par grozījumiem 

Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 

2007/46/EK un par Direktīvu 

80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK 

atcelšanu (OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.) 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Autoceļu satiksmes sastrēgumi, 

kurus visi mehāniskie transportlīdzekļi 

veicina dažādā mērā, rada izmaksas 

aptuveni 1 % apmērā no IKP. Lielu daļu šo 

izmaksu var attiecināt uz starppilsētu 

satiksmes sastrēgumiem. Tādēļ būtu 

jāatļauj iekasēt īpašu maksu par satiksmes 

sastrēgumiem, ar nosacījumu, ka to 

piemēro visām transportlīdzekļu 

kategorijām. Lai šī maksa būtu efektīva un 

samērīga, tā būtu jāaprēķina, pamatojoties 

uz galējām izmaksām par satiksmes 

sastrēgumiem, un jādiferencē atkarībā no 

(13) Autoceļu satiksmes sastrēgumi, 

kurus visi mehāniskie transportlīdzekļi 

veicina dažādā mērā, rada izmaksas 

aptuveni 1 %-2 % apmērā no IKP. Lielu 

daļu šo izmaksu var attiecināt uz 

starppilsētu un pārrobežu satiksmes 

sastrēgumiem. Tādēļ būtu jāatļauj iekasēt 

īpašu maksu par satiksmes sastrēgumiem, 

neskarot Direktīvas 1999/62/EK 9. panta 

1.a punktu, un ar nosacījumu, ka to 

piemēro visām transportlīdzekļu 

kategorijām. Lai šī maksa būtu efektīva un 

samērīga, tā būtu jāaprēķina, pamatojoties 
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vietas, laika un transportlīdzekļa 

kategorijas. Lai palielinātu maksas par 

satiksmes sastrēgumiem pozitīvo ietekmi, 

attiecīgie ieņēmumi būtu jāpiesaista 

projektiem, kas novērš šīs problēmas 

cēloņus. 

uz galējām izmaksām par satiksmes 

sastrēgumiem, un jādiferencē atkarībā no 

vietas, laika un transportlīdzekļa 

kategorijas. Lai palielinātu maksas par 

satiksmes sastrēgumiem pozitīvo ietekmi, 

attiecīgie ieņēmumi būtu jāpiesaista šīs 

problēmas pamatcēloņu novēršanai 

paredzētiem projektiem, piemēram, 

pārrobežu infrastruktūrai vai pārejai uz 

citiem transporta veidiem, un jāveicina 

satiksmes pārvirzīšana uz alternatīviem 

transporta ceļiem, kā arī pēc iespējas 

lielāka mazemisiju sabiedriskā transporta 

izmantošana. Jaunas iekasēšanas 

infrastruktūras gadījumā maksas par 

satiksmes sastrēgumiem iekasēšanas 

metodei pašai par sevi arī nebūtu jārada 

sastrēgumi vai jāpalielina jau esošie. 

 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Maksai par satiksmes sastrēgumiem 

būtu jāatbilst faktiskajām izmaksām, ko 

katrs transportlīdzeklis tieši rada citiem 

ceļa lietotājiem un netieši — sabiedrībai 

kopumā, nosakot tās samērīgi. Lai 

nepieļautu, ka minētās maksas nesamērīgi 

kavē cilvēku brīvu pārvietošanos un preču 

brīvu apriti, tās būtu jāierobežo ar 

konkrētām summām, kas atbilst galējām 

izmaksām par satiksmes sastrēgumiem, 

tuvojoties maksimālajai ietilpībai, proti, 

kad satiksmes apjoms tuvojas ceļa 

noslodzes robežai. 

(14) Maksai par satiksmes sastrēgumiem 

būtu jāatbilst faktiskajām izmaksām, ko 

katrs transportlīdzeklis tieši rada citiem 

ceļa lietotājiem un netieši — sabiedrībai 

kopumā, nosakot tās samērīgi. Lai 

nepieļautu, ka minētās maksas nesamērīgi 

kavē cilvēku brīvu pārvietošanos un preču 

brīvu apriti, jo īpaši pārrobežu un pilsētu 

teritorijās, tās būtu jāierobežo ar 

konkrētām summām, kas atbilst galējām 

izmaksām par satiksmes sastrēgumiem, 

tuvojoties maksimālajai ietilpībai, proti, 

kad satiksmes apjoms tuvojas ceļa 

noslodzes robežai. 
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Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19)  Ceļu maksas var mobilizēt resursus, 

kas sekmē augstas kvalitātes transporta 

infrastruktūras uzturēšanas un attīstīšanas 

finansēšanu. Tādēļ ir pareizi stimulēt 

dalībvalstis, lai tās atbilstoši izmanto 

ieņēmumus no ceļu maksām, un šai nolūkā 

prasīt, lai tās atbilstoši ziņo par šādu 

ieņēmumu izlietojumu. Tas jo īpaši 

palīdzēs apzināt iespējamās finansēšanas 

nepilnības un palielināt sabiedrības atbalstu 

ceļu maksas iekasēšanai. 

(19)  Ceļu maksas var mobilizēt resursus, 

kas sekmē augstas kvalitātes transporta 

infrastruktūras, tostarp alternatīvas 

transporta infrastruktūras, uzturēšanas un 

attīstīšanas finansēšanu, samazina 

autotransporta radīto piesārņojumu tā 

rašanās vietā un veicina bezemisiju 

transportlīdzekļu ražošanu un ieviešanu. 

