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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 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) visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības 
uz personas brīvību un drošību (saskaņā 
ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas (“Harta”) 6. pantu), tiesības uz 
privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramību saskaņā ar Hartas 7. 
pantu un tiesības uz personas datu 
aizsardzību saskaņā ar Hartas 8. pantu.

Pamatojums

Minēto tiesību aizsardzība ir īpaši jāuzsver, jo pārrobežu informācijas apmaiņa ar ceļu 
lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības palīdzību 
varētu apdraudēt šīs tiesības. Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem grozījumiem, kas ir 
pieņemami.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Jāparedz plaša ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana 
dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām 
jābūt savstarpēji izmantojamām un 
piemērotām turpmākai ceļu lietotāju 
maksājumu iekasēšanas politikas 
attīstībai Savienības līmenī un tehnikas 
attīstībai.

(2) Jāparedz plaša ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmu ieviešana 
dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, un sistēmām 
jābūt pēc iespējas uzticamām, 
lietotājdraudzīgām, izmaksu ziņā 
efektīvām, savstarpēji izmantojamām un 
piemērotām turpmākai ceļu lietotāju 
maksājumu iekasēšanas politikas 
attīstībai Savienības līmenī un tehnikas 
attīstībai.
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Pamatojums

Elektroniskās iekasēšanas sistēmām jābūt pēc iespējas uzticamām, lietotājdraudzīgām un 
izmaksu ziņā efektīvām. Tas nāks par labu ES iedzīvotājiem. Šis grozījums ir cieši saistīts ar 
citiem grozījumiem, kas ir pieņemami.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) To specifikāciju daudzveidība, ko 
dalībvalstis un kaimiņvalstis noteikušas 
savām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmām, var negatīvi 
ietekmēt iekšējā tirgus nevainojamu 
darbību un transporta politikas mērķus. 
Šāda situācija var izraisīt tādu nesaderīgu 
un dārgu elektronisko aparātu 
daudzveidību, kas paredzēti lielas 
noslodzes transportlīdzekļu vadības 
kabīnēm, un vadītāju kļūdas to lietošanā, 
kas var radīt, piemēram, netīšu izvairīšanos 
no maksāšanas. Šāda daudzveidība 
izmaksu, drošības un tiesisku apsvērumu 
dēļ ir nepieņemama transportlīdzekļu 
lietotājiem un ražotājiem.

(4) To specifikāciju daudzveidība, ko 
dalībvalstis un kaimiņvalstis noteikušas 
savām ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmām, var negatīvi 
ietekmēt iekšējā tirgus nevainojamu 
darbību, brīvas pārvietošanās principu un 
transporta politikas mērķus. Šāda situācija 
var izraisīt tādu nesaderīgu un dārgu 
elektronisko aparātu daudzveidību, kas 
paredzēti lielas noslodzes transportlīdzekļu 
vadības kabīnēm, un vadītāju kļūdas to 
lietošanā, kas var radīt, piemēram, netīšu 
izvairīšanos no maksāšanas. Šāda 
daudzveidība izmaksu, drošības un tiesisku 
apsvērumu dēļ ir nepieņemama 
transportlīdzekļu lietotājiem un ražotājiem.

Pamatojums

Šis grozījums neatliekami vajadzīgs teksta iekšējās konsekvences dēļ, lai stiprinātu šo 
priekšlikumu un norādītu, ka atšķirīgās elektroniskās iekasēšanas sistēmas ietekmē brīvas 
pārvietošanās principu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus 
darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot 
dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu 

(5) Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus 
darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot 
dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu 
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ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku 
vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī 
attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem. 
Transportlīdzekļos uzstādītajām iekārtām 
vajadzētu būt tādām, lai varētu īstenot šādu 
ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku 
saskaņā ar nediskriminēšanas principiem 
attiecībā pret visu dalībvalstu pilsoņiem.
Tādēļ ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmu savstarpēja 
izmantojamība Savienības līmenī 
jānodrošina pēc iespējas drīz.

ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku 
vietējā, valsts vai starptautiskā līmenī 
attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem. 
Transportlīdzekļos uzstādītajām iekārtām 
vajadzētu būt tādām, lai varētu īstenot šādu 
ceļu lietotāju nodevu iekasēšanas politiku 
saskaņā ar nediskriminēšanas principiem 
attiecībā pret visu dalībvalstu pilsoņiem, 
vienlaikus pilnībā ievērojot visas 
pamattiesības. Tādēļ uz pamattiesību 
ievērošanu balstīta ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmu uzticama 
savstarpēja izmantojamība Savienības 
līmenī būtu jānodrošina pēc iespējas drīz.

Pamatojums

Ieviešot elektronisko ceļu nodevu sistēmu savstarpējo izmantojamību, iedzīvotāju 
pamattiesības ir jānodrošina pilnībā. Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem grozījumiem, kas 
ir pieņemami.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jāapstiprina, ka Eiropas ceļu
lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas 
pakalpojumu (EETS) nodrošina EETS 
pakalpojumu sniedzēji, kā norādīts 
Komisijas Lēmumā 2009/750/EK17.

(8) Būtu jāapstiprina, ka Eiropas ceļu 
lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas 
pakalpojumu (EETS) likumīgi nodrošina 
EETS pakalpojumu sniedzēji, kā norādīts 
Komisijas Lēmumā 2009/750/EK17, un 
pilnībā tiek ievērotas pamattiesības.

_________________ _________________

17 Komisijas 2009. gada 6. oktobra 
Lēmums 2009/750/EK par Eiropas ceļu 
lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas 
sistēmas un tās tehnisko elementu 
definēšanu (OV L 268, 13.10.2009., 11.
lpp.).

17 Komisijas 2009. gada 6. oktobra 
Lēmums 2009/750/EK par Eiropas ceļu 
lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas 
sistēmas un tās tehnisko elementu 
definēšanu (OV L 268, 13.10.2009., 
11. lpp.).

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
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10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas un sadarbīgu ITS (C-ITS) 
lietotnes maza darbības attāluma sakariem 
starp transportlīdzekļiem un starp 
transportlīdzekli un infrastruktūru izmanto 
līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas 
frekvenču joslas. Turpmāk pēc izmaksu, 
ieguvumu, tehnisko šķēršļu un to 
novēršanas iespēju rūpīgas novērtēšanas 
būtu jāizpēta iespējas ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas un C-ITS 
apvienošanai 5,9 GHz frekvenču joslā, ko 
patlaban izmanto C-ITS.

(10) Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas un sadarbīgu ITS (C-ITS) 
lietotnes maza darbības attāluma sakariem 
starp transportlīdzekļiem un starp 
transportlīdzekli un infrastruktūru izmanto 
līdzīgas tehnoloģijas un blakusesošas 
frekvenču joslas. Turpmāk pēc iespējamās 
ietekmes uz privātumu un datu 
aizsardzību, kā arī izmaksu, ieguvumu, 
tehnisko šķēršļu un to novēršanas iespēju 
rūpīgas novērtēšanas būtu jāizpēta iespējas 
ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas un C-ITS apvienošanai 5,9
GHz frekvenču joslā, ko patlaban izmanto 
C-ITS, lai tas neradītu šķēršļus, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU).

Pamatojums

Saskaņā ar pieņemto LIBE atzinumu par sadarbīgām intelektiskām transporta sistēmām 
(Grapini).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmu problemātiskie aspekti 
to pārkāpēju identificēšanā, kas nav 
attiecīgās valsts iedzīvotāji, kavē šādu 
sistēmu turpmāku izplatīšanos un principu 
“lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” 
plašāku piemērošanu uz Savienības ceļiem.

(13) Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmu problemātiskie aspekti 
to pārkāpēju identificēšanā, kas nav
attiecīgās valsts iedzīvotāji, kavē šādu 
sistēmu turpmāku izplatīšanos un principu 
“lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” 
plašāku piemērošanu uz Savienības ceļiem, 
un tāpēc ir jāatrod veids, kā noskaidrot 
šādas personas.

