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17.10.2018 A8-0202/133 

Grozījums Nr.  133 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

Direktīva 1999/62/EK 

Virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“Eiropas Parlamenta un Padomes 

1999. gada 17. jūnija Direktīva 

1999/62/EK par ceļu infrastruktūru 

lietošanas maksas noteikšanu 

transportlīdzekļiem”; 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

1999. gada 17. jūnija Direktīva 

1999/62/EK par ceļu infrastruktūru 

lietošanas maksas noteikšanu 

transportlīdzekļiem, kā arī ārējo izmaksu 

internalizēšanu; 

 

Or. en 

Pamatojums 

Nosaukuma maiņa labāk papildina ierosinātajā tiesību aktā skatītos jautājumus. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Grozījums Nr.  134 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – ca punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

 (ca) drošības labad — esošās tiltu un 

tuneļu infrastruktūras uzlabojumi; 

Or. en 

Pamatojums 

Ieņēmumu izmantošana, lai uzlabotu esošo tuneļu un tiltu drošību, palīdzēs izvairīties no 

lielākiem ieguldījumiem, ja pasākums tiek veikts pārāk vēlu. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Grozījums Nr.  135 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) “maksa par ārējām izmaksām” ir 

maksa, ko iekasē, lai atgūtu izmaksas, kas 

attiecīgajā dalībvalstī rodas saistībā ar 

satiksmes radītu gaisa piesārņojumu vai 

trokšņa piesārņojumu, vai tiem abiem; 

(8) “maksa par ārējām izmaksām” ir 

maksa, ko iekasē, lai atgūtu izmaksas, kas 

attiecīgajā dalībvalstī rodas saistībā ar 

satiksmes radītu gaisa piesārņojumu vai 

trokšņa piesārņojumu, vai tiem abiem, kā 

arī saistībā ar klimata pārmaiņām un 

negadījumiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā definīcijā būtu jānorāda, ka lielākā daļa no satiksmes radītām ārējām izmaksām ir 

klimata pārmaiņu un negadījumu izraisītas. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Grozījums Nr.  136 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa– 12.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) “satiksmes radītu klimata 

pārmaiņu izmaksas” ir klimata pārmaiņu 

radīto zaudējumu izmaksas, piemēram, 

ārkārtēji laikapstākļi, kā arī pasākumi, 

kuru mērķis ir samazināt klimata 

pārmaiņu izraisīto kaitējumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šī definīcija ir vajadzīga, kā aprakstīts grozījumā par definīciju 8. punktā. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Grozījums Nr.  137 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12b) “negadījuma izmaksas” ir ceļu 

satiksmes negadījumu izraisītas nāves un 

smagu traumu izmaksas, kuras nesedz 

apdrošināšana. 

Or. en 

Pamatojums 

Šīs negadījuma izmaksas ir būtiska ārējo izmaksu daļa, un tāpēc tās ir jādefinē. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Grozījums Nr.  138 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.c pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Maksu par ārējām izmaksām 

saistībā ar satiksmes radītu gaisa 

piesārņojumu nepiemēro smagdarba 

transportlīdzekļiem, kas atbilst 

stingrākajiem EURO emisiju standartiem. 

svītrots 

Pirmo daļu pārtrauc piemērot, kad ir 

pagājuši četri gadi no dienas, kurā sāka 

piemērot noteikumus, ar ko ieviesa 

minētos standartus. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Pat visstingrākie EURO emisiju standarti rada ārējās izmaksas, kuru iemesls ir SEG emisijas, 

troksnis, gaisa piesārņojums un negadījumi. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Grozījums Nr.  139 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.g pants – 4. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Viena gada laikā pēc tam, kad Komisija 

oficiāli ir publicējusi CO2 emisiju datus 

saskaņā ar Regulu (ES) ../..*****, 

Komisija pieņem deleģēto aktu saskaņā ar 

9.e pantu, lai noteiktu CO2 emisiju 

standartvērtības, kā arī pienācīgi iedalītu 

kategorijās attiecīgos smagdarba 

transportlīdzekļus. 

Viena gada laikā pēc tam, kad Komisija 

oficiāli ir publicējusi CO2 emisiju datus 

saskaņā ar Regulu (ES) ../..*****, 

Komisija ierosina saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru noteikt CO2 

emisiju standartvērtības, kā arī pienācīgi 

iedalīt kategorijās attiecīgos 

transportlīdzekļus, ņemot vērā pasākumus 

klimata pārmaiņu radītā kaitējuma 

mazināšanai, kā arī pašu klimata 

pārmaiņu, piemēram, ārkārtēju 

laikapstākļu, radītās izmaksas un emisiju 

ierobežošanas tehnoloģiju izmaksas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis klimata pārmaiņu ārējo izmaksu novirzīšanas aspekts ir ļoti politisks lēmums, un tādējādi 

par to ir jālemj ar parastās procedūras starpniecību. Jāiekļauj dažādi aspekti, kas veicina šīs 

izmaksas. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Grozījums Nr.  140 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.g pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Vienlaikus un saskaņā ar to pašu 

procedūru, ko piemēro šajā pantā 

minētajām CO2 emisijām, Komisija 

ierosina noteikt ceļu satiksmes 

negadījumu atsauces vērtības, ņemot vērā 

nāves un smagu traumu gadījumus. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Grozījums Nr.  141 

Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

7.i pants – 2. punkts, b, c apakšpunkti un 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) direktīvas 7.i pantu groza šādi: svītrots 

a) panta 2. punkta b) un 

c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem: 

 

b) šādas atlaides vai samazinājumi 

atbilst faktiskajiem administratīvo 

izmaksu ietaupījumiem, apstrādājot 

informāciju par regulāriem lietotājiem 

salīdzinājumā ar neregulāriem 

lietotājiem; 

 

c) šādas atlaides vai samazinājumi 

nav lielāki par 13 % no infrastruktūras 

lietošanas maksas, ko maksā par tādiem 

pašiem transportlīdzekļiem, kuri nevar 

pretendēt uz atlaidēm vai samazinātu 

maksu.”; 

 

b) panta 3. punktu groza šādi:  

‘3. Ievērojot 7.g panta 1. punkta 

b) apakšpunktā un 5. punktā minētos 

nosacījumus, attiecībā uz īpašiem Eiropas 

nozīmes projektiem, kas norādīti Regulas 

(ES) Nr. 1315/2013 I pielikumā, autoceļu 

nodevu likmēm var piemērot citādu 

diferenciāciju, lai šiem projektiem 

nodrošinātu komerciālu dzīvotspēju, ja ar 

tiem tieši konkurē citi transporta veidi. Tā 

rezultātā iegūtā maksas struktūra ir 

lineāra, samērīga, publiskota un 
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lietotājiem pieejama ar vienādiem 

nosacījumiem un nerada situāciju, kad 

papildu izmaksas augstāku autoceļa 

nodevu formā tiek novirzītas uz citiem 

lietotājiem. ’; 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas ierosinātais teksts mazina direktīvas efektivitāti. 

 

 


