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ĪSS PAMATOJUMS 

Savienība, izstrādājot savu 2011. gada balto grāmatu “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 

telpu – virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu”, ir nospraudusi mērķi 

līdz 2030. gadam 30 % un līdz 2050. gadam vairāk par 50 % no kravu autopārvadājumiem 

novirzīt uz citiem pārvadājumu veidiem, piemēram, uz dzelzceļu un ūdenstransportu. 

Direktīva 1992/106/EEK ir uzskatāma par vienīgo Eiropas juridisko instrumentu, kurā ir 

reglamentēta modālā pāreja, un tā joprojām ir pilnībā aktuāla vairāk nekā 25 gadus pēc tās 

stāšanās spēkā. Katru gadu gaisa piesārņojuma dēļ Eiropas Savienībā priekšlaicīgi iet bojā 

400 000 cilvēku, ceļu satiksmes negadījumi izraisa 26 000 personu nāves un sastrēgumi rada 

zaudējumus, kas tiek lēsti 1,1 % apmērā no Eiropas IKP. Kombinētie pārvadājumi ir 

uzskatāmi par vienu no līdzekļiem, ar kuriem reaģē uz pārvadājumu nelabvēlīgo ietekmi. 

Tomēr, ņemot vērā transporta nozares attīstību, jauno tehnoloģiju izplatību, regulējuma teksta 

dažu vietu neskaidrību un neaktualitāti, kā arī tā īstenošanas dalībvalstīs trūkumus, šī 

direktīva ir jāpārskata, lai Eiropā pilnībā atraisītu kombinēto pārvadājumu potenciālu. 

Kopumā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar kuru tiek novērstas 

daudzas šā brīža nepilnības, jo teksts tiek padarīts saprotamāks un tiek atcelti atsevišķi 

modālās pārejas attīstības šķēršļi. Jo īpaši atzinuma sagatavotājs atbalsta nepieciešamību 

pārskatīt kombinēto pārvadājumu definīciju, tos attiecināt uz iekšzemes pārvadājumiem, 

uzņēmējiem vajadzību izmantot elektroniskos dokumentus, paplašināt atbalsta pasākumu 

loku, pastiprināt dalībvalstu sadarbību ieguldījumu infrastruktūrā jomā un apmainīties ar 

informāciju par modālās pārejas pasākumiem.  

Atzinuma sagatavotājs ierosina tekstu pastiprināt attiecībā uz vairākiem tematiem: 

Juridiskā precizēšana 

Atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus precizējumus, lai novērstu interpretācijas atšķirības. 

Šie precizējumi jo īpaši skar dalībvalstu kombinēto pārvadājumu kabotāžu un izņēmumu no 

150 km noteikuma kritērijus.  

Ieguldījumu infrastruktūras objektos optimizācija  

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ieguldījums kombinēto pārvadājumu infrastruktūrā 

galvenokārt būtu jāattiecina uz pārkraušanas termināļiem. Būtu jādod priekšroka izveidotās 

infrastruktūras efektivitātes palielināšanai un uzlabošanai. Runājot par jaunu termināļu būvi, 

atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē sākotnējā ietekmes novērtējuma veikšanu, lai nodrošinātu 

šādu ieguldījumu ekonomikas un vides aktualitāti, ņemot vērā attiecīgās zonas ģeogrāfiskos 

un dabiskos ierobežojumus. 

Loģistikas uzlabošana 

Pārkraušanas izmaksas un tās neizbēgami radītais laika zudums ir viens no galvenajiem 

faktoriem, kuru dēļ kombinētie pārvadājumi konkurences cīņā zaudē viena veida 

pārvādājumiem. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka loģistikas uzlabojums, ko panāk, 

izmantojot digitālos risinājumus, sakaru un informācijas tehnoloģijas, transporta saistītās 
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sistēmas vai labāk apmācot darbaspēku, varētu uzlabot arī kombinēto pārvadājumu pievilcību. 

Tīro energoresursu un tehnoloģiju popularizēšana 

Kaut arī direktīvā kā viens no galvenajiem mērķiem ir izvirzīts gaisu piesārņojošo vielu 

emisiju samazināšana, spēkā esošajā tekstā nav paredzēti nekādi pasākumi, ar kuriem sekmē 

transportlīdzekļu un infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanas pūliņus, atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu un novatorisko tehnoloģiju un digitālo risinājumu pielietošanu. 

Atzinuma sagatavotājs izsaka priekšlikumus, kas attiecas uz iepriekšminētajiem trūkumiem, 

jo īpaši, lai precizētu iespējamā atbalsta pasākumu īstenošanas sfēru. 

Atbalsta uzņēmumiem pasākumu pastiprināšana 

Atzinuma sagatavotājs vēlas panākt, lai obligāti līdz 2021. gada 31. decembrim katrā 

dalībvalstī tiktu noteikts vismaz viens papildu atbalsta pasākums, jo īpaši, ņemot vērā 

nepieciešamību samazināt kravu pārvadājumu ietekmi uz vidi un sabiedrības veselību.  

Atzinuma sagatavotājs ierosina atbalsta pasākumu priekšmetu formulēt precīzāk. 

Dalībvalstīm būtu jādod priekšroka ieguldījumiem pārkraušanas termināļos, ar kuriem var 

pastiprināt nepietiekamas caurlaides spēju un samazināt sastrēgumu zonas, jo īpaši pilsētu un 

piepilsētu teritoriju tuvumā, sekmēt dabas šķēršļu, piemēram, kalnainu teritoriju, pārvarēšanu, 

uzlabot pārrobežu savienojumus, samazināt gaisu piesārņojošo vielu emisiju un nodrošināt to 

rūpniecības apgabalu izolācijas novēršanu, kuros šādu infrastruktūras objektu trūkst. 

Statistika un modālās pārejas Eiropas mērķis 

Savienība ir izvirzījusi mērķi 30 % no visiem preču kravu autopārvadājumiem līdz 

2013. gadam novirzīt uz citiem pārvadājumu veidiem un 50 % — līdz 2050. gadam. Tomēr 

kombinēto pārvadājumu attīstības dalībvalstu un Savienības līmenī uzraudzība joprojām ir 

nepilnīga, jo it īpaši nepietiekami ir pieejamie statistikas dati. Atzinuma sagatavotājs 

pastiprina dalībvalstu pienākumu sniegt ziņojumus un prasa, lai Komisija nodrošinātu 

uzraudzību pār to, kā tiek pildīti kombinētā transporta jomā uzstādītie Eiropas mērķi. 