Tādēļ dalībvalstīm būtu jānorobežo šie 

līdzekļi, lai tās atbilstoši izmantotu 

ieņēmumus no ceļu maksām, un šai nolūkā 

atbilstoši jāziņo par šādu ieņēmumu 

izlietojumu. Tas jo īpaši palīdzēs apzināt 

iespējamās finansēšanas nepilnības un 

palielināt sabiedrības atbalstu maksas, kas 

atkarīga no nobrauktā attāluma, 
iekasēšanai. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21)  Jānodrošina, ka maksas par ārējām 

izmaksām arī turpmāk iespējami precīzi 

atbilst izmaksām, ko izraisa smagdarba 

transportlīdzekļu radītais gaisa 

piesārņojums un troksnis, nepadarot 

iekasēšanas sistēmu pārāk sarežģītu, lai 

varētu stimulēt degvielu visvairāk taupošu 

transportlīdzekļu izmantošanu, saglabāt šo 

stimulu efektivitāti un regulāri atjaunināt 

ceļu maksas diferenciāciju. Tālab būtu 

jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu, lai maksas par ārējām 

izmaksām standartvērtības varētu pielāgot 

zinātnes attīstībai, definēt kārtību, kādā 

infrastruktūras lietošanas maksa mainās, 

(21)  Jānodrošina, ka maksas par ārējām 

izmaksām arī turpmāk iespējami precīzi 

atbilst izmaksām, ko izraisa smagdarba 

transportlīdzekļu un kravu pārvadāšanai 

paredzēto vieglo kravas automobiļu 

radītais gaisa piesārņojums un troksnis, 

nepadarot iekasēšanas sistēmu pārāk 

sarežģītu, lai varētu stimulēt degvielu 

visvairāk taupošu un ekoloģiski tīru 

transportlīdzekļu izmantošanu, saglabāt šo 

stimulu efektivitāti un regulāri atjaunināt 

ceļu maksas diferenciāciju. Tālab būtu 

jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 290. pantu, lai maksas par ārējām 

izmaksām minimālās vērtības varētu 
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neietekmējot kopējos ieņēmumus, atkarībā 

no smagdarba transportlīdzekļu CO2 

emisijām, un pielāgot tehnikas attīstībai 

kārtību, kādā mainās infrastruktūras 

lietošanas maksa attiecībā uz viegldarba 

transportlīdzekļiem. Ir īpaši būtiski, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 

ekspertu līmenī, un lai minētās 

apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 

principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu21. Proti, lai deleģēto 

aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlaments un Padome 

visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, turklāt minēto 

iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

pielāgot zinātnes attīstībai, definēt kārtību, 

kādā infrastruktūras lietošanas maksa 

mainās, neietekmējot kopējos ieņēmumus, 

atkarībā no smagdarba transportlīdzekļu un 

kravu pārvadāšanai paredzēto vieglo 

kravas automobiļu CO2 emisijām, un 

pielāgot tehnikas attīstībai kārtību, kādā 

mainās infrastruktūras lietošanas maksa 

attiecībā uz viegldarba transportlīdzekļiem. 

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu21. Proti, lai deleģēto 

aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, Eiropas Parlaments un Padome 

visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, turklāt minēto 

iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 

kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. 

____________________ ____________________ 

21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a No šīs direktīvas prasībām var 

atbrīvot spēkā esošos koncesijas līgumus 

līdz to atjaunināšanai. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) jauna infrastruktūra vai jaunas 

infrastruktūras uzlabojumi, tostarp būtiski 

rekonstrukcijas darbi; 

a) jauna infrastruktūra, jauna 

alternatīva transporta infrastruktūra 

pārejai uz citiem transporta veidiem vai 

jaunas infrastruktūras uzlabojumi, tostarp 

būtiski rekonstrukcijas darbi; 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. “autoceļu nodeva” ir konkrēta 

summa, kas noteikta atkarībā no attāluma, 

kuru transportlīdzeklis nobraucis, 

izmantojot attiecīgo infrastruktūru, un no 

transportlīdzekļa veida; tās nomaksāšana 

piešķir tiesības transportlīdzeklim izmantot 

attiecīgo infrastruktūru, un tā sastāv no 

infrastruktūras lietošanas maksas un — 

attiecīgā gadījumā — no maksas par 

satiksmes sastrēgumiem vai maksas par 

ārējām izmaksām, vai no tām abām; 

6. “autoceļu nodeva” ir konkrēta 

summa, kas noteikta atkarībā no attāluma, 

kuru transportlīdzeklis nobraucis, 

izmantojot attiecīgo infrastruktūru, un no 

transportlīdzekļa veida; tās nomaksāšana 

piešķir tiesības transportlīdzeklim izmantot 

attiecīgo infrastruktūru, un tā sastāv no 

infrastruktūras lietošanas maksas, maksas 

par ārējām izmaksām un — attiecīgā 

gadījumā — no maksas par satiksmes 

sastrēgumiem; 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. “infrastruktūras lietošanas maksa” 

ir maksa, ko iekasē, lai atgūtu izmaksas, 

kas dalībvalstī rodas saistībā ar 

infrastruktūras būvniecību, uzturēšanu, 

darbību un attīstību; 