Grozījums Nr. 8
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jāprasa dalībvalstīm sniegt 
Komisijai informāciju un datus, kas 
vajadzīgi, lai novērtētu to, cik efektīvas un 
lietderīgas ir sistēmas apmaiņai ar 
informāciju par ceļu lietošanas maksas 
nemaksātājiem. Būtu jāprasa Komisijai 
novērtēt saņemtos datus un informāciju un 
vajadzības gadījumā ierosināt tiesību aktu 
grozījumus.

(16) Būtu jāprasa dalībvalstīm sniegt 
Komisijai informāciju un datus, kas 
vajadzīgi, lai novērtētu to, cik efektīvas un 
lietderīgas ir sistēmas apmaiņai ar 
informāciju par ceļu lietošanas maksas 
nemaksātājiem, vienlaikus pilnībā 
ievērojot personas datu aizsardzību. Būtu 
jāprasa Komisijai novērtēt saņemtos datus 
un informāciju un vajadzības gadījumā 
ierosināt tiesību aktu grozījumus. Personas 
dati Komisijai nebūtu nebūtu nedz 
jānosūta, nedz jāpaziņo.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā.

Ir skaidri jāuzsver, ka attiecīgās informācijas nodošanā no dalībvalstīm ES iestādēm ir 
pilnībā jāievēro tiesības uz personas datu aizsardzību.

Šo grozījumu jāiesniedz neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar teksta iekšējo konsekvenci un 
saistību ar citiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmu ieviešana ietvers
personas datu apstrādi. Šāda apstrāde ir 
jāveic saskaņā ar Savienības noteikumiem, 
kas, inter alia, ir izklāstīti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
2016/67919, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā (ES) 2016/68020 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2002/58/EK21. Tiesības uz 

(17) Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmu ieviešana ietver
personas datu apstrādi. Tiesības uz 
personas datu aizsardzību ir skaidri atzītas 
Hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 16. pantā. Šāda 
apstrāde jāveic saskaņā ar Savienības 
noteikumiem, kas, inter alia, ir izklāstīti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2016/67919, Eiropas Parlamenta un 
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personas datu aizsardzību ir skaidri atzītas
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. 
pantā.

Padomes Direktīvā (ES) 2002/58/EK20, un 
— gadījumos, kad dalībvalstī, kurai 
pienākas maksājums, ceļu lietošanas 
maksas nesamaksāšana ir noziedzīgs 
nodarījums — Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2016/680/EK21.

__________________ __________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Direktīva 
(ES) 2016/680 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ 
Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI 
(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par 
personas datu apstrādi un privātās dzīves 
aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Direktīva 
(ES) 2016/680 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ 
Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI 
(OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Pamatojums

Priekšlikumā uz personas datu apstrādi tiek attiecināta VDAR un Policijas direktīva 
(2016/680).  Tomēr ir svarīgi nošķirt dalībvalstis, kurās šādas maksas nesamaksāšana ir 
administratīvs pārkāpums, no dalībvalstīm, kurās tā tiek uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu. 
Šis grozījums ir nedalāmi saistīts ar citiem atzinuma sagatavotāja grozījumiem.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu ceļu lietotāju 
nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu 
savstarpēju izmantojamību un veicinātu 
pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu 
lietošanas maksu nesamaksāšanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz to 
tehnoloģiju saraksta pielāgošanu 
tehnoloģiskajam progresam, kuras var 
izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas 
darījumus ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kam 
vajadzīga transportlīdzekļa iekārtu 
uzstādīšana vai izmantošana. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbu, 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 procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

(19) Lai nodrošinātu ceļu lietotāju 
nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu 
savstarpēju izmantojamību un likumīgi 
veicinātu pārrobežu apmaiņu ar 
informāciju par ceļu lietošanas maksu 
nesamaksāšanu, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz to tehnoloģiju saraksta 
pielāgošanu tehnoloģiskajam progresam, 
kuras var izmantot, lai veiktu elektroniskus 
nodevas darījumus ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kam 
vajadzīga transportlīdzekļa iekārtu 
uzstādīšana vai izmantošana. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbu, 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 procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu piemēro, neskarot dalībvalstu 
pieņemtos lēmumus iekasēt maksas par 
konkrētiem transportlīdzekļu veidiem, 
noteikt šo maksu apmēru un to iekasēšanas 