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. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) Transporta negatīvā ietekme uz 

gaisa piesārņojumu, siltumnīcefekta gāzu 

emisijām, negadījumiem, troksni un 

sastrēgumiem turpina radīt problēmas 

ekonomikai un Eiropas iedzīvotāju 

1) Transporta negatīvā ietekme uz 

gaisa piesārņojumu, siltumnīcefekta gāzu 

emisijām, negadījumiem, troksni un 

sastrēgumiem turpina radīt problēmas 

ekonomikai un Eiropas iedzīvotāju 



 

AD\1153332LV.docx 5/28 PE618.208v02-00 

 LV 

veselībai un labklājībai. Neraugoties uz 

faktu, ka autotransports ir galvenais šo 

negatīvo ietekmju avots, tiek lēsts, ka 

kravu autopārvadājumi līdz 2050. gadam 

palielināsies par 60 %. 

veselībai un labklājībai. Transports 

patlaban rada aptuveni 23,2 % no visām 

Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijām, 

savukārt 2014. gadā autotransporta 

īpatsvars Savienības transporta nozares 

siltumnīcefekta gāzu emisijās sasniedza  

72,8 %. Katru gadu gaisa piesārņojuma 

dēļ Savienībā priekšlaicīgi iet bojā 

400 000 cilvēku, ceļu satiksmes 

negadījumi izraisa 26 000 personu nāvi 

un sastrēgumi rada zaudējumus, kas tiek 

lēsti 1,1 % apmērā no Savienības IKP. 
Neraugoties uz faktu, ka autotransports ir 

galvenais šo negatīvo ietekmju avots, tiek 

prognozēts, ka kravu autopārvadājumi līdz 

2050. gadam varētu palielināties par 60 %. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) Transporta darbības negatīvās 

ietekmes samazināšana paliek viens no 

Savienības transporta politikas galvenajiem 

mērķiem. Padomes Direktīva 

92/106/EEK21, kura paredz pasākumus 

kombinēto transporta veidu attīstības 

veicināšanai, ir vienīgais Savienības līmeņa 

tiesību akts, ar ko tiešā veidā veicina pāreju 

no kravu autopārvadājumiem uz 

pārvadājumu veidiem, kuri rada mazāk 

emisiju, piemēram, pa iekšējiem 

ūdensceļiem, jūru un dzelzceļu. 

2) Transporta darbības negatīvās 

ietekmes samazināšana paliek viens no 

Savienības transporta politikas galvenajiem 

mērķiem. Padomes Direktīva 

92/106/EEK21, kura paredz pasākumus 

kombinēto transporta veidu attīstības 

veicināšanai, ir vienīgais Savienības līmeņa 

tiesību akts, ar ko tiešā veidā veicina pāreju 

no kravu autopārvadājumiem uz transporta 

veidiem, kuri rada mazāk emisiju, 

piemēram, iekšējiem ūdensceļiem, jūru un 

dzelzceļu. Lai vēl vairāk samazinātu 

kravu autopārvadājumu negatīvās papildu 

sekas, būtu jāsekmē pētījumi par labāka 

maršruta risinājumiem, tīkla optimizāciju, 

kravnesības izmantošanas efektivitātes 

uzlabošanu un iespējām likt atlīdzināt 

ārējās izmaksas un dalībvalstu 

savstarpēju apmaiņu ar paraugpraksi 

minētajās jomās. 

_________________ _________________ 

21 Padomes 1992. gada 7. decembra 

Direktīva 92/106/EEK par vienotu 

21 Padomes 1992. gada 7. decembra 

Direktīva 92/106/EEK par vienotu 



 

PE618.208v02-00 6/28 AD\1153332LV.docx 

LV 

noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu 

veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem 

starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 

38. lpp.). 

noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu 

veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem 

starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 

38. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3) Uz mērķi panākt, ka līdz 2030. 

gadam 30 % kravu autopārvadājumu 

attālumā virs 300 km tiek novirzīti uz 

citiem transporta veidiem, piemēram, 

dzelzceļu vai ūdenstransportu, un līdz 

2050. gadam – vairāk nekā 50 %, nolūkā 

vairāk izmantot energoefektīvākus 

transporta veidus, virzās lēnāk, nekā gaidīts 

un pēc pašreizējām prognozēm tas netiks 

sasniegts. 

3) Uz mērķi panākt, ka līdz 

2030. gadam 30 % kravu autopārvadājumu 

attālumā virs 300 km tiek novirzīti uz 

citiem transporta veidiem, piemēram, 

dzelzceļu vai ūdenstransportu, un līdz 

2050. gadam — vairāk nekā 50 %, nolūkā 

vairāk izmantot energoefektīvākus 

transporta veidus, virzās lēnāk, nekā gaidīts 

un pēc pašreizējām prognozēm tas netiks 

sasniegts. Ņemot vērā kombinēto 

pārvadājumu joprojām neizmantotās 

iespējas, šīs direktīvas uzlabošanas sekas 

ir nozīmīgas, jo ar to palīdzību šī nozare 

var sasniegt Parīzes klimata nolīguma 

mērķus.  

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4a) Īstenojot šo direktīvu, būtu jārada 

intermodālo un multimodālo kravu 

pārvadājumu pakalpojumu efektivitātes 

priekšnoteikumi, transporta veidiem 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 
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5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5) Direktīva 92/106/EEK būtu 

jāvienkāršo un tās īstenošana jāuzlabo, 

pārskatot kombinēto transporta veidu 

ekonomiskos stimulus nolūkā veicināt 

kravu pārvadājumu novirzīšanu uz 

transporta veidiem, kas ir videi 

draudzīgāki, drošāki, energoefektīvāki un 

rada mazāk sastrēgumu. 

5) Direktīva 92/106/EEK būtu 

jāvienkāršo un tās īstenošana jāuzlabo, 

pārskatot un pastiprinot kombinēto 

transporta veidu ekonomiskos stimulus 

nolūkā veicināt kravu pārvadājumu 

novirzīšanu uz mazāk piesārņojošiem 

transporta veidiem, kas ir videi 

draudzīgāki, drošāki, energoefektīvāki un 

rada mazāk sastrēgumu. Ņemot to vērā, 

būtu jāsekmē pētījumi par pāreju no 

autotransporta uz dzelzceļu un 

savstarpēja informēšana par 

paraugpraksi. 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6) Valstu iekšējo intermodālo 

pārvadājumu apjoms ir 19,3 % no 

Savienības kopējā intermodālo 

pārvadājumu apjoma. Uz šādiem 

pārvadājumiem pašlaik neattiecas atbalsta 

pasākumi, ko nosaka Direktīva 

92/106/EEK, jo tajā dotās kombinēto 

transporta veidu definīcijas joma ir 

ierobežota. Tomēr valstu iekšējo 

autotransporta pārvadājumu negatīvā 

ietekme, proti, siltumnīcefekta gāzu 

emisijas un sastrēgumi, ir jūtama pāri 

valstu robežām. Tāpēc nepieciešams 

paplašināt Direktīvas 92/106/EEK darbības 

jomu, ietverot iekšzemes (vienas 

dalībvalsts teritorijā veiktas) kombinēto 

transporta pārvadājumu darbības, lai 

atbalstītu turpmāku kombinētā transporta 

attīstību Savienībā un līdz ar to arī 

palielinātu modālo pāreju no autotransporta 

uz dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem un 

tuvsatiksmes kuģošanu. 

