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Temats: Lūgumraksts Nr. 0222/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. K., par 
īpašu noteikumu un nodevu maksājumu ieviešanu smagajiem kravas 
transportlīdzekļiem, kas piemērojami visā Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas līmenī pieņemt īpašus noteikumus attiecībā uz 
smagajiem kravas transportlīdzekļiem, tostarp naudas sodus par 30 sekunžu apdzīšanas laika 
pārsniegšanu uz automaģistrālēm vai vienotas ceļa nodevas, radušos ieņēmumus novirzot 
pasākumiem, ar kuriem veicina kravu pārvadājumus pa dzelzceļu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 14. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 16. septembrī

Komisijas novērojumi 

1) Par apdzīšanas laika ilgumu

Lūgumraksta iesniedzēja priekšlikums attiecas uz satiksmes noteikumiem, kas, nepastāvot ES 
tiesību aktiem šajā jomā, ir ieviesti dalībvalstīs. Spēkā esošie dalībvalstu noteikumi atbilst 
starptautiskiem nolīgumiem, jo īpaši 1968. gada Vīnes konvencijai par ceļu satiksmi, un to 
piemēro lielākā daļa dalībvalstu, tostarp Vācijā, kā arī tā attiecas arī uz kaimiņos esošām 
trešām valstīm.

2) Par kravas automobiļu radītajiem ceļu satiksmes sastrēgumiem
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Attiecībā uz šo priekšlikumu, lai reglamentētu kravas automobiļu vadītāju rīcību ceļu 
satiksmes sastrēgumos, ir piemērojami arī iepriekšējā punktā paustie apsvērumi.

3) Par reģistrācijas ierīci

Pašlaik lielākā daļa uz Eiropas ceļiem braucošo kravas automobiļu un autobusu ir aprīkoti ar 
digitālajiem tahogrāfiem, kas ļauj reģistrēt arī transportlīdzekļa vadītāja darbības, piemēram, 
braukšanas laiku, citus darbus, pieejamības periodus, pārtraukumus un atpūtas periodus. Tie 
ļauj veikt arī ātruma un attāluma mērījumus.

Jaunie viedie tahogrāfi, kurus paredzēts uzstādīt kravas automobiļos un autobusos, kas pirmo 
reizi reģistrēti jebkurā dalībvalstī no 2019. gada 15. jūnija, reģistrē arī transportlīdzekļa 
atrašanās vietu pēc katrām trim kopumā nobrauktajām stundās, kā arī dienas darba perioda 
sākumā un beigās. Valstu iestādes var izmantot šo iespēju, lai īstenotu minimālās darba algas 
tiesību aktus.

Turklāt Padome un Parlaments pašlaik apspriež priekšlikumu par uzlabotu viedā tahogrāfa 
veidu, kas ļautu arī reģistrēt kravas automobiļa atrašanās vietu, šķērsojot robežu, kā arī katru 
reizi, kad kravas automobilis ir iesaistīts iekraušanas/izkraušanas darbībās. Šī papildu iezīme, 
ja tā galu galā tikts apstiprināta, sniegtu papildu informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, lai 
tās varētu kontrolēt atbilstību minimālās algas tiesību aktiem, kā arī noteikumiem par 
kabotāžu.

4) Par ceļa nodevām kravas automobiļiem

Komisija 2017. gadā nāca klajā ar priekšlikumu pārskatīt ES noteikumus attiecībā uz autoceļu 
lietošanas nodevām1 ar mērķi risināt problēmas, kas saistītas ar autotransporta nozari 
kopumā. Starp tām ir arī oglekļa dioksīds (CO2) un kaitīgās emisijas, kas izraisa attiecīgi 
klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojumu, spiediens uz Eiropas ceļu tīkla daļām, kura 
rezultātā rodas regulāri sastrēgumi, vai ārvalstīs reģistrētu ceļu satiksmes dalībnieku 
diskriminācija.

Tā kā ar laiku saistītās lietošanas maksas (vinjetes) nav piemērots līdzeklis, lai risinātu 
iepriekš minētās problēmas, un bieži vien rada diskrimināciju pret neregulārajiem lietotājiem, 
tad saskaņā ar šo priekšlikumu pašreizējās vinješu sistēmas būtu pakāpeniski jāatceļ. Tomēr 
dalībvalstis saglabātu iespēju izvēlēties, vai ieviest, vai neieviest ar nobraukto attālumu 
saistītu ceļu lietotāju nodevu sistēmu, un, ja tādu ievieš, tad par kādu ceļu tīkla daļu.