Lai būtu ņemts vērā subsidiaritātes 
princips, šo direktīvu piemēro, neskarot 
dalībvalstu pieņemtos lēmumus iekasēt 
maksas par konkrētiem transportlīdzekļu 
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mērķi. veidiem, noteikt šo maksu apmēru un to 
iekasēšanas mērķi.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, 
būve, piemēram, tilts vai tunelis, vai 
prāmis, kur ceļu lietošanas maksas tiek 
iekasētas, tikai vai daļēji izmantojot 
automātiskas detektēšanas mehānismus, 
piemēram, saziņu ar transportlīdzekļa 
iekārtām vai automātisku numura zīmes 
atpazīšanu;

(e) “ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas apgabals” ir ceļš, ceļu tīkls, 
būve, piemēram, tilts vai tunelis, vai 
prāmis, kur ceļu lietošanas maksas tiek 
iekasētas, tikai vai daļēji izmantojot 
automātiskas detektēšanas mehānismus, 
piemēram, saziņu ar transportlīdzekļa 
iekārtām, ko, iespējams, papildina 
automātiska numura zīmes atpazīšana;

Pamatojums

Tā kā Savienībā ir zems standartizācijas līmenis attiecībā gan uz numura zīmēm, gan to 
atpazīšanas sistēmām, paļaušanās vienīgi uz numura zīmes atpazīšanu var dot nepareizus 
rezultātus. Šā iemesla dēļ automātiska numura zīmes atpazīšana būtu jāizmanto tikai kā 
papildu līdzeklis nodevu iekasēšanā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) “reģistrācijas dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kurā reģistrēts 
transportlīdzeklis, ar ko izdarīts 
pārkāpums, kura rezultātā nav samaksāta 
ceļu lietošanas maksa;

(i) “reģistrācijas dalībvalsts” ir 
dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis, ar ko 
izdarīts pārkāpums, kura rezultātā nav 
samaksāta ceļu lietošanas maksa, ir 
reģistrēts;

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas 
prasa uzstādīt vai izmantot 
transportlīdzekļa iekārtas , elektronisku 
nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu 
vai vairākas no IV pielikumā norādītajām 
tehnoloģijām.

Visās jaunajās ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas 
prasa uzstādīt vai izmantot 
transportlīdzekļa iekārtas, elektronisku 
nodevas darījumu veikšanai izmanto vienu 
vai vairākas šādas tehnoloģijas:

(a) satelītpozicionēšana;

(b) mobilie sakari, izmantojot GSM–
GPRS standartu (atsauces standarts GSM 
TS 03.60/23.00);

(c) 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija.

Pamatojums

Viens no galvenajiem mērķiem šajā pārstrādātajā redakcijā attiecas uz tehnoloģiskajiem 
risinājumiem kā savstarpējās izmantojamības noteicošo faktoru. Šā iemesla dēļ sarakstam ar 
atbilstīgiem tehniskiem risinājumiem vajadzētu būt nevis Komisijas, bet likumdevēja 
kompetencē.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Esošajās ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas 
izmanto tehnoloģijas, kuras nav norādītas 
IV pielikumā, nodrošina atbilstību 
IV pielikumā norādītajām tehnoloģijām, 
kad tiek veikti būtiski tehnoloģiski 
uzlabojumi.

Esošajās ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās, kas 
izmanto tehnoloģijas, kuras nav norādītas 
pirmajā daļā, nodrošina atbilstību IV
pielikumā norādītajām tehnoloģijām, kad 
tiek veikti būtiski tehnoloģiski uzlabojumi.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām 
pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr. 16
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EETS pakalpojumu sniedzēji dara 
lietotājiem pieejamas transportlīdzekļa 
iekārtas, kas ir piemērotas izmantošanai, 
sadarbspējīgas un spēj sazināties ar visām 
ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmām, kuras tiek 
ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto 
IV pielikumā norādītās tehnoloģijas.