6) Valstu iekšējo intermodālo 

pārvadājumu apjoms ir 19,3 % no 

Savienības kopējā intermodālo 

pārvadājumu apjoma. Uz šādiem 

pārvadājumiem pašlaik neattiecas atbalsta 

pasākumi, ko nosaka Direktīva 

92/106/EEK, jo tajā dotās kombinēto 

transporta veidu definīcijas joma ir 

ierobežota. Tomēr valstu iekšējo 

autotransporta pārvadājumu negatīvā 

ietekme, proti, siltumnīcefekta gāzu 

emisijas un sastrēgumi, ir jūtama pāri 

valstu robežām. Tāpēc ir nepieciešams 

paplašināt Direktīvas 92/106/EEK darbības 

jomu, ietverot iekšzemes (vienas 

dalībvalsts teritorijā veiktas) kombinēto 

transporta pārvadājumu darbības, lai 

atbalstītu turpmāku kombinētā transporta 

attīstību Savienībā un līdz ar to arī 

palielinātu modālo pāreju no autotransporta 

uz dzelzceļu, iekšējiem ūdensceļiem un 

tuvsatiksmes kuģošanu. Tomēr izņēmums 

no kabotāžas noteikumiem joprojām 

aprobežojas ar starptautiskajiem 
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kombinētajiem pārvadājumiem, kurus 

veic no vienas dalībvalsts uz citu. 

Dalībvalstīm būs jāveic efektīvi kontroles 

pasākumi nolūkā nodrošināt šo 

noteikumu ievērošanu un jāsekmē dažādu 

transporta veidu un dažādu dalībvalstu 

darba un sociālo apstākļu saskaņošana. 

Pamatojums 

Direktīvas 92/106/EEK 4. pants, kurā ir reglamentēts izņēmums no kabotāžas noteikumiem, 

Komisijas priekšlikumā grozīts nav. Tā kā direktīvas tvērumā ir iekļauti arī iekšzemes 

kombinētie pārvadājumi, ir nepārprotami jānorāda, ka šāds izņēmums neattiecas uz 

iekšzemes pārvadājumiem. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8) Pašreizējā kombinēto pārvadājumu 

definīcija ietver dažādus attāluma 

ierobežojumus kombinētā pārvadājuma 

atsevišķiem ceļa posmiem, ņemot vērā 

veidu, kas nav autoceļa posms, un attiecībā 

uz dzelzceļu nav noteikts attāluma 

ierobežojums, bet tā vietā tiek ņemts vērā 

jēdziens "tuvākais piemērotais terminālis", 

lai konkrētās situācijās dotu iespēju elastīgi 

rīkoties. Šī definīcija ir radījusi daudz 

grūtību īstenošanai, jo tā tiek interpretēta 

dažādi un ir konkrētas grūtības izveidot 

īstenošanai vajadzīgos apstākļus. Būtu 

lietderīgi atcelt neviennozīmīgos 

formulējumus, nodrošinot arī to, ka 

saglabājas zināma elastība. 

8) Pašreizējā kombinēto pārvadājumu 

definīcija ietver dažādus attāluma 

ierobežojumus kombinētā pārvadājuma 

atsevišķiem ceļa posmiem, ņemot vērā 

pārvadājumu pa tādu ceļu veidu, kas nav 

autoceļa posms, un attiecībā uz dzelzceļu 

nav noteikts attāluma ierobežojums, bet tā 

vietā tiek ņemts vērā jēdziens "tuvākais 

piemērotais terminālis", lai konkrētās 

situācijās dotu iespēju rīkoties zināmā 

mērā elastīgi. Šī definīcija ir radījusi daudz 

grūtību īstenošanā, jo tā tiek interpretēta 

dažādi un ir konkrētas grūtības izveidot 

īstenošanai vajadzīgos apstākļus. Būtu 

lietderīgi atcelt neviennozīmīgos 

formulējumus, nodrošinot arī to, ka 

saglabājas zināma elastība. Komisijai būtu 

jānosaka kritēriji, kas ir jāievēro, 

izmantojot šo elastības regulējumu, lai 

visās dalībvalstīs garantētu vienlīdzīgus šo 

noteikumu piemērošanas nosacījumus. Jo 

īpaši būtu jāņem vērā kombinēto 

pārvadājumu infrastruktūras pieejamība 

un lietderība. 
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Pamatojums 

Šī elastība ir svarīga, lai neierobežotu kombinēto pārvadājumu iespējas. Tomēr ir jāformulē 

kritēriji, ar kuriem Eiropas līmenī reglamentē šā izņēmuma tvērumu, lai novērstu 

interpretācijas atšķirības dalībvalstu starpā un nevienādu attieksmi pret uzņēmējiem iekšējā 

tirgū. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11a) Nolūkā kombinētos pārvadājumus 

padarīt konkurētspējīgus un pievilcīgus 

no uzņēmēju, jo sevišķi mikrouzņēmumu 

(MU) un mazo un vidējo uzņēmumu 

(MVU), viedokļa būtu maksimāli 

jāsamazina administratīvais slogs, ko var 

radīt kombinētā pārvadājuma īstenošana 

salīdzinājumā ar viena veida 

pārvadājumu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12) Pašreizējo ekonomiskā atbalsta 

pasākumu joma, kas definēta Direktīvā 

92/106/EEK, ir ļoti ierobežota un ietver 

fiskālus pasākumus (konkrēti, nodokļu 

atmaksa vai samazināšana), kuri attiecas 

vienīgi uz kombinētajiem 

dzelzceļa/autoceļu pārvadājumiem. Šādi 

pasākumi būtu jāpaplašina, lai ietvertu 

kombinētos pārvadājumus, kuri izmanto 

iekšējos ūdensceļus un jūras transportu. 