7. “infrastruktūras lietošanas maksa” 

ir maksa, ko iekasē, lai atgūtu izmaksas, 

kas dalībvalstī rodas saistībā ar 

infrastruktūras būvniecību, uzturēšanu, 

darbību un attīstību, kā arī alternatīva 

transporta infrastruktūras projektu 

šķērsfinansēšanu; 
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Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 11. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. “satiksmes radīta gaisa 

piesārņojuma izmaksas” ir izmaksas par 

kaitējumu, ko transportlīdzekļa darbības 

laikā rada gaisā nonākušās daļiņas un 

ozona prekursori, piemēram, slāpekļa 

oksīds un gaistoši organiski savienojumi; 

11. “satiksmes radīta gaisa 

piesārņojuma izmaksas” ir izmaksas par 

kaitējumu cilvēku veselībai un videi, ko 

transportlīdzekļa darbības laikā rada gaisā 

nonākušās daļiņas un ozona prekursori, 

piemēram, slāpekļa oksīds un gaistoši 

organiski savienojumi; 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 12. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. “satiksmes radīta trokšņa 

piesārņojuma izmaksas” ir izmaksas par 

kaitējumu, ko rada transportlīdzekļa 

darbības vai transportlīdzekļa un ceļa 

virsmas mijiedarbības troksnis; 

12. “satiksmes radīta trokšņa 

piesārņojuma izmaksas” ir izmaksas par 

kaitējumu cilvēku veselībai un videi, ko 

rada transportlīdzekļa darbības vai 

transportlīdzekļa un ceļa virsmas 

mijiedarbības troksnis; 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 19. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19)  “viegldarba transportlīdzeklis” ir 

vieglais pasažieru automobilis, 

mikroautobuss vai vieglais kravas 

automobilis; 

(19)  “viegldarba transportlīdzeklis” ir 

vieglais pasažieru automobilis, 

mikroautobuss, vieglais kravas 

automobilis vai vieglais kravas 

automobilis, kas paredzēts kravu 
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pārvadāšanai; 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 22. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22)  “vieglais kravas automobilis” ir 

transportlīdzeklis, kas paredzēts preču 

pārvadāšanai un kura maksimālā 

pieļaujamā masa nav lielāka par 

3,5 tonnām; 

(22)  “vieglais kravas automobilis” ir 

transportlīdzeklis, kura maksimālā 

pieļaujamā masa nav lielāka par 

3,5 tonnām; 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 22.a  “vieglais kravas automobilis, kas 

paredzēts kravu pārvadāšanai” ir N1 

kategorijas III klases transportlīdzeklis 

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/20071a, 

kas paredzēts kravu pārvadāšanai; 

 __________________  

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 20. jūnija Regula (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 (OV L 171, 

29.6.2007., 1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts (jauns) 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 23.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 23.a “bezemisiju darbība” ir 

hibrīdtransportlīdzekļu darbība attiecīgajā 

autoceļu tīklā, neradot izplūdes gāzu 

emisijas; 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 2. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) infrastruktūras izmaksas vai 

infrastruktūras uzlabojumu izmaksas var 

ietvert jebkādus īpašus izdevumus saistībā 

ar infrastruktūru, kas paredzēti, lai 

samazinātu traucējumus, ko izraisa 

troksnis, vai lai uzlabotu satiksmes drošību, 

kā arī faktiskus maksājumus, ko veic 

infrastruktūras operators un kas atbilst 

vides jomā izvirzītiem objektīviem 

mērķiem, piemēram, aizsardzībai pret 

augsnes piesārņošanu. 

b) infrastruktūras izmaksas vai 

infrastruktūras uzlabojumu izmaksas var 

ietvert jebkādus īpašus izdevumus saistībā 

ar infrastruktūru, kas paredzēti, lai 

samazinātu traucējumus, ko izraisa troksnis 

vai gaisa piesārņojums, vai lai uzlabotu 

satiksmes drošību, kā arī faktiskus 

maksājumus, ko veic infrastruktūras 

operators un kas atbilst vides jomā 

izvirzītiem objektīviem mērķiem, 

piemēram, aizsardzībai pret augsnes 

piesārņošanu. 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Neskarot 9. punktu, no 2018. gada 

1. janvāra dalībvalstis neievieš lietošanas 

6. Neskarot 9. punktu, no 2018. gada 

1. janvāra dalībvalstis neievieš lietošanas 
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maksas smagdarba transportlīdzekļiem. 

Lietošanas maksas, kas ieviestas pirms 

minētā datuma, var saglabāt līdz 

2023. gada 31. decembrim. 

maksas smagdarba transportlīdzekļiem. 

Lietošanas maksas, kas ieviestas pirms 

minētā datuma, var saglabāt līdz 

2021. gada 31. decembrim. 

Pamatojums 

Nav nekādu tehnisku iemeslu, kāpēc dalībvalstis nevar jau laicīgāk sākt pakāpeniski atcelt 

lietošanas maksas smagdarba transportlīdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9.  No 2020. gada 1. janvāra autoceļu 

nodevas un lietošanas maksas, ko piemēro 

smagdarba transportlīdzekļiem, piemēro 

visiem smagdarba transportlīdzekļiem. 

9.  No 2020. gada 1. janvāra autoceļu 

nodevas un lietošanas maksas, ko piemēro 

smagdarba transportlīdzekļiem, piemēro 

visiem smagdarba transportlīdzekļiem, kā 

arī visiem vieglajiem kravas 

automobiļiem, kas paredzēti kravu 

pārvadāšanai un aprīkoti ar tahogrāfu 

atbilstoši Regulai (ES) Nr. 165/2014. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7. pants – 10. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. Autoceļu nodevas un lietošanas 

maksas, ko piemēro smagdarba 

transportlīdzekļiem, no vienas puses, un 

viegldarba transportlīdzekļiem, no otras 

puses, var ieviest vai saglabāt savstarpēji 

neatkarīgi. 