EETS pakalpojumu sniedzēji dara 
lietotājiem pieejamas transportlīdzekļa 
iekārtas, kas ir piemērotas izmantošanai, 
sadarbspējīgas un spēj sazināties ar visām 
ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 
iekasēšanas sistēmām, kuras tiek 
ekspluatētas dalībvalstīs un izmanto 
pirmajā daļā norādītās tehnoloģijas.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām 
pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Transportlīdzekļa iekārtas drīkst 
izmantot savu aparatūru un programmatūru 
un/vai citas transportlīdzeklī esošas 
aparatūras un programmatūras elementus. 
Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī 
esošām aparatūras sistēmām, 
transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot 
tehnoloģijas, kas nav norādītas 
IV pielikumā.

4. Transportlīdzekļa iekārtas drīkst 
izmantot savu aparatūru un programmatūru 
un/vai citas transportlīdzeklī esošas 
aparatūras un programmatūras elementus. 
Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī 
esošām aparatūras sistēmām, 
transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot 
tehnoloģijas, kas nav norādītas pirmajā 
daļā.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām 
pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina to, ka 
personas datu apstrāde, kas 
vajadzīga EETS darbībai, notiek saskaņā 
ar Savienības noteikumiem, ar kuriem 
aizsargā personu brīvības un pamattiesības, 
ieskaitot viņu privāto dzīvi, un jo īpaši to, 
ka ir ievēroti Regulas (ES) 2016/679, 
Direktīvas (ES) 2016/680 un Direktīvas 
2002/58/EK noteikumi.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka to
personas datu apstrāde, kuri 
vajadzīgi EETS darbībai, notiek saskaņā 
ar Savienības noteikumiem, ar kuriem 
aizsargā personu brīvības un pamattiesības, 
ieskaitot viņu privāto dzīvi, un jo īpaši to, 
ka ir ievēroti Regulas (ES) 2016/679 un 
Direktīvas 2002/58/EK noteikumi. 
Saskaņā ar šo direktīvu apstrādātus 
personas datus turpmāk neapstrādā 
nekādos citos nolūkos un izdzēš, līdzko tie 
nav vajadzīgi mērķim, kādam tie tika 
apstrādāti.

Pamatojums

Tā kā priekšlikums paredz būtiskas izmaiņas pašlaik spēkā esošajā tekstā nolūkā panākt 
EETS sadarbspēju, nodevu maksāšanu un jaunus noteikumus par sadarbību un izpildi starp 
dalībvalstīm saistībā ar nodevas nesamaksāšanu, šis priekšlikums nozīmē būtisku iejaukšanos 
tiesībās uz datu aizsardzību, un šis jautājums priekšlikumā nav risināts. Tādēļ ir jāiesniedz šis 
grozījums, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un juridisko konsekvenci ar ES tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izmeklētu ceļu lietošanas maksas 
nesamaksāšanas gadījumus, dalībvalsts 
piešķir citu dalībvalstu valsts 
kontaktpunktiem piekļuvi ar tiesībām veikt 
automatizētu meklēšanu attiecībā uz 
šādiem valsts transportlīdzekļu reģistrācijas 
datiem:

Vienīgi tāpēc, lai izmeklētu ceļu lietošanas 
maksas nesamaksāšanas gadījumus, 
dalībvalsts piešķir citu dalībvalstu valsts 
kontaktpunktiem piekļuvi ar tiesībām veikt 
automatizētu meklēšanu attiecībā uz 
šādiem valsts transportlīdzekļu reģistrācijas 
datiem:

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem datu 
aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 20
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) datiem par transportlīdzekļiem; un (a) datiem, kas vajadzīgi konkrēta 
transportlīdzekļa noteikšanai; un

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) datiem par transportlīdzekļa 
īpašniekiem vai turētājiem.

(b) datiem, kas vajadzīgi
transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju 
noteikšanai un saziņai ar tiem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādu automatizētu meklēšanu veic 
atbilstīgi Padomes Lēmuma 2008/616/TI26

pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktā 
minētajām procedūrām un šīs direktīvas 
II pielikuma prasībām.

Šādu automatizētu meklēšanu veic pilnībā 
atbilstīgi Padomes Lēmuma 2008/616/TI26 
pielikuma 3. nodaļas 2. un 3. punktā 
minētajām procedūrām un šīs direktīvas 
II pielikuma prasībām, kā arī pilnībā
ievērojot visas pamattiesības.