Būtu jāatbalsta arī citi atbilstīgi pasākumu 

veidi, piemēram, atbalsta pasākumi 

ieguldījumiem infrastruktūrā vai dažādi 

ekonomiska atbalsta pasākumi. 

12) Pašreizējo ekonomiskā atbalsta 

pasākumu joma, kas definēta Direktīvā 

92/106/EEK, ir ļoti ierobežota un ietver 

fiskālus pasākumus (runājot konkrēti 

nodokļu atmaksu vai samazināšanu), kuri 

attiecas vienīgi uz kombinētajiem 

dzelzceļa/autoceļu pārvadājumiem. Šādi 

pasākumi būtu jāpaplašina, lai ietvertu 

kombinētos pārvadājumus, kuri izmanto 

iekšējos ūdensceļus un jūras transportu. 

Būtu jāatbalsta arī citi attiecīgi pasākumu 

veidi, piemēram, atbalsta pasākumi 

ieguldījumiem infrastruktūrā un digitālajās 

tehnoloģijās vai dažādi ekonomiska 

atbalsta pasākumi. 
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Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13) Galvenais infrastruktūras šķērslis, 

kas traucē kravu pārvadājumu pāreju no 

autotransporta uz citiem transporta 

veidiem, ir pārkraušana termināļos. 

Pašreizējais pārkraušanas termināļu 

sadalījums un aptvērums Savienībā vismaz 

gar esošo TEN-T pamattīklu un 

visaptverošo tīklu nav pietiekams, bet 

esošie pārkraušanas termināļi ir sasnieguši 

savu iespēju robežu un tiem vajag 

attīstīties, lai tiktu galā ar kravu satiksmes 

vispārējo pieaugumu. Ieguldījumi 

pārkraušanas termināļu jaudā var 

samazināt vispārējās pārkraušanas 

izmaksas, un tādējādi radīt atvasinātu 

modālo pāreju, kā redzams dažās 

dalībvalstīs. Tādēļ dalībvalstīm, 

koordinējot ar kaimiņos esošajām 

dalībvalstīm un Komisiju, būtu 

jānodrošina, ka tiek būvēti vairāk 

kombinēto pārvadājumu pārkraušanas 

termināļi un transporta uzņēmumiem ir 

pieejama lielāka pārkraušanas jauda. Tas 

stimulētu izmantot alternatīvus kravu 

transporta veidus un palielinātu modālo 

pāreju, tādējādi padarot kombinētos 

pārvadājumus konkurētspējīgākus par 

vienīgi autotransporta pārvadājumiem. 

Pārkraušanas termināļu aptvērums un 

jauda būtu kā minimums jāpalielina gar 

TEN-T pamattīklu un visaptverošo tīklu. 

Būtu jābūt vismaz vienam piemērotam 

kombinēto pārvadājumu pārkraušanas 

terminālim ne tālāk kā 150 km no jebkura 

pārvadājumu sākumpunkta Savienībā. 

13) Galvenais infrastruktūras šķērslis, 

kas traucē kravu pārvadājumu pāreju no 

autotransporta uz citiem transporta 

veidiem, ir saistīts ar pārkraušanu 

termināļu līmenī. Pašreizējais 

pārkraušanas termināļu sadalījums un 

aptvērums Savienībā — vismaz gar esošo 

TEN-T pamattīklu un visaptverošo tīklu — 

dažos gadījumos nav pietiekams, bet 

esošie pārkraušanas termināļi ir sasnieguši 

savu iespēju robežu, savukārt citi 

termināļi netiek izmantoti atbilstoši to 

reālajām jaudām, kuras izmantojot, 

varētu tiktu galā ar kravu satiksmes 

vispārējo pieaugumu. Ieguldījumi 

pārkraušanas termināļu jaudā, tīklu 

optimizācijā un jaunu pārkraušanas 

paņēmienu izstrādē var samazināt 

vispārējās pārkraušanas izmaksas, un 

tādējādi radīt atvasinātu modālo pāreju, kā 

par to var pārliecināties dažās dalībvalstīs.  

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 
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13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 13a) Tādēļ dalībvalstīm, saskaņojot savu 

rīcību ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm 

un Komisiju, būtu jānodrošina, ka 

transporta uzņēmumiem tiek darīts 

pieejams efektīvu, modernizētu un pilnībā 

izmantotu tādu termināļu tīkls, ar kuriem 

var apmierināt pašreizējo un turpmāko 

pieprasījumu pēc transporta 

infrastruktūras. Tādējādi tiktu stimulēta 

alternatīvu kravu transporta veidu 

izmantošana un veicināta modālā pāreja, 

kā rezultātā kombinētie pārvadājumi tiktu 

padarīti konkurētspējīgāki par 

pārvadājumiem, kuros izmanto vienīgi 

autotransportu. Pārkraušanas termināļu 

aptvērums un lielāka jauda būtu 

jānodrošina vismaz gar izveidoto TEN-T 

pamattīklu un visaptverošo tīklu. 

Vajadzētu vidēji izveidot vismaz vienu 

piemērotu kombinēto pārvadājumu 

pārkraušanas termināli, kurš atrastos ne 

tālāk kā 150 km (taisnā līnijā) no jebkura 

Savienības teritorijā veikta sūtījuma 

sākumpunkta, tostarp ņemot vērā 

ekonomiskos kritērijus. 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

14) Dalībvalstīm būtu jāīsteno papildu 

ekonomiskā atbalsta pasākumi papildus jau 

esošajiem, vēršot tos uz dažādiem 

kombinēto pārvadājumu posmiem, lai 

samazinātu kravu pārvadāšanu pa 

autoceļiem un veicinātu citu transporta 

veidu, piemēram, dzelzceļa, iekšējo 

ūdensceļu un jūras transporta izmantošanu, 

tādējādi samazinot gaisa piesārņojumu, 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, ceļa 

satiksmes negadījumus, troksni un 

sastrēgumus. Šādi pasākumi var ietvert 

14) Dalībvalstīm būtu jāīsteno papildu 

ekonomiskā atbalsta pasākumi papildus jau 

esošajiem, tos īstenojot attiecībā uz 

dažādiem kombinēto pārvadājumu 

posmiem, lai samazinātu kravu 

pārvadāšanu pa autoceļiem un veicinātu 

citu transporta veidu, piemēram, dzelzceļa, 

iekšējo ūdensceļu un jūras transporta 

izmantošanu, vai samazinātu kravu 

autopārvadājumu nozares oglekļa emisiju 

ietekmi un tādējādi minimizētu gaisa 

piesārņojumu, siltumnīcefekta gāzu 
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dažu nodokļu vai transporta maksu 

samazināšanu, subsīdijas par intermodālu 

kravas vienību efektīvu transportu, 

izmantojot kombinētos pārvadājumus, vai 

daļēji atmaksātus pārkraušanas izdevumus. 

emisijas, ceļa satiksmes negadījumu 

skaitu, troksni un sastrēgumu apjomu. 