10. Līdz 2025. gada 31. decembrim 

autoceļu nodevas un lietošanas maksas, ko 

piemēro smagdarba transportlīdzekļiem, no 

vienas puses, un viegldarba 

transportlīdzekļiem, no otras puses, var 

ieviest vai saglabāt savstarpēji neatkarīgi. 
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Pamatojums 

Līdz 2025. gada 31. decembrim pakāpeniski jāatsakās no uzlīmēm attiecībā uz visiem 

transportlīdzekļiem. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.c pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest 

maksu par ārējām izmaksām saistībā ar 

satiksmes radīta gaisa piesārņojuma vai 

trokšņa piesārņojuma, vai to abu 

izmaksām. 

1. Dalībvalstis saglabā vai ievieš 

maksu par ārējām izmaksām saistībā ar 

satiksmes radīta gaisa piesārņojuma vai 

trokšņa piesārņojuma, vai to abu izmaksām 

visu veidu transportlīdzekļiem. 

Attiecībā uz smagdarba 

transportlīdzekļiem maksas par ārējām 

izmaksām diferencē un nosaka saskaņā ar 

IIIa pielikumā noteiktajām minimālajām 

prasībām un metodēm, kā arī ievērojot 

IIIb pielikumā noteiktās standartvērtības. 

Maksas par ārējām izmaksām diferencē un 

nosaka saskaņā ar IIIa pielikumā 

noteiktajām minimālajām prasībām un 

metodēm, kā arī tās atbilst vismaz 

IIIb pielikumā noteiktajām minimālajām 

vērtībām. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.c pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a  No 2022. gada 1. janvāra 

dalībvalstis, kas iekasē autoceļu nodevas, 

piemēro maksu par ārējām izmaksām 

saistībā ar satiksmes radīto gaisa un 

trokšņa piesārņojumu smagdarba 

transportlīdzekļiem un vieglajiem kravas 

automobiļiem, kas paredzēti kravu 

pārvadāšanai, visās ceļu tīkla daļās, uz ko 

attiecas infrastruktūras lietošanas maksa. 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.c pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b  No 2025. gada 1. janvāra 

dalībvalstis ievieš vai turpina piemērot 

maksu par ārējām izmaksām saistībā ar 

satiksmes radīto gaisa un trokšņa 

piesārņojumu visiem smagdarba un 

viegldarba transportlīdzekļiem visās ceļu 

tīkla daļās, uz ko attiecas infrastruktūras 

lietošanas maksa. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.c pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. No 2021. gada 1. janvāra 

dalībvalstis, kas iekasē autoceļu nodevas, 

smagdarba transportlīdzekļiem piemēro 

maksas par ārējām izmaksām vismaz tajā 

7. panta 1. punktā minētā tīkla daļā, kur 

smagdarba transportlīdzekļu radītais 

kaitējums videi ir lielāks par smagdarba 

transportlīdzekļu radīto vidējo kaitējumu 

videi, ko nosaka saskaņā ar IIIa pielikumā 

minētajām attiecīgajām ziņošanas 

prasībām. 

5. Dalībvalstis, kas iekasē autoceļu 

nodevas, var piemērot lielākas maksas par 

ārējām izmaksām smagdarba 

transportlīdzekļiem un viegldarba 

transportlīdzekļiem tajā 7. panta 1. punktā 

minētā tīkla daļā, kur smagdarba 

transportlīdzekļu un kravu pārvadāšanai 

paredzētu vieglo kravas automobiļu 
radītais kaitējums videi ir lielāks par 

smagdarba transportlīdzekļu un kravu 

pārvadāšanai paredzētu vieglo kravas 
automobiļu radīto vidējo kaitējumu videi, 

ko nosaka saskaņā ar IIIa pielikumā 

minētajām attiecīgajām ziņošanas 

prasībām. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 
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Direktīva 1999/62/EK 

7.c pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a  Dalībvalstis un kompetentie 

reģioni var ieviest vai turpināt piemērot 

maksu par ārējām izmaksām saistībā ar 

satiksmes radīto gaisa un trokšņa 

piesārņojumu tajās ceļu tīkla daļās, kurās 

infrastruktūras lietošanas maksa netiek 

piemērota. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6. punkts (jauns) 

Direktīva 1999/62/EK 

7.da pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Jaunas iekasēšanas 

infrastruktūras gadījumā maksas par 

satiksmes sastrēgumiem iekasēšanas 

metode nerada sastrēgumus vai 

nepalielina jau esošos. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.f pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pēc Komisijas informēšanas 

dalībvalsts var piemērot uzcenojumu 

infrastruktūras lietošanas maksai, ko iekasē 

konkrētos ceļa posmos, kuros regulāri 

rodas satiksmes sastrēgumi vai kurus 

lietojot transportlīdzekļi rada būtisku 

kaitējumu videi, ja tiek izpildīti šādi 

nosacījumi: 