_________________ _________________

26 Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 
2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot 
terorismu un pārrobežu noziedzību (OV 
L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

26 Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums
2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 
2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot 
terorismu un pārrobežu noziedzību (OV 
L 210, 6.8.2008., 12. lpp.).

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nosūtot informatīvu vēstuli 
transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai 
citādi identificētai personai, kuru tur 
aizdomās par ceļu lietošanas maksas 
nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā 
nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj 
tajā visu attiecīgo informāciju, proti, 
informāciju par ceļu lietošanas maksas 
nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, 
datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta 
ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts 
tiesību aktu nosaukumu un sankcijām un 
attiecīgā gadījumā datus par ierīci, kas 
izmantota pārkāpuma fiksēšanai. 
Dalībvalsts, kuras teritorijā nav samaksāta 
ceļu lietošanas maksa, šādā nolūkā var 
izmantot III pielikumā noteikto veidni.

2. Nosūtot informatīvu vēstuli 
transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai 
citādi identificētai personai, kuru tur 
aizdomās par ceļu lietošanas maksas 
nesamaksāšanu, dalībvalsts, kuras teritorijā 
nav samaksāta ceļu lietošanas maksa, 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem iekļauj 
tajā visu attiecīgo informāciju, proti, 
informāciju par ceļu lietošanas maksas 
nesamaksāšanas gadījuma būtību, vietu, 
datumu un laiku, kur un kad nav samaksāta 
ceļu lietošanas maksa, pārkāpto valsts 
tiesību aktu nosaukumu un sankcijām un 
datus par ierīci, kas izmantota pārkāpuma 
fiksēšanai. Dalībvalsts, kuras teritorijā nav 
samaksāta ceļu lietošanas maksa, šādā 
nolūkā var izmantot III pielikumā noteikto 
veidni.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja dalībvalsts, kuras teritorijā nav 
samaksāta ceļu lietošanas maksa, nolemj 
sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu 
lietošanas maksas nesamaksāšanu, tā 
nolūkā nodrošināt pamattiesību ievērošanu 
nosūta informatīvo vēstuli valodā, kas 
lietota transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentā, ja tas ir pieejams, vai vienā no 
reģistrācijas dalībvalsts oficiālajām 
valodām.

3. Ja dalībvalsts, kuras teritorijā nav 
samaksāta ceļu lietošanas maksa, nolemj 
sākt turpmākas procedūras saistībā ar ceļu 
lietošanas maksas nesamaksāšanu, tā 
nolūkā nodrošināt pamattiesību ievērošanu 
nosūta informatīvo vēstuli valodā, kas 
lietota transportlīdzekļa reģistrācijas 
dokumentā, ja tas ir pieejams, vai vienā no 
reģistrācijas dalībvalsts oficiālajām 
valodām. Šajā vēstulē dalībvalsts informē 
saņēmēju par transportlīdzekļa 
īpašniekam pieejamajiem mehānismiem, 
lai apstrīdētu iespējamo pārkāpumu un it 
īpaši par pārsūdzības tiesībām un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, kā arī iestādi, 
kurā šo tiesību īstenošanai var vērsties.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai nodrošinātu juridisko konsekvenci ar ES tiesību aktiem datu 
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aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants 8. pants

Datu aizsardzība Datu aizsardzība

1. Uz personas datiem, ko apstrādā 
saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regulas
(ES) 2016/679 noteikumi un valsts 
normatīvie un administratīvie akti, ar 
kuriem transponē Direktīvu 
(ES) 2016/680.