Šādi pasākumi būtu jāīsteno galvenokārt 

tādos jutīgos apgabalos kā kalnaini 

reģioni, lieli pilsētrūpnieciskie mezgli, 

pārrobežu savienojumi, rūpniecības 

teritorijas, kurās šādas infrastruktūras un 

pārkraušanas termināļu nav, lai 

samazinātu vājo vietu skaitu un 

sastrēgumu apjomu. Šo pasākumu 

ietvaros var veikt atsevišķu nodokļu vai 

transporta maksu samazināšanu, piešķirt 

subsīdijas par intermodālu kravas vienību 

efektīvu transportu, izmantojot kombinētos 

pārvadājumus, vai daļēji atmaksāt 

pārkraušanas izdevumus, pateicoties kam, 

varēs samazināt pārvadājumu sociāli 

ekonomiskās izmaksas, piesārņojuma un 

trokšņa radīto veselības apdraudējumu un 

vienlaikus ievērot iedzīvotāju un 

uzņēmumu intereses un vides 

apsvērumus.  

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14a) Dalībvalstīm būtu jāīsteno papildu 

pasākumi, ar kuriem uzlabo kombinēto 

pārvadājumu ekoloģiskos 

raksturlielumus, efektivitāti un 

ilgtspējību, sekmējot ekoloģiski tīru 

transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī 

mazemisiju transportlīdzekļu un 

alternatīvo degvielu izmantošanu, 

atbalstot energoefektīvu risinājumu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

visā kombinēto pārvadājumu ķēdē un 

samazinot ar transportu saistīto kaitējumu 

dažādu veidu skaitu, tostarp, novēršot 

troksni, jo īpaši dzelzceļa nozarē un 

pilsētu teritoriju tuvumā. 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 
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14.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14b) No dažādiem Savienības fondiem 

un pētniecības finansējuma programmām 

arī turpmāk dalībvalstīm būtu jāsniedz 

atbalsts, tām cenšoties sasniegt šīs 

direktīvas mērķus. 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

14.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14c) Ieguldījums loģistikā arī ir 

uzskatāms par svarīgu faktoru, ar kura 

palīdzību uzlabo kombinēto pārvadājumu 

konkurētspēju. Regulārāka digitālo 

risinājumu, tostarp informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju vai intelektisko 

saistīto sistēmu, izmantošana ļautu 

veicināt apmaiņu ar datiem, palīdzētu 

uzlabot pārkraušanas operāciju 

efektivitāti un tās padarītu lētākas, un 

samazinātu to termiņus. 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

14.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14d) Ieguldot līdzekļus loģistikas ķēdes 

darbaspēka apmācībā, jo īpaši 

pārkraušanas termināļu darbinieku 

apmācībā, arī varētu pastiprināt 

kombinēto pārvadājumu konkurētspēju. 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15) Pasākumi kombinēto pārvadājumu 

atbalstam būtu jāīsteno saskaņā ar 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) ietvertajiem noteikumiem par 

valsts atbalstu. 

15) Neskarot Līgumā par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) ietvertos valsts 

atbalstu reglamentējošos noteikumus, 

kombinēto pārvadājumu sekmēšanas 

pasākumu īstenošanā ir jānodrošina 

zināma elastība, lai sekmētu valsts 

atbalsta izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16) Atbalsta pasākumus pēc vajadzības 

būtu jākoordinē dalībvalstu un Komisijas 

starpā. 

16) Lai nodrošinātu tādu ieguldījumu 

iespējamās pārklāšanās novēršanu, kurus 

veic ļoti tuvu atrodošās dalībvalstīs, 

atbalsta pasākumi pēc vajadzības būtu 

jākoordinē dalībvalstu un Komisijas starpā, 

cieši sadarbojoties dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm. 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

17) Atbalsta pasākumi dalībvalstīm 

būtu regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu to 

efektivitāti un lietderību. 

17) Dalībvalstīm būtu regulāri 

jāpārskata arī atbalsta pasākumi, lai 

nodrošinātu to efektivitāti un lietderību, un 

vajadzības gadījumā būtu jānosaka 

koriģējoši pasākumi. Komisijai, 

pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 

informāciju, būtu jāveic dalībvalstu veikto 

dažādo pasākumu un to lietderības 

analīze un jāsekmē savstarpēja 

informēšana par paraugpraksi. 

Pamatojums 

Paraugprakses, proti, informēšanas par tādiem dalībvalstu veiktiem pasākumiem, kas ir 

izrādījušies īpaši efektīvi, izplatība būtu jāpastiprina, lai dalībvalstīm piedāvātu noderīgu 
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informāciju, kas tām varētu noderēt, izvēloties ieguldījumus un atbalsta pasākumus, kurus ir 

paredzēts īstenot kombinēto pārvadājumu nozarē. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 18a) Tas, ka patlaban trūkst 

salīdzināmu un drošticamu statistikas 

datu, ir uzskatāms par faktoru, kas traucē 

Savienības kombinēto pārvadājumu 

novērtēšanu un šo pārvadājumu iespēju 

pilnīgāka izmantošanas pasākumu 

noteikšanu. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

19) Lai neatpaliktu no Savienības 

transporta un jo īpaši kombinēto 

pārvadājumu tirgus attīstības, dalībvalstīm 

būtu jāvāc attiecīgie dati un informācija un 

regulāri jāziņo Komisijai, un Komisijai 

būtu ik pa četriem gadiem jāiesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojums par šīs direktīvas īstenošanu. 

19) Lai neatpaliktu no Savienības 

transporta un jo īpaši kombinēto 

pārvadājumu tirgus attīstības, dalībvalstīm 

būtu jāvāc attiecīgie dati un informācija un 

regulāri jāziņo Komisijai, un Komisijai 

būtu reizi četros gados jāiesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm ziņojums par šīs 

direktīvas īstenošanu. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 19a) Komisijai vajadzētu būt atbildīgai 

par šīs direktīvas pienācīgu piemērošanu 

un par ES mēroga kombinēto 



 

PE618.208v02-00 16/28 AD\1153332LV.docx 

LV 

pārvadājumu attīstīšanas mērķus 

sasniegšanu līdz 2030. un 2050. gadam. 