1. Pēc Komisijas informēšanas 

dalībvalsts vai kompetentais reģions var 

piemērot uzcenojumu infrastruktūras 

lietošanas maksai, ko iekasē konkrētos ceļa 

posmos, kuros regulāri rodas satiksmes 

sastrēgumi vai kurus lietojot 

transportlīdzekļi rada būtisku kaitējumu 

videi, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi: 
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Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.f pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) uzcenojums nav lielāks par 15 % no 

vidējās svērtās infrastruktūras lietošanas 

maksas, ko aprēķina saskaņā ar 7.b panta 

1. punktu un 7.e pantu, izņemot gadījumus, 

kad gūtos ieņēmumus iegulda pamattīkla 

transporta koridoru pārrobežu posmos, un 

tad šis uzcenojums nedrīkst būt lielāks par 

25 %; 

b) uzcenojums nav lielāks par 15 % no 

vidējās svērtās infrastruktūras lietošanas 

maksas, ko aprēķina saskaņā ar 7.b panta 

1. punktu un 7.e pantu, izņemot gadījumus, 

kad gūtos ieņēmumus iegulda pamattīkla 

transporta koridoru pārrobežu posmos, un 

tad šis uzcenojums nedrīkst būt lielāks par 

50 %; 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.g pants – 4. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Viena gada laikā pēc šā deleģētā akta 

stāšanās spēkā dalībvalstis diferencē 

infrastruktūras lietošanas maksu, ņemot 

vērā CO2 emisiju standartvērtības un 

attiecīgās transportlīdzekļu kategorijas. 

Maksas diferencē tā, lai neviena maksa par 

infrastruktūras lietošanu nepārsniegtu 

100 % papildus tai pašai maksai par tādiem 

pašiem transportlīdzekļiem ar zemāko, bet 

ne nulles līmeņa CO2 emisiju apjomu. 

Bezemisiju transportlīdzekļiem 

infrastruktūras lietošanas maksu samazina 

par 75 % salīdzinājumā ar augstāko likmi. 

Viena gada laikā pēc šā deleģētā akta 

stāšanās spēkā dalībvalstis diferencē 

infrastruktūras lietošanas maksu, ņemot 

vērā CO2 emisiju standartvērtības un 

attiecīgās transportlīdzekļu kategorijas. 

Maksas diferencē tā, lai neviena maksa par 

infrastruktūras lietošanu nepārsniegtu 

100 % papildus tai pašai maksai par tādiem 

pašiem transportlīdzekļiem ar zemāko, bet 

ne nulles līmeņa CO2 emisiju apjomu. No... 

[šīs direktīvas spēkā stāšanās diena] 

bezemisiju transportlīdzekļiem 

infrastruktūras lietošanas maksu samazina 

par 75 % salīdzinājumā ar augstāko likmi. 

Šādu pašu samazinājumu piemēro 

bezemisiju darbībai, ja šādu darbību var 

pierādīt. 
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Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.g pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a  Komisija novērtējuma ziņojumu 

par bezemisiju transportlīdzekļu tirgus 

daļu sagatavo līdz ... [OV: lūdzu, 

ievietojiet datumu: pieci gadi pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā dienas]. 

Komisija tiek pilnvarota vajadzības 

gadījumā pieņemt deleģēto aktu saskaņā 

ar 9.e pantu, lai pārrēķinātu bezemisiju 

transportlīdzekļiem piemērojamo atlaidi 

no infrastruktūras lietošanas maksas 

augstākās likmes. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.ga pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

2. No 2022. gada 1. janvāra 

dalībvalstis diferencē autoceļu nodevas 

un — attiecībā uz lietošanas maksām — 

vismaz mēneša maksas atkarībā no 

transportlīdzekļu CO2 un piesārņojošo 

vielu emisijām saskaņā ar VII pielikuma 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.ga pants - 3.a punkts (jauns)  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a No... [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

diena] bezemisiju viegldarba 

transportlīdzekļiem infrastruktūras 

lietošanas maksu samazina par 75 % 

salīdzinājumā ar augstāko likmi. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts – aa apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.i pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) panta 2. punktā iekļauj šādu 

apakšpunktu: 

 “ca) šādas atlaides vai samazinājumus 

līdz 50 % apmērā piešķir pasažieru 

transportlīdzekļu lietotājiem, kuri ir 

spiesti izmantot infrastruktūru regulāri, jo 

īpaši tāpēc, ka tie dzīvo lauku, nošķirtās 

vai izolētās teritorijās.” 

 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 1999/62/EK 

9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a)  panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj 

šādi: 

Dalībvalstis nosaka šīs direktīvas radīto 

ieņēmumu izmantojumu. Lai varētu attīstīt 

visu autoceļu tīklu kopumā, no 

infrastruktūras lietošanas maksām un 

maksas par ārējām izmaksām iegūtos 

ieņēmumus vai finanšu izteiksmē tiem 

līdzīgu ieņēmumu summas būtu jāizmanto 

“Lai varētu attīstīt visu autoceļu tīklu 

kopumā, no infrastruktūras lietošanas 

maksām un maksas par ārējām izmaksām 

iegūtos ieņēmumus vai finanšu izteiksmē 

tiem līdzīgu ieņēmumu summas izmanto 

transporta nozarē un visas transporta 

sistēmas optimizēšanai. Ieņēmumus, ko 
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transporta nozarē, lai optimizētu visu 

transporta sistēmu.   

gūst no maksas par ārējām izmaksām, vai 

finanšu izteiksmē tiem līdzīgu ieņēmumu 

summas izmanto investīcijām, lai: 

 a)  atbalstītu Eiropas transporta tīklu, 

tā apkopi un uzturēšanu; 

 b)  optimizētu loģistiku; 

 c)  uzlabotu ceļu satiksmes drošību; 

 d)  nodrošinātu drošas stāvvietas. 