1. Uz personas datiem, ko apstrādā 
saskaņā ar šo direktīvu, attiecas Regula
(ES) 2016/679 un Direktīva 2002/58/EK.
Direktīva (ES) 2016/680 attiecināma tikai 
uz saskaņā ar šo direktīvu 
apstrādājamiem personas datiem, ja 
dalībvalstī, kurai pienākas maksājums, 
ceļu lietošanas nodevas nesamaksāšana ir 
noziedzīgs nodarījums.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka personas 
datus, ko apstrādā saskaņā ar šo 
direktīvu, attiecīgā laikposmā labo, ja tie 
ir neprecīzi, vai dzēš, vai ierobežo to 
pieejamību un ka tiek noteikts termiņš 
šādu datu glabāšanai saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/679 un valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem, ar kuriem 
transponē Direktīvu (ES) 2016/680.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka personas 
datu apstrādi 5. panta nolūkā ierobežo un 
attiecina vienīgi uz datu veidiem, kas 
uzskaitīti II pielikumā.Dalībvalstis arī 
nodrošina datu subjektu tiesības uz 
apstrādāto personas datu atjaunināšanu, 
labošanu vai dzēšanu bez nepamatotas 
kavēšanās, ja šie dati nav precīzi.
Dalībvalstis arī nosaka termiņu personas
datu glabāšanai saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/679 vai, attiecīgos gadījumos, 
Direktīvu (ES) 2016/680.

Dalībvalstis nodrošina, ka visus personas 
datus, ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, 
izmanto vienīgi nolūkā veicināt pārrobežu 
apmaiņu ar informāciju par ceļu lietošanas 
maksu nesamaksāšanu un ka datu 
subjektiem ir tādas pašas tiesības saņemt 
informāciju, tiesības uz piekļuvi, datu 
labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības 
uz kompensāciju un tiesību aizsardzību, kā 
noteiktas Regulā (ES) 2016/679 un valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
ar kuriem transponē Direktīvu
(ES) 2016/680.

Dalībvalstis nodrošina, ka personas datus, 
ko apstrādā saskaņā ar šo direktīvu, 
apstrādā tikai un vienīgi tāpēc, lai 
atvieglotu pārrobežu informācijas apmaiņu 
par ceļu lietošanas nodevas
nesamaksāšanu, un šos datus pēc tam 
neapstrādā nekādiem citiem mērķiem.
Dalībvalstis arī nodrošina, ka datu 
subjektiem ir tādas pašas tiesības saņemt 
informāciju, tiesības uz piekļuvi, datu 
labošanu, dzēšanu un apstrādes 
ierobežošanu, tiesības iesniegt sūdzību 
datu aizsardzības uzraudzības iestādei, 
tiesības uz kompensāciju un tiesības 
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izmantot efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, kā noteikts Regulā 
(ES) 2016/679 un, attiecīgā gadījumā, 
Direktīvā (ES) 2016/680. Dalībvalstis 
nodrošina, ka piekļuvi personas datiem 
piešķir tikai norīkotajām kompetentajām 
iestādēm transportlīdzekļu reģistrācijas 
datu apmaiņai.

3. Visām attiecīgajām personām ir 
tiesības saņemt informāciju par to, kādi 
reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas 
dati nosūtīti dalībvalstij, kurā nav 
samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī 
informāciju par pieprasījuma datumu un 
kompetento iestādi dalībvalstī, kuras 
teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas 
maksa.

3. Visām attiecīgajām personām ir 
tiesības bez nepamatotas kavēšanās 
saņemt informāciju par to, kādi 
reģistrācijas dalībvalstī reģistrētie personas 
dati nosūtīti dalībvalstij, kurā nav 
samaksāta ceļu lietošanas maksa, kā arī 
informāciju par pieprasījuma datumu un 
kompetento iestādi dalībvalstī, kuras 
teritorijā nav samaksāta ceļu lietošanas 
maksa.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz [5 gadi pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas 6. un 7. panta piemērošanu 
dalībvalstīs. Ziņojumā Komisija it sevišķi 
pievērš uzmanību šādiem jautājumiem un 
attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus 
šo jautājumu risināšanai:

Komisija līdz [4 gadi pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas 6. un 7. panta piemērošanu 
dalībvalstīs. Ziņojumā Komisija it sevišķi 
pievērš uzmanību šādiem jautājumiem un 
attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus 
šo jautājumu risināšanai:

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- analīzi par šīs direktīvas 6. un 
7. panta ietekmi uz pamattiesībām, jo 
īpaši tiesībām uz privātās dzīves 
neaizskaramību un personas datu 
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aizsardzību,

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
11. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza I un IV pielikumu, lai tos pielāgotu 
tehnikas attīstībai.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
11. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko 
groza I pielikumu, lai to pielāgotu tehnikas 
attīstībai.