Lai šo uzdevumu izpildītu, tai būtu 

regulāri jāizvērtē katras dalībvalsts 

kombinēto pārvadājumu īpatsvara 

pieauguma dinamika, pamatojoties uz 

dalībvalstu sniegto informāciju, un 

vajadzības gadījumā būtu jāiesniedz 

priekšlikums par šīs direktīvas grozīšanu, 

lai sasniegtu Savienības mēroga mērķi. 

Pamatojums 

Uzraugot Savienības mērķu izpildi kombinēto pārvadājumu jomā, Komisijai būtu jāīsteno 

nozīmīgāka funkcija, vajadzības gadījumā veicot korektīvus pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

20) Pārredzamība ir svarīga visām 

kombinētajos pārvadājumos iesaistītajām 

ieinteresētajām personām, jo īpaši tām, 

kuras skar šī direktīva. Lai atbalstītu šādu 

pārredzamību un veicinātu turpmāku 

sadarbību, katrai dalībvalstij būtu jānorāda 

kompetentā iestāde. 

20) Pārredzamība ir svarīga visām 

kombinētajos pārvadājumos iesaistītajām 

ieinteresētajām personām, jo īpaši tām, 

kuras skar šī direktīva. Lai atbalstītu šādu 

pārredzamību un veicinātu turpmāku 

sadarbību, katrai dalībvalstij būtu 

jāizraugās viena kompetentā iestāde. 

Pamatojums 

Lai uzlabotu kontaktpunkta atpazīstamību un nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanas 

saskanību, kā arī samazinātu administratīvā darba pārklāšanos un atvieglinātu īstenošanas 

kontroli, katrā dalībvalstī ir jābūt tikai vienai kompetentajai iestādei. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

22) Tā kā šīs direktīvas mērķis ir vairāk 

veicināt pāreju no autoceļu pārvadājumiem 

22) Tā kā šīs direktīvas mērķi — vairāk 

veicināt pāreju no autoceļu pārvadājumiem 



 

AD\1153332LV.docx 17/28 PE618.208v02-00 

 LV 

uz videi draudzīgākiem transporta veidiem 

un tādējādi samazināt Savienības 

transporta sistēmas negatīvo ietekmi, to 

nevar pietiekami efektīvi sasniegt 

dalībvalstis, bet kombinēto kravu 

pārvadājumu sākotnējā pārrobežu rakstura 

un savstarpēji savienotās infrastruktūras 

dēļ, kā arī to problēmu dēļ, kuras šī 

direktīva paredz risināt, to labāk var 

sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 

sasniegšanai. 

uz videi draudzīgākiem transporta veidiem 

un tādējādi samazināt Savienības 

transporta sistēmas negatīvo ietekmi — 

nevar pietiekami efektīvi sasniegt 

dalībvalstis, bet to labāk var sasniegt 

Savienības līmenī — galvenokārt 

kombinēto kravu pārvadājumu pārrobežu 

rakstura un savstarpēji savienotās 

infrastruktūras dēļ, kā arī to problēmu dēļ, 

kuras ar šo direktīvu ir paredzēts risināt, 

— Savienība var noteikt pasākumus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

1. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Autoceļa posma ierobežojumu var 

pārsniegt autoceļa/dzelzceļa kombinēto 

pārvadājumu gadījumā, ja dalībvalsts vai 

dalībvalstis, kuru teritorijā šis ceļa posms 

tiek veikts, ir to atļāvušas, nolūkā sasniegt 

tuvāko transporta termināli, kuram ir 

iekraušanai vai izkraušanai vajadzīgā jauda 

pārkraušanas iekārtu, termināļa jaudas un 

attiecīgu dzelzceļa kravu pārvadājumu 

pakalpojumu ziņā. 

Autoceļa posma garuma ierobežojumu var 

pārsniegt kombinēto pārvadājumu 

gadījumā nolūkā sasniegt tuvāko 

transporta termināli — arī gadījumos, kas 

tie atrodas citā dalībvalstī, —, kuram ir 

iekraušanai vai izkraušanai vajadzīgā 

jauda: pārkraušanas iekārtas, termināļa 

jauda, termināļa darba laiks un attiecīgie 

dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumi. 

Lai novērstu dalībvalstīs veikto 

interpretāciju atšķirības, Komisija 

saskaņā ar 10. panta a) apakšpunktu 

pieņem deleģēto aktu, ar kuru papildina 

šo direktīvu un kurā nosaka kritērijus, 

atbilstoši kuriem kombinēto pārvadājumu 

uzņēmumi, veicot kombinētos 

pārvadājumus, drīkst pārsniegt ceļu 

posma garuma ierobežojumus. 

Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai 

uzņēmēji ievērotu šos noteikumus, un 

nosūta Komisijai nepieciešamo 
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informāciju par atļaujām, tostarp 

izņēmumu atļaušanas pamatojumu un šo 

izņēmumu paredzēto termiņu.  

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

1. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Kombinēto pārvadājumu uzskata 

par notikušu Savienībā, ja pārvadājums vai 

tā daļa, kura notiek Savienībā, atbilst 

prasībām, kas noteiktas 2. un 3. punktā. 

4. Kombinēto pārvadājumu uzskata 

par notikušu Savienībā, ja pārvadājums vai 

tā daļa, kura notiek Savienībā, atbilst 

prasībām, kas ir noteiktas 2. un 3. punktā. 

Kombinēto pārvadājumu šīs direktīvas 

nozīmē var sākt vai beigt trešā valstī vai 

viens tā posms var atrasties trešā valstī. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) to termināļu skaits un ģeogrāfiskais 

aptvērums, kuri apkalpo kombinētos 

pārvadājumus un pārkraušanu skaits gadā 

šajos termināļos; 

c) to termināļu skaits un ģeogrāfiskais 

aptvērums, kuri apkalpo kombinētos 

pārvadājumus un pārkraušanu skaits gadā 

šajos termināļos salīdzinājumā ar to 

attiecīgi izmantoto jaudu; 

Pamatojums 

Ir nepieciešama informācija par konkrēto termināļu reālo atrašanās vietu un pieejamību, kā 

arī jaunākais novērtējums par to attiecīgo izmantoto jaudu vai iespējamo uzlabojumu. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 
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Direktīva 92/106/EEK 