Jo īpaši ieņēmumus, ko gūst no maksas par 

ārējām izmaksām, vai finanšu izteiksmē 

tiem līdzīgu ieņēmumu summas būtu 

jāizmanto, lai transportu padarītu 

ilgtspējīgāku, tostarp veiktu vienu vai 

vairākus no šādiem pasākumiem: 

Ieņēmumus, ko gūst no maksas par ārējām 

izmaksām, vai finanšu izteiksmē tiem 

līdzīgu ieņēmumu summas izmanto, lai 

transportu padarītu ilgtspējīgāku un 

novērstu kaitējumu cilvēku veselībai un 

videi, tostarp veiktu vienu vai vairākus no 

šādiem pasākumiem: 

a)  veicinātu cenu efektīvu noteikšanu; a)  veicinātu cenu efektīvu noteikšanu; 

b)  rašanās vietā mazinātu 

autotransporta radīto piesārņojumu; 

b)  rašanās vietā mazinātu 

autotransporta radīto piesārņojumu; 

c)  rašanās vietā mazinātu 

autotransporta radītā piesārņojuma sekas; 

c)  rašanās vietā mazinātu 

autotransporta radītā piesārņojuma sekas; 

d)  uzlabotu transportlīdzekļu 

parametrus no CO2 emisiju apjoma un 

enerģijas izmantojuma viedokļa; 

d)  uzlabotu transportlīdzekļu 

parametrus no CO2 emisiju apjoma un 

enerģijas izmantojuma viedokļa; 

e)  transporta lietotājiem attīstītu 

alternatīvu infrastruktūru un/vai palielinātu 

esošo jaudu; 

e)  transporta lietotājiem attīstītu 

alternatīvu infrastruktūru un/vai palielinātu 

esošo jaudu; 

f)  atbalstītu Eiropas transporta tīklu; f)  atbalstītu un veicinātu to, ka 

attīstās elektromobilitāte, tostarp 

infrastruktūra elektroenerģijas piegādei 

transportlīdzekļiem; 

g)  optimizētu loģistiku; g)  šķērsfinansētu alternatīvus 

efektīva transporta projektus, kuru 

rezultātā notiek pāreja uz citiem 

transporta veidiem; 

h) uzlabotu ceļu satiksmes drošību; 

un 

h)  atbalstītu kolektīvos transporta 

veidus.” 

i) nodrošinātu drošas stāvvietas.  

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 
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9. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) veicinātu elektrotransportlīdzekļu 

un (no elektrotīkla lādējamu) 

hibrīdtransportlīdzekļu plašāku 

izmantošanu; 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 15. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

9.e pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pilnvaras pieņemt 7.g panta 

4. punktā, 7.ga panta 4. punktā un 9.d pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas 

spēkā stāšanās datums]. 

2. Pilnvaras pieņemt 7.g panta 

4. punktā, 7.ga panta 4. punktā un 9.d pantā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs 

direktīvas spēkā stāšanās diena]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana 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.  53 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts – 1. ievilkums 

Direktīva 1999/62/EK 

III pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 6. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

-  Smagdarba transportlīdzekļiem 

izmaksas sadala, ievērojot objektīvus un 

pārskatāmus kritērijus, ņemot vērā tīklā 

paredzamās smagdarba transportlīdzekļu 

satiksmes īpatsvaru un ar to saistītās 

- Smagdarba un viegldarba 

transportlīdzekļiem izmaksas sadala, 

ievērojot objektīvus un pārskatāmus 

kritērijus, ņemot vērā tīklā paredzamās 

dažādu transportlīdzekļu satiksmes 
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izmaksas. Smagdarba transportlīdzekļu 

kilometrāžu šajā nolūkā drīkst koriģēt ar 

objektīvi pamatotiem “ekvivalences 

koeficientiem”, piemēram, 4. punktā 

izklāstītajiem (*). 

īpatsvaru un ar to saistītās izmaksas. 

Smagdarba transportlīdzekļu kilometrāžu 

šajā nolūkā drīkst koriģēt ar objektīvi 

pamatotiem “ekvivalences koeficientiem”, 

piemēram, 4. punktā izklāstītajiem (*). 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts – 2. ievilkums 

Direktīva 1999/62/EK 

III pielikums – 2. daļa – 2.2. punkts – 2. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- Šādas izmaksas sadala starp 

smagdarba transportlīdzekļiem un pārējiem 

satiksmes dalībniekiem, pamatojoties uz to 

faktisko un prognozēto kilometrāžas daļu, 

un tās drīkst koriģēt ar objektīvi 

pamatotiem ekvivalences koeficientiem, 

piemēram, 4. punktā izklāstītajiem. 

- Šādas izmaksas sadala starp 

smagdarba transportlīdzekļiem un pārējiem 

viegldarba transportlīdzekļiem, 

pamatojoties uz to faktisko un prognozēto 

kilometrāžas daļu, un tās drīkst koriģēt ar 

objektīvi pamatotiem ekvivalences 

koeficientiem, piemēram, 4. punktā 

izklāstītajiem. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

MINIMĀLĀS PRASĪBAS MAKSAS PAR 

ĀRĒJĀM IZMAKSĀM IEKASĒŠANAI 

MINIMĀLĀS PRASĪBAS AUGSTĀKAS 

MAKSAS PAR ĀRĒJĀM IZMAKSĀM 

IEKASĒŠANAI 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā pielikumā ir ietvertas minimālās 

prasības, kas jāievēro, lai iekasētu maksu 

par ārējām izmaksām un attiecīgā gadījumā 

aprēķinātu maksimālo pieļaujamo maksu 

par ārējām izmaksām. 