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu, ar ko svītro IV pielikumu un sarakstu ar atbilstīgām tehnoloģijām 
pārceļ uz 3. panta 1. punkta 1. daļu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas].

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu no [šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas]. 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.

Pamatojums

Kaut arī pilnvaru deleģēšanas Komisijai laikposms būtu jāierobežo, direktīvā vajadzētu 
paredzēt iespēju šo laikposmu automātiski pagarināt.
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Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. apakšpunkts – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) izraudzīto tehnisko risinājumu
apstiprināšana attiecībā uz Savienības 
noteikumiem, ar ko aizsargā personu 
brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu 
privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. 
Īpaši vajadzēs nodrošināt atbilstību 
Regulai (ES) 2016/679 un 
Direktīvai 2002/58/EK;

(k) izraudzīto tehnisko risinājumu 
apstiprināšana attiecībā uz Savienības 
noteikumiem, ar ko aizsargā personu 
brīvības un pamattiesības, ieskaitot viņu 
privāto dzīvi un personas datu aizsardzību. 
Īpaši vajadzēs nodrošināt atbilstību 
Regulai (ES) 2016/679 un 
Direktīvai 2002/58/EK, kā arī, attiecīgā 
gadījumā, Direktīvai (ES) 2016/680;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, jo tas ir cieši saistīts ar citiem pieņemamiem grozījumiem, ar ko 
tekstā iekļauj atsauci uz Direktīvu (ES) 2016/680.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 26.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atruna par datu aizsardzību:

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 jums ir 
tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem 
un to labošanu vai dzēšanu, vai pieprasīt 
ierobežot to apstrādi vai tiesības iebilst 
pret apstrādi, kā arī datu pārnešanu; 
Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību 
[attiecīgās uzraudzības iestādes 
nosaukums un adrese].

[Ja ceļu lietošanas nodevas 
nesamaksāšana tiek uzskatīta par 
noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem:

Saskaņā ar [tā valsts tiesību akta 
nosaukums, ar kuru īsteno Direktīvu (ES) 
2016/680] jums ir tiesības pieprasīt no 
pārziņa piekļuvi jūsu personas datiem un 
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to labošanu vai dzēšanu, kā arī jūsu 
personas datu apstrādes ierobežošanu. 
Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību 
[attiecīgās uzraudzības iestādes 
nosaukums un adrese]. ]

Pamatojums

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, vai, attiecīgā gadījumā, Policijas direktīvu, 
vēstulē jānorāda svarīgākās datu aizsardzības tiesības, kas pieejamas visiem iedzīvotājiem, 
un tās iestādes nosaukums un adrese, kurā viņi var iesniegt sūdzību. Šis grozījums ir 
vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To tehnoloģiju saraksts, kuras atļauts 
izmantot, lai veiktu elektroniskus nodevas 
darījumus ceļu lietotāju nodevu 
elektroniskās iekasēšanas sistēmās

svītrots

1. satelītpozicionēšana;

2. mobilie sakari;

3. 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija.

Pamatojums

Sarakstam ar tehnoloģijām ir jāpiemēro likumdevēju koplēmuma procedūra. Šis grozījums ir 
vajadzīgs svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar teksta iekšējo loģiku.



AD\1149703LV.docx 21/22 PE616.760v03-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja 
izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu 
nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā (pārstrādāta 
redakcija)

Atsauces COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN
15.6.2017

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
15.6.2017

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Branislav Škripek
31.8.2017

Izskatīšana komitejā 20.2.2018 20.3.2018 27.3.2018

Pieņemšanas datums 27.3.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:

48
2
4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie 
Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 
Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude 
Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, 
Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 
Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef 
Weidenholzer, Cecilia Wikström

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard 
Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, 
Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian 
Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara 
Spinelli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, 
Liadh Ní Riada, Anna Záborská



PE616.760v03-00 22/22 AD\1149703LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48 +

ALDE Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, 
Cecilia Wikström

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida 
Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, 
Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, 
Anna Záborská

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, 
Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2 -

ENF André Elissen

NI Udo Voigt

4 0

GUE/NGL Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


	1149703LV.docx