5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) kombinēto pārvadājumu īpatsvara 

dinamika un dažādie transporta veidi 

attiecīgajā teritorijā; 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

5. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pamatojoties uz valstu ekspertu 

analīzi, Komisija līdz [xx/xx/xxx – 9 

mēnešus pēc dalībvalsts ziņojuma 

iesniegšanas termiņa] un vēlāk pēc katriem 

diviem gadiem sastāda un iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

PadomeiPadomei par: 

3. Pamatojoties uz valstu ekspertu 

analīzi, tostarp arī uz statistikas datiem, 

kurus noformē, izmantojot rādītājus un 

metodoloģijas, kas ir vienotas visā 

Savienībā, Komisija pirmo reizi līdz 

[xx/xx/xxx — 9 mēneši pēc dalībvalsts 

ziņojuma iesniegšanas termiņa] un vēlāk 

reizi divos gados izstrādā un iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei 

un dalībvalstu kompetentajām iestādēm 

par: 

Pamatojums 

Izdarot šo grozījumu, tiek uzsvērts, cik nozīmīgi ir statistikas dati, kas ir jāsniedz dalībvalstīm 

un kuri ir jānoformē, izmantojot ES vienotu metodoloģiju. 

 

 Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) kombinēto pārvadājumu 

ekonomisko attīstību, īpaši ņemot vērā 

a) kombinēto pārvadājumu 

ekonomisko attīstību dalībvalstu un 
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dažādo transporta veidu ietekmes uz vidi 

attīstību; 

Savienības līmenī, īpaši ņemot vērā 

dažādo transporta veidu ietekmes uz vidi 

dinamiku; 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) atbalsta pasākumu, kas noteikti 

6. pantā, efektivitāti un lietderību; 

c)  to atbalsta pasākumu efektivitāti un 

lietderību, kas ir noteikti 6. pantā, 

precizējot pasākumus, kas tiek uzskatīti 

par visefektīvākajiem no šīs direktīvas 

sākotnējā mērķa sasniegšanas viedokļa, 
un dalībvalstīs īstenoto paraugpraksi, 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

5. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) kombinēto pārvadājumu īpatsvara 

dinamiku katrā dalībvalstī un Savienības 

līmenī nolūkā īstenot Savienības mērķus 

līdz 2030. un 2050. gadam, 

Pamatojums 

Uzraugot Savienības mērķu izpildi kombinēto pārvadājumu jomā, Komisijai būtu jāīsteno 

nozīmīgāka funkcija, vajadzības gadījumā veicot korektīvus pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) šādu kombinēto pārvadājumu 

pārkraušanas termināļu būvei un 

vajadzības gadījumā to paplašināšanai; 

a) šādu pārkraušanas termināļu 

paplašināšanai vai vajadzības gadījumā 

— jaunu kombinēto pārvadājumu 

termināļu būvei. Pirms šiem 

ieguldījumiem veic ietekmes novērtējumu, 

ar kuru nodrošina šīs direktīvas mērķu 

īstenošanu un šādu ieguldījumu 

ekonomisko un vides aktualitāti, pienācīgi 

ņemot vērā attiecīgās teritorijas 

ģeogrāfiskos un dabiskos ierobežojumus. 

Dalībvalstis ieguldījumu jaunu 

pārkraušanas paņēmienu izstrādē un 

pārkraušanas termināļu attīstīšanā nosaka 

par prioritāti nolūkā samazināt vājo vietu 

skaitu un sastrēgumu zonas;  

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) darbības efektivitātes 

paaugstināšanai esošajos termināļos. 

b) darbības efektivitātes 

paaugstināšanai esošajos termināļos, 

pateicoties kurai Savienībā varēs izveidot 

termināļu tīklu, lai apmierinātu 

pieprasījumu pēc kravu satiksmes, cita 

starpā atbalstot saistīto sistēmu 

integrāciju un pārvadājumu 

automatizāciju, ieguldījumus digitālajā 

loģistikā, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijās un intelektiskā transporta 

sistēmās. 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 4. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis ar kaimiņos esošajām 

dalībvalstīm un Komisiju koordinē un 

nodrošina, ka tad, kad šie pasākumi tiek 

īstenoti, prioritāte ir piemērotu vietu 

līdzsvarotai un pietiekamai ģeogrāfiskai 

izplatībai Savienībā, konkrēti gar TEN-T 

pamattīklu un visaptverošo tīklu tā, lai 

neviena vieta Savienībā nebūtu tālāk par 

150 km no šāda termināļa.  

Dalībvalstis savu rīcību saskaņo gan ar 

kaimiņos esošajām dalībvalstīm, jo īpaši, 

īstenojot kompetento iestāžu ciešāku 

sadarbību, gan ar Komisiju, lai 

nodrošinātu, ka tad, kad šie pasākumi tiek 

īstenoti, par prioritāru uzskata 

pārkraušanas termināļu pietiekamas 

ģeogrāfiskās izplatības garantēšanu 

Savienības mērogā, sevišķi gar TEN-T 

pamattīklu un visaptverošo tīklu, panākot 

to, ka neviena vieta Savienībā no šāda 

termināļa neatrodas tālāk par 150 km 

(taisnā līnijā). Dalībvalstis drīkst atkāpties 

no 150 km noteikumiem, ja minētā 

infrastruktūra nav ekonomiski pamatota 

vai izņēmumus diktē attiecīgās teritorijas 

ģeogrāfiskās vai dabiskās īpatnības. 

Šādus izņēmumus pienācīgi pamato 

kompetentās iestāde. 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 5. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis var īstenot papildu 

pasākumus, lai uzlabotu kombinēto 

pārvadājumu konkurētspēju salīdzinājumā 

ar līdzvērtīgiem alternatīviem 

pārvadājumiem pa autoceļiem. 

Dalībvalstis līdz 2021. gada 

31. decembrim veic vismaz vienu 

ekonomiska un likumdošanas rakstura 
papildu pasākumu, lai uzlabotu, cita 

starpā, izmantojot tehnoloģijas, kombinēto 

pārvadājumu konkurētspēju salīdzinājumā 

ar līdzvērtīgiem alternatīviem 

pārvadājumiem pa autoceļiem un jo īpaši, 

lai samazinātu laiku un izmaksas, kas ir 

nepieciešami, veicot pārkraušanu. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir uzskatāms par mēģinājumu dalībvalstīm paredzēt lielākas saistības pieņemt 

politikas nostājas un noteikt pasākumus, kurus veicot, tiek sekmēti un attīstīti kombinētie 

pārvadājumi, padarot tos efektīvākus. Šīm politikas nostādnēm un pasākumiem ir jābūt gan 

ekonomiska, gan likumdošanas rakstura nostādnēm un pasākumiem, un tie ir jāīsteno, jo 
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īpaši, izmantojot tehnoloģiju. 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šādi pasākumi var attiekties uz jebkuriem 

kombinētajiem pārvadājumiem vai to 

daļām, piemēram, pārvadājumu pa 

autoceļu vai posmu, kas nav autoceļš, 

tostarp uz transportlīdzekli, ko izmanto 

šādā posmā, vai kravas vienību vai 

pārkraušanu. 