Šajā pielikumā ir ietvertas minimālās 

prasības, kas jāievēro, lai iekasētu 

augstāku maksu par ārējām izmaksām 

salīdzinājumā ar IIIb pielikumā 

noteiktajām minimālajām vērtībām, un 

attiecīgā gadījumā aprēķinātu maksimālo 

pieļaujamo maksu par ārējām izmaksām. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – 1. sadaļa – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nosaka precīzu sava ceļu tīkla 

daļu vai daļas, uz ko attiecas maksa par 

ārējām izmaksām. 

Dalībvalstis nosaka precīzu sava ceļu tīkla 

daļu vai daļas, uz ko attiecas augstāka 

maksa par ārējām izmaksām salīdzinājumā 

ar IIIb pielikumā noteiktajām 

minimālajām vērtībām. 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – 2. sadaļa – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalstis plāno piemērot tādu maksu 

par ārējām izmaksām, kas ir augstāka par 

IIIb pielikumā norādītajām 

standartvērtībām, tās paziņo Komisijai 

transportlīdzekļu klasifikāciju, saskaņā ar 

kuru tiek diferencēta maksa par ārējām 

izmaksām. Dalībvalstis paziņo Komisijai 

arī to ceļu atrašanās vietu, uz kuriem 

piemēro lielāku maksu par ārējām 

izmaksām (turpmāk “piepilsētas ceļi 

(tostarp autoceļi)”), un to ceļu atrašanās 

vietu, uz kuriem piemēro mazāku maksu 

Ja dalībvalstis plāno piemērot tādu maksu 

par ārējām izmaksām, kas ir augstāka par 

IIIb pielikumā norādītajām minimālajām 

vērtībām, tās paziņo Komisijai 

transportlīdzekļu klasifikāciju, saskaņā ar 

kuru tiek diferencēta maksa par ārējām 

izmaksām. Dalībvalstis paziņo Komisijai 

arī to ceļu atrašanās vietu, uz kuriem 

piemēro lielāku maksu par ārējām 

izmaksām (turpmāk “piepilsētas ceļi 

(tostarp autoceļi)”), un to ceļu atrašanās 

vietu, uz kuriem piemēro minimālo maksu 
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par ārējām izmaksām (turpmāk 

“starppilsētu ceļi (tostarp autoceļi)”). 

par ārējām izmaksām (turpmāk 

“starppilsētu ceļi (tostarp autoceļi)”). 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – 3. sadaļa – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šo iedaļu piemēro, ja dalībvalsts plāno 

piemērot tādu maksu par ārējām izmaksām, 

kas ir augstāka par IIIb pielikumā 

norādītajām standartvērtībām. 

Šo iedaļu piemēro, ja dalībvalsts plāno 

piemērot tādu maksu par ārējām izmaksām, 

kas ir augstāka par IIIb pielikumā 

norādītajām minimālajām vērtībām. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – 4. sadaļa – 4.1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalsts plāno piemērot tādu maksu 

par ārējām izmaksām, kas ir augstāka par 

IIIb pielikumā norādītajām 

standartvērtībām, minētā dalībvalsts vai 

attiecīgā gadījumā neatkarīga iestāde 

iekasējamo maksu par satiksmes radīto 

gaisa piesārņojumu aprēķina, izmantojot 

šādu formulu: 

Ja dalībvalsts plāno piemērot tādu maksu 

par ārējām izmaksām, kas ir augstāka par 

IIIb pielikumā norādītajām minimālajām 

vērtībām, minētā dalībvalsts vai attiecīgā 

gadījumā neatkarīga iestāde iekasējamo 

maksu par satiksmes radīto gaisa 

piesārņojumu aprēķina, izmantojot šādu 

formulu: 

 

Grozījums Nr.  61 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIa pielikums – 4. sadaļa – 4.2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja dalībvalsts plāno piemērot tādu maksu 

par ārējām izmaksām, kas ir augstāka par 

Ja dalībvalsts plāno piemērot tādu maksu 

par ārējām izmaksām, kas ir augstāka par 
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IIIb pielikumā norādītajām 

standartvērtībām, minētā dalībvalsts vai 

attiecīgā gadījumā neatkarīga iestāde 

iekasējamo maksu par satiksmes radītā 

trokšņa piesārņojumu aprēķina, izmantojot 

šādu formulu: 

IIIb pielikumā norādītajām minimālajām 

vērtībām, minētā dalībvalsts vai attiecīgā 

gadījumā neatkarīga iestāde iekasējamo 

maksu par satiksmes radītā trokšņa 

piesārņojumu aprēķina, izmantojot šādu 

formulu: 

 

 

Grozījums Nr.  62 

Direktīvas priekšlikums 

1. pielikums – 1. punkts – d. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIb pielikums – virsraksts  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

MAKSAS PAR ĀRĒJĀM IZMAKSĀM 

STANDARTVĒRTĪBAS 

MAKSAS PAR ĀRĒJĀM IZMAKSĀM 

MINIMĀLĀS VĒRTĪBAS 

 

Grozījums Nr.  63 

Direktīvas priekšlikums 

1. pielikums – 1. punkts – d. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIb pielikums – 1. sadaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šis pielikums nosaka maksas par ārējām 

izmaksām standartvērtības, tostarp 

attiecībā uz gaisa piesārņojuma un trokšņa 

radītām izmaksām. 

