
 

AM\1166455LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

18,10/2018/INI. A8-0202/142 

Grozījums Nr.  142 

Georg Mayer 

ENF politiskās 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 

2. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Savā paziņojumā “Eiropas 

mazemisiju mobilitātes stratēģija” 

Komisija norādīja, ka piedāvās pārskatīt 

direktīvu par maksas iekasēšanu par kravas 

automobiļiem, lai maksu varētu iekasēt arī, 

pamatojoties uz oglekļa dioksīda 

diferenciāciju, un attiecināt vairākus 

direktīvas principus uz autobusiem un 

tālsatiksmes autobusiem, kā arī vieglajiem 

pasažieru automobiļiem un vieglajiem 

kravas automobiļiem. 

(2) Savā paziņojumā “Eiropas 

mazemisiju mobilitātes stratēģija”14 

Komisija norādīja, ka piedāvās pārskatīt 

direktīvu par maksas iekasēšanu par kravas 

automobiļiem, lai maksu varētu iekasēt arī, 

pamatojoties uz oglekļa dioksīda 

diferenciāciju. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Grozījums Nr.  143 

Georg Mayer 

ENF politiskās 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 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Visi smagdarba transportlīdzekļi 

būtiski ietekmē ceļa infrastruktūru un 

palielina gaisa piesārņojumu, bet 

viegldarba transportlīdzekļi rada lielāko 

daļu no autotransporta negatīvās ietekmes 

uz vidi un sociālo jomu saistībā ar 

emisijām un satiksmes sastrēgumiem. 

Vienlīdzīgas attieksmes un godīgas 

konkurences vārdā būtu jānodrošina, lai 

transportlīdzekļi, uz kuriem līdz šim 

neattiecās sistēma, kas attiecībā uz 

autoceļu nodevām un lietošanas maksu ir 

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 1999/62/EK, tiktu šajā sistēmā 

iekļauti. Tādējādi minētās direktīvas 

piemērošanas joma būtu jāattiecina arī uz 

citiem smagdarba transportlīdzekļiem, ne 

tikai tiem, kas paredzēti kravu 

pārvadāšanai, un uz viegldarba 

transportlīdzekļiem, tostarp vieglajiem 

pasažieru automobiļiem. 

svītrots 

_________________  

Eiropas Parlamenta un Padomes 

1999. gada 17. jūnija 

Direktīva 1999/62/EK par dažu 

infrastruktūru lietošanas maksas 

noteikšanu smagajiem kravas 

transportlīdzekļiem (OV L 187, 

20.7.1999., 42. lpp.). 

 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Grozījums Nr.  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF politiskās 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 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Laikam piesaistītās lietošanas 

maksas pēc sava rakstura neprecīzi 

atspoguļo faktiskās infrastruktūras 

izmaksas, un līdzīgu iemeslu dēļ tās nav 

efektīvas tad, kad ir jāstimulē tīrāka un 

efektīvāka darbība vai jāsamazina 

satiksmes sastrēgumi. Tādēļ tās 

pakāpeniski būtu jāaizstāj ar maksām, kas 

atkarīgas no nobrauktā attāluma, jo tās ir 

taisnīgākas, efektīvākas un lietderīgākas. 

svītrots 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Grozījums Nr.  145 

Georg Mayer 

ENF politiskās 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 

11. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Viegldarba transportlīdzekļi rada 

divas trešdaļas no autotransporta 

negatīvās ietekmes uz vidi un veselību. 

Tādēļ ir svarīgi stimulēt vistīrāko un 

degvielu visvairāk taupošo 

transportlīdzekļu izmantošanu, 

diferencējot ceļu maksas atkarībā no 

atbilstības koeficientiem, kas definēti 

Komisijas Regulā (ES) 2016/427, 

Komisijas Regulā (ES) 2016/646 un 

Komisijas Regulā (ES) 2017/xxx. 

svītrots 

_________________  

18Komisijas 2016. gada 10. marta Regula 

(ES) 2016/427, ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 

vieglajiem pasažieru un vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(“Euro 6”) (OV L 82, 31.3.2016., 1.–

98. lpp.). 

 

19Komisijas 2016. gada 20. aprīļa Regula 

(ES) 2016/646, ar ko groza Regulu (EK) 

Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no 

vieglajiem pasažieru un vieglajiem 

komerciālajiem transportlīdzekļiem 

(“Euro 6”) (OV L 109, 26.4.2016., 1.–

22. lpp.). 

 

20   

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Grozījums Nr.  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF politiskās 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 

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 vietas, laika un 

transportlīdzekļa kategorijas. Lai 

palielinātu maksas par satiksmes 

sastrēgumiem pozitīvo ietekmi, attiecīgie 

ieņēmumi būtu jāpiesaista projektiem, kas 

novērš šīs problēmas cēloņus. 

svītrots 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Grozījums Nr.  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF politiskās 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 

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. 

svītrots 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Grozījums Nr.  148 

Georg Mayer 

ENF politiskās 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 

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 uzturēšanas un attīstīšanas 

finansēšanu. Tādēļ dalībvalstīm ir pareizi 

atbilstoši izmantot ieņēmumus no ceļu 

maksām, un šai nolūkā prasīt, lai tās 

atbilstoši ziņo par šādu ieņēmumu 

izlietojumu. Ieņēmumi no autoceļu 

nodevas tiek ieguldīti transporta 

infrastruktūras uzturēšanā. Tas jo īpaši 

palīdzēs apzināt iespējamās finansēšanas 

nepilnības un palielināt sabiedrības atbalstu 

ceļu maksas iekasēšanai. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Grozījums Nr.  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF politiskās 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 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Tā kā šīs direktīvas mērķis jo īpaši 

ir nodrošināt, lai valstu cenu noteikšanas 

sistēmas, ko piemēro citiem 

transportlīdzekļiem, kuri nav smagie 

kravas transportlīdzekļi, tiktu piemērotas 

saskanīgā sistēmā, kas nodrošina 

vienlīdzīgu attieksmi visā Savienībā, to 

nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalsts 

līmenī, bet, ņemot vērā autotransporta un 

to problēmu pārrobežu raksturu, kuras 

tiecas risināt šī direktīva, to var labāk 

sasniegt Savienības līmenī, tādēļ 

Savienība var pieņemt pasākumus 

saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas 

noteikts Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 

noteikto proporcionalitātes principu šī 

direktīva paredz vienīgi tos pasākumus, 

kas ir vajadzīgi minētā mērķa 

sasniegšanai. 

svītrots 

Or. en 

 