Šādi pasākumi var attiekties uz jebkuriem 

kombinētajiem pārvadājumiem vai to 

daļām, piemēram, pārvadājumu pa 

autoceļa posmu vai posmu, kas nav 

autoceļš, tostarp uz transportlīdzekli, ko 

izmanto šādā posmā, vai kravas vienību, 

pārkraušanu vai darbaspēka apmācību. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Dalībvalstis līdz 2021. gada 

31. decembrim nosaka vismaz vienu 

papildu pasākumu, ar kuru samazina 

kravu pārvadājumu ietekmi uz vidi un 

sabiedrības veselību, proti, nodrošina 

transportlīdzekļu efektivitāti, izmanto 

alternatīvas un mazāk piesārņojošas 

degvielas un atjaunojamos 

energoresursus, tostarp termināļos, vai 

panāk transporta tīklu efektīvāku 

izmantošanu, pateicoties informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai. 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 
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Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis ziņo Komisijai par 

pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo 

pantu un to specifikācijām. 

6. Dalībvalstis novērtē šādu atbalsta 

pasākumu ietekmi un atkārtoti izvērtē 

savas vajadzības vismaz reizi četros gados 
un, ja vajadzīgs, koriģē pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis novērtē šādu atbalsta 

pasākumu ietekmi un pārvērtē savas 

vajadzības vismaz reizi četros gados un, ja 

vajadzīgs, pielāgo pasākumus. 

7. Dalībvalstis ziņo Komisijai, 

ievērojot 5. panta 1. punktā precīzi 

izklāstītos nosacījumus, par pasākumiem, 

kas ir veikti, piemērojot šo pantu, tos 

precīzi uzskaitot un sīki izklāstot to 

iedarbību, un darot zināmus koriģējošos 

pasākumus, kas ir veikti vai ir paredzēti, 

pievienojot precīzu grafiku. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

6. pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dalībvalstis nodrošina, ka 

kombinēto pārvadājumu atbalsta pasākumu 

mērķi ir samazināt kravu pārvadājumus pa 

autoceļiem un veicināt citu transporta 

veidu, piemēram, dzelzceļa, iekšējo 

ūdensceļu un jūras transporta izmantošanu, 

tādējādi samazinot gaisa piesārņojumu, 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, ceļu 

satiksmes negadījumus, troksni un 

8. Dalībvalstis nodrošina, ka 

kombinēto pārvadājumu atbalsta pasākumu 

mērķi ir samazināt kravu pārvadājumus pa 

autoceļiem un veicināt citu transporta 

veidu, piemēram, dzelzceļa, iekšējo 

ūdensceļu un jūras transporta vai 

mazemisiju transportlīdzekļu 

izmantošanu, vai tādu alternatīvo degvielu 

izmantošanu, kuru emisiju līmenis ir 

mazāks, piemēram, biodegviela, no 
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sastrēgumus."; atjaunojamiem energoresursiem iegūta 

elektrība, dabasgāze vai ūdeņraža 

elementi, tādējādi samazinot gaisa 

piesārņojumu, siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, ceļu satiksmes negadījumu 

skaitu, troksni un sastrēgumu apjomu. 

Pamatojums 

Tā kā viens no galvenajiem šīs direktīvas mērķiem ir samazināt gaisu piesārņojošo vielu 

emisijas, ir jāsekmē tādu transportlīdzekļu un degvielu izmantošana, kuriem ir zemāks emisiju 

līmenis, jo īpaši autoceļu pārvadājumu jomā. Mazoglekļa smagkravas transportlīdzekļiem ir 

ievērojams transporta dekarbonizācijas potenciāls. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

9.a pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nozīmē vienu vai vairākas 

kompetentās iestādes, lai nodrošinātu šīs 

direktīvas īstenošanu un darbotos kā tās 

īstenošanas galvenais kontaktpunkts. 

Dalībvalstis nozīmē vienu kompetento 

iestādi, kura nodrošinātu šīs direktīvas 

īstenošanu un darbotos kā tās īstenošanas 

galvenais kontaktpunkts. 

Pamatojums 

Lai uzlabotu kontaktpunkta atpazīstamību un nodrošinātu šīs direktīvas vienādu īstenošanu, 

samazinātu administratīvā darba pārklāšanos un atvieglinātu īstenošanas kontroli, katrā 

dalībvalstī ir jābūt tikai vienai kompetentajai iestādei. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

9.a pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis paziņo citām dalībvalstīm un 

Komisijai par kompetentajām iestādēm, 

Dalībvalstis paziņo citām dalībvalstīm un 

Komisijai par kompetento iestādi, kas ir 
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kas minētas pirmajā daļā. minēta pirmajā daļā. 

Pamatojums 

Lai uzlabotu kontaktpunkta atpazīstamību un nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu 

īstenošanu, samazinātu administratīvā darba pārklāšanos un atvieglinātu īstenošanas 

kontroli, katrā dalībvalstī ir jābūt tikai vienai kompetentajai iestādei. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 92/106/EEK 

9.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 

kompetentās iestādes sadarbojas ar citu 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šādā 

nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka 

kompetentās iestādes viena otrai sniedz šīs 

direktīvas piemērošanai vajadzīgo 

informāciju. Attiecībā uz informācijas 

apmaiņu, iestāde, kas saņem informāciju, 

nodrošina tādu pašu konfidencialitātes 

līmeni, kādu nodrošina iestāde, kas nosūta 

informāciju. 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to 

kompetentās iestādes sadarbojas ar viena 

ar otru, jo īpaši, lai uzlabotu pārrobežu 

transporta savienojumus un nodrošinātu 

to ieguldījumu nepārtrauktību un 

konsekvenci, kurus veic attiecīgās robežas 

abās pusēs. Šādā nolūkā dalībvalstis 

nodrošina, ka kompetentās iestādes viena 

otrai sniedz šīs direktīvas piemērošanai 

vajadzīgo informāciju. Attiecībā uz 

informācijas apmaiņu, iestāde, kas saņem 

informāciju, nodrošina tādu pašu 

konfidencialitātes līmeni, kādu nodrošina 

iestāde, kas informāciju nosūta. 
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