Šis pielikums nosaka maksas par ārējām 

izmaksām minimālās vērtības, tostarp 

attiecībā uz gaisa piesārņojuma un trokšņa 

radītām izmaksām. 

 

Grozījums Nr.  64 

Direktīvas priekšlikums 

1. pielikums – 1. punkts – d. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIb pielikums – 1. tabula – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. tabula. Maksas par ārējām izmaksām 

standartvērtības smagajiem kravas 

1. tabula. Maksas par ārējām izmaksām 

minimālās vērtības smagajiem kravas 
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transportlīdzekļiem transportlīdzekļiem 

 

Grozījums Nr.  65 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – d. apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIb pielikums – 2. tabula – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. tabula. Maksas par ārējām izmaksām 

standartvērtības tālsatiksmes autobusiem 

2. tabula. Maksas par ārējām izmaksām 

minimālās vērtības tālsatiksmes 

autobusiem 

 

Grozījums Nr.  66 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIb pielikums – 2.a tabula (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

 

Grozījums 

2.a tabula. Maksas par ārējām izmaksām minimālās vērtības vieglajiem pasažieru 

automobiļiem 

 

Transportlīdzekli

s  

Dzinējs  EURO klase  Piepilsētas  Starppilsētu  

Automobiļi ar 

dīzeļdzinēju  

<1,4 l  EURO II  1,9  0,9  

EURO III  1,6  0,9  

EURO IV  1,3  0,7  

EURO V  0,9  0,5  

EURO 6  0,6  0,3  

1,4-2,0 l EURO 0 3,6 1,0 

EURO I  1,9  0,9  

EURO II  1,8  0,8  
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EURO III  1,7  0,9  

EURO IV  1,4  0,7  

EURO V  0,9  0,5  

EURO VI 0,6  0,3  

>2,0 l EURO 0 3,9 1,3 

EURO I 1,9 0,9 

EURO II  1,8  0,9  

EURO III  1,7  0,9  

EURO IV  1,4  0,7  

EURO V  0,9  0,5  

EURO VI  0,6  0,3  

Automobiļi ar 

benzīna dzinēju 

<1,4 l EURO 0 3,7 2,4 

EURO I  1,0  0,4  

EURO II  0,7  0,3  

EURO III  0,5  0,2  

EURO IV  0,5  0,2  

EURO V  0,5  0,2  

EURO VI  0,5  0,2  

1,4-2,0 l EURO 0 3,9 3,0 

EURO I  1,1  0,4  

EURO II  0,7  0,3  

EURO III  0,5  0,2  

  EURO IV  0,5  0,2  

EURO V  0,4  0,2  

EURO VI  0,4  0,2  

>2,0 l EURO 0 4,0 3,0 

EURO I  1,0  0,4  

EURO II  0,5  0,3  

EURO III  0,5  0,2  

EURO IV  0,5  0,2  

EURO V  0,4  0,2  

EURO VI  0,4  0,2  
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Grozījums Nr.  67 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 1999/62/EK 

IIIb pielikums – 2.b tabula (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

 

Grozījums 

2.b tabula. Maksas par ārējām izmaksām minimālās vērtības vieglajiem kravas 

automobiļiem, kas paredzēti kravu pārvadāšanai: 

Transportlīdzekli

s  

EURO klase  Piepilsētas  Starppilsētu  

Kravu 

pārvadāšanai 

paredzēts 

vieglais kravas 

automobilis ar 

benzīna dzinēju 

EURO I 2,4 0,7 

EURO II  1,9 0,4 

EURO III  1,8  0,4  

EURO IV  1,7  0,3  

EURO V  1,6  0,3  

EURO VI  1,6  0,3  

Kravu 

pārvadāšanai 

paredzēts 

vieglais kravas 

automobilis ar 

dīzeļdzinēju 

EURO I 4,0 1,7 

EURO II  4,1  1,7  

EURO III  3,5  1,3  

EURO IV  3,0  1,1  

EURO V  2,2  0,8  

EURO VI  1,9  0,5  

 

 

Grozījums Nr.  68 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

V pielikums – 1. sadaļa – 2. tabula 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

2. tabula. Ekvivalences koeficienti, kas izmantojami, nosakot maksas par satiksmes 



 

AD\1148775LV.docx 37/39 PE613.289v03-00 

 LV 

sastrēgumiem līmeņa proporciju dažādām transportlīdzekļu kategorijām 

Transportlīdzekļa kategorija Ekvivalences koeficients 

Viegldarba transportlīdzekļi 1 

Atsevišķie smagie kravas transportlīdzekļi 1,9 

Autobusi un tālsatiksmes autobusi 2,5 

Sakabinātie smagie kravas transportlīdzekļi 2,9 

 

Grozījums 

2. tabula. Ekvivalences koeficienti, kas izmantojami, nosakot maksas par satiksmes 

sastrēgumiem līmeņa proporciju dažādām transportlīdzekļu kategorijām 

Transportlīdzekļa kategorija Ekvivalences koeficients 

Viegldarba transportlīdzekļi 1 

Atsevišķie smagie kravas transportlīdzekļi 1,9 

Autobusi un tālsatiksmes autobusi 1,5 

Sakabinātie smagie kravas transportlīdzekļi 2,9 
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