Priekšlikums jo īpaši ļautu dalībvalstīm piemērot sastrēgumu nodevu par to autoceļu tīklu 
posmu lietošanu, kuri ir regulāri pārslogoti, vai piemērot uzcenojumus teritorijās, kuras skar 
būtisks kaitējums videi vai akūti sastrēgumi. Saskaņā ar minēto priekšlikumu šādas papildu 

1 COM(2017)0275 final.
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maksas radītie ieņēmumi būtu jāizmanto, lai finansētu alternatīvas transporta infrastruktūras 
vai pakalpojumu attīstību.

Priekšlikums pašlaik ir likumdošanas procesā2. Parlaments 2018. gada oktobrī pirmajā 
lasījumā pieņēma savu nostāju3 par šo Komisijas priekšlikumu, tostarp noteikumus, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstīm būtu jāizmanto ieņēmumi no nodevām, lai optimizētu visu transporta 
sistēmu. Diskusijas Padomē turpinās.

Noslēgums

Attiecībā uz priekšlikumiem par laika ierobežojumu apdzīšanai un īpašiem noteikumiem 
saistībā ar kravas automobiļu vadītāju rīcību, kad tie nokļūst satiksmes sastrēgumā, Komisija 
uzskata, ka jebkuru šādu problēmu var pienācīgi risināt ar satiksmes noteikumiem, ko 
dalībvalstis nosaka saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem, kuros tās ir puses.

Attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar reģistrācijas kontrolierīcēm un noteikumiem par 
smagajiem kravas transportlīdzekļiem piemērojamām nodevām, Komisija uzskata, ka spēkā 
esošo tiesību aktu grozījumi, ko Komisija ierosināja 2017. gadā, būtu pietiekami. Tomēr 
jānorāda, ka galīgais teksts, kas izrietēs no Komisijas priekšlikuma apspriešanas, būtībā būs 
atkarīgs no Parlamenta un Padomes attiecīgajām nostājām.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2020. gada 24. jūnijā

1) Par apdzīšanas laika ilgumu

Lūgumraksta iesniedzēja priekšlikums attiecas uz satiksmes noteikumiem, kas, nepastāvot ES 
tiesību aktiem šajā jomā, ir ieviesti dalībvalstīs. Spēkā esošie dalībvalstu noteikumi atbilst 
starptautiskiem nolīgumiem, jo īpaši 1968. gada Vīnes konvencijai par ceļu satiksmi, un to 
piemēro lielākā daļa dalībvalstu, tostarp Vācijā, kā arī tā attiecas arī uz kaimiņos esošām 
trešām valstīm.

2) Par kravas automobiļu radītajiem ceļu satiksmes sastrēgumiem

Attiecībā uz šo priekšlikumu, lai reglamentētu kravas automobiļu vadītāju rīcību ceļu 
satiksmes sastrēgumos, ir piemērojami arī iepriekšējā punktā paustie apsvērumi.

3) Par reģistrācijas ierīci

2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423
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Pašlaik lielākā daļa uz Eiropas ceļiem braucošo kravas automobiļu un autobusu ir aprīkoti ar 
digitālajiem tahogrāfiem, kas ļauj reģistrēt arī transportlīdzekļa vadītāja darbības, piemēram, 
braukšanas laiku, citus darbus, pieejamības periodus, pārtraukumus un atpūtas periodus. Tie 
ļauj veikt arī ātruma un attāluma mērījumus.

Jaunie viedie tahogrāfi, kurus paredzēts uzstādīt kravas automobiļos un autobusos, kas pirmo 
reizi reģistrēti jebkurā dalībvalstī no 2019. gada 15. jūnija, reģistrē arī transportlīdzekļa 
atrašanās vietu pēc katrām trim kopumā nobrauktajām stundās, kā arī dienas darba perioda 
sākumā un beigās. Atkarībā no nacionālajiem noteikumiem valstu iestādes var izmantot šo 
iespēju, lai īstenotu minimālās darba algas tiesību aktus.

