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17.10.2018 A8-0202/150 

Grozījums Nr.  150 

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 

1 pants – 1. daļa – 1. punkts 

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. 

gada17. jūnija Direktīva 1999/62/EK par 

ceļu infrastruktūru lietošanas maksas 

noteikšanu smagajiem kravas 

transportlīdzekļiem; 

Or. en 

Pamatojums 

Nav juridiskā pamata pasažieru automobiļu iekļaušanai tiesību aktos. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Grozījums Nr.  151 

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 

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 vai 

maksas par ārējām izmaksām, vai no tām 

abām; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Grozījums Nr.  152 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 15. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

15) “transportlīdzeklis” ir mehānisks 

transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk 

riteņiem vai kopā sakabināti 

transportlīdzekļi, kas paredzēti vai tiek 

izmantoti pasažieru vai kravas 

pārvadāšanai pa autoceļiem; 

15) “transportlīdzeklis” ir mehānisks 

transportlīdzeklis ar četriem vai vairāk 

riteņiem vai kopā sakabināti 

transportlīdzekļi, kas paredzēti vai tiek 

izmantoti kravas pārvadāšanai pa 

autoceļiem; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Grozījums Nr.  153 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 16. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

16) “smagdarba transportlīdzeklis” ir 

smagais kravas transportlīdzeklis, autobuss 

vai tālsatiksmes autobuss; 

16) “smagdarba transportlīdzeklis” ir 

smagais kravas transportlīdzeklis; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Grozījums Nr.  154 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 18. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums  

18) “autobuss vai tālsatiksmes 

autobuss” ir transportlīdzeklis, kas 

paredzēts vairāk nekā astoņu pasažieru 

pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, un kura 

maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 

3,5 tonnām; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/155 

Grozījums Nr.  155 

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 

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; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1166458LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

 

17.10.2018 A8-0202/156 

Grozījums Nr.  156 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 20. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

20) “vieglais pasažieru automobilis” ir 

transportlīdzeklis ar četriem riteņiem, kas 

paredzēts ne vairāk kā astoņu pasažieru 

pārvadāšanai, neskaitot vadītāju; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1166458LV.docx  PE624.159v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

 

17.10.2018 A8-0202/157 

Grozījums Nr.  157 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

2. pants – 1. daļa – 21. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

21) “mikroautobuss” ir 

transportlīdzeklis, kas paredzēts vairāk 

nekā astoņu pasažieru pārvadāšanai, 

neskaitot vadītāju, un kura maksimālā 

pieļaujamā masa nav lielāka par 

3,5 tonnām; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Grozījums Nr.  158 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

1. 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; 

svītrots 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Grozījums Nr.  159 

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 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 1999/62/EK 

1. pants – 1. daļa – 24. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

24) “pārvadātājs” ir jebkurš uzņēmums, 

kas pārvadā preces vai pasažierus pa 

autoceļiem; 

24) “pārvadātājs” ir jebkurš uzņēmums, 

kas pārvadā preces pa autoceļiem; 

Or. en 

 

 

 