Turklāt Padome un Parlaments 2019. gada decembrī pieņēma likumdošanas pasākumus, ar 
kuru palīdzību varēs izstrādāt tādu viedā tahogrāfa (viedais tahogrāfs 2) veidu, kas ļaus arī 
reģistrēt kravas automobiļa atrašanās vietu, šķērsojot robežu, kā arī katru reizi, kad kravas 
automobilis ir iesaistīts iekraušanas/izkraušanas darbībās. Šie papildu elementi nodrošinās 
papildu informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, lai pārbaudītu, vai transportlīdzekļu 
vadītājiem, tiem veicot noteikta veida pārvadājumus, patiešām tiek maksāta atlīdzība no 
uzņēmējas dalībvalsts, kā arī vai tiek ievēroti kabotāžas noteikumi.

4) Par ceļa nodevām kravas automobiļiem

Komisija 2017. gadā nāca klajā ar priekšlikumu pārskatīt ES noteikumus attiecībā uz autoceļu 
lietošanas nodevām4 ar mērķi risināt problēmas, kas saistītas ar autotransporta nozari kopumā. 
Starp tām ir arī oglekļa dioksīds (CO2) un kaitīgās emisijas, kas izraisa attiecīgi klimata 
pārmaiņas un gaisa piesārņojumu, spiediens uz Eiropas ceļu tīkla daļām, kura rezultātā rodas 
regulāri sastrēgumi, vai ārvalstīs reģistrētu ceļu satiksmes dalībnieku diskriminācija.

Tā kā ar laiku saistītās lietošanas maksas (vinjetes) nav piemērots līdzeklis, lai risinātu 
iepriekš minētās problēmas, un bieži vien rada diskrimināciju pret neregulārajiem lietotājiem, 
tad saskaņā ar šo priekšlikumu pašreizējās vinješu sistēmas būtu pakāpeniski jāatceļ. Tomēr 
dalībvalstis saglabātu iespēju izvēlēties, vai ieviest, vai neieviest ar nobraukto attālumu 
saistītu ceļu lietotāju nodevu sistēmu, un, ja tādu ievieš, tad par kādu ceļu tīkla daļu.

Piedāvātais teksts jo īpaši ļautu dalībvalstīm piemērot sastrēgumu nodevu par to autoceļu tīklu 
posmu lietošanu, kuri ir regulāri pārslogoti, vai piemērot uzcenojumus teritorijās, kuras skar 
būtisks kaitējums videi vai akūti sastrēgumi. Saskaņā ar minēto priekšlikumu šādas papildu 
maksas radītie ieņēmumi būtu jāizmanto, lai finansētu alternatīvas transporta infrastruktūras 
vai pakalpojumu attīstību.

Priekšlikums pašlaik ir likumdošanas procesā5. Parlaments 2018. gada oktobrī pirmajā 

4 COM(2017) 275 final.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/HIS/?uri=CELEX%3A52017PC0275
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lasījumā pieņēma savu nostāju6 par šo Komisijas priekšlikumu, tostarp noteikumus, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstīm būtu jāizmanto ieņēmumi no nodevām, lai optimizētu visu transporta 
sistēmu. Diskusijas Padomē turpinās.

Noslēgums

Attiecībā uz priekšlikumiem par laika ierobežojumu apdzīšanai un īpašiem noteikumiem 
saistībā ar kravas automobiļu vadītāju rīcību, kad tie nokļūst satiksmes sastrēgumā, Komisija 
uzskata, ka jebkuru šādu problēmu var pienācīgi risināt ar satiksmes noteikumiem, ko 
dalībvalstis nosaka saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem, kuros tās ir puses.

Attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar reģistrācijas kontrolierīcēm un noteikumiem par 
smagajiem kravas transportlīdzekļiem piemērojamām nodevām, Komisija uzskata, ka spēkā 
esošo tiesību aktu grozījumi, ko Komisija ierosināja 2017. gadā, būtu pietiekami. Jāatzīmē, ka 
likumdevēji ir politiski vienojušies par tekstu attiecībā uz minēto jautājumu. Parlaments un 
Padome joprojām apspriež tekstus par ceļa nodevām. 

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=EP%3AP8_TA%282018%290423

