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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ceļu lietotāju nodevu 

elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu 

lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā 

(pārstrādāta redakcija) (pārstrādāta redakcija) 

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

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2017)0280), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 

1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0173/2017), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 18. oktobra 

atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 

tehnikas strukturētāku izmantošanu2, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 24. jūlija vēstuli Transporta un tūrisma 

komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu 

un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0000/2017), 

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 

konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 

grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo aktu 

negrozīto noteikumu un minēto grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai 

spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību, 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
2 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp. 
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3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus 

darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot 

dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu 

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. 

(5) Mākslīgie šķēršļi iekšējā tirgus 

darbībai būtu jāatceļ, tomēr ļaujot 

dalībvalstīm un Savienībai īstenot atšķirīgu 

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, cik vien 

iespējams, ierobežojot izmaksas, ko 

autoceļu pārvaldītājiem rada attiecīgās 

iekārtas, un ceļu lietotāju nodevu 

elektroniskās iekasēšanas pakalpojuma 

izmaksas. 

Or. it 

Pamatojums 

EETS ieviešana rada virkni izmaksu gan iekārtu, gan pakalpojumu līmenī — papildus ceļu 

lietotāju nodevām. Šā iemesla dēļ savstarpējas izmantojamības mērķa sasniegšana nedrīkst 

ievērojami palielināt pašreizējo ceļu lietotāju nodevu apjomu, jo pretējā gadījumā zustu 

minētā pakalpojuma ieviešanas jēga. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 
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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 būtu jāizpēta 

iespējas, rūpīgi analizējot izmaksas un 

ieguvumus, noskaidrot veidu, kā 

nodrošināt ceļu lietotāju nodevu 

elektroniskās iekasēšanas platformas un 

sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu 

iespējamo sinerģiju. 

Or. it 

Pamatojums 

Pāreja no pašreiz izmantotās 5,8 GHz frekvences uz 5,9 GHz frekvenci būtu saistīta ar lielām 

transportlīdzekļa iekārtu un zemes infrastruktūras nomaiņas izmaksām, nemaz nerunājot par 

ļoti ilgo pārejas termiņu. Ņemot vērā tehnoloģisko progresu, no jauna izmantot apritē ilgāku 

laiku bijušu tehnoloģiju no izmaksu un ieguvumu viedokļa šķiet neefektīvi. 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 

brīvību paredzēt noteikumus, ar ko 

reglamentē ceļu infrastruktūras 

maksājumus un nodokļu jautājumus. 

(18) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 

brīvību paredzēt noteikumus, ar ko 

reglamentē ceļu infrastruktūras 

maksājumus un nodokļu jautājumus. 

Neskatoties uz to, tajā ir paredzēts, ka 

savstarpēji izmantojama ceļu lietotāju 

nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēma 

veicinātu to mērķu sasniegšanu, kas ir 

definēti Savienības regulējumā, kurā ir 

reglamentēta ceļu lietošanas maksa. 
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Or. it 

Pamatojums 

Neskarot subsidiaritātes principu un Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas 

pakalpojuma sniegšanas brīvprātību, šāda pakalpojuma ieviešana Eiropas līmenī būtu 

uzskatāma par ļoti svarīgu pasākumu, ar kuru sekmē ceļu pārvadājumu sadarbspējas 

Savienības dalībvalstīs nodrošināšanu. 

 

Grozījums Nr.  4 

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, kurus, iespējams, papildina 

automātiska numura zīmes atpazīšana; 

Or. it 

Pamatojums 

Numura zīmes automātisko atpazīšanu var uzskatīt par papildlīdzekli, ko var izmantot, 

iekasējot ceļu lietošanas maksu. Tomēr, ja šo tehnoloģiju izmanto vienu pašu, tad ir jāņem 

vērā dažas tās nepilnības, jo  liels ir to dažādo transportlīdzekļu numura zīmju skaits, kas 

būtu jāatpazīst, un numura zīmju nolasīšanas sistēmu standartizācijas līmenis nav tik augsts 

kā 3. pantā aprakstītās tehnoloģijas standartizācijas līmenis. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – o apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

o) “mazas noslodzes o) “mazas noslodzes 
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transportlīdzeklis” ir jebkurš 

transportlīdzeklis, kas nav lielas noslodzes 

transportlīdzeklis. 

transportlīdzeklis” ir vieglais pasažieru 

automobilis, mikroautobuss vai vieglais 

kravas automobilis. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

 

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) satelītu pozicionēšana; 

 b) mobilie sakari, izmantojot GSM–GPRS 

standartu (atsauces standarts GSM TS 

03.60/23.060); 

 c) 5,8 GHz mikroviļņu tehnoloģija. 

Or. it 

Pamatojums 

Tehnoloģiju saraksts arī turpmāk būtu jāpieņem, īstenojot koplēmuma procedūru, kā tas ir 

paredzēts Direktīvā 2004/52/EK. Ar tehnoloģisko risinājumu palīdzību tiek noteiktas 

savstarpēji izmantojamas sistēmas, un tāpēc tās sekmē šīs direktīvas piemērošanas objektīvās 

jomas definēšanu. Tā kā runa ir par tradicionāli būtisku elementu, visām iesaistītajām pusēm 

ir jāvar paust savu viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi novēršot 

vienpusēja novērtējuma risku. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 
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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 uzskaitītas 

šā panta pirmajā daļā, nodrošina atbilstību 

šā panta pirmajā daļā 
norādītajām tehnoloģijām, kad tiek veikti 

būtiski tehnoloģiski uzlabojumi. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  8 

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 šā 

panta pirmajā daļā uzskaitītās 
tehnoloģijas. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  9 

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. 

4. Transportlīdzekļa iekārtas drīkst 

izmantot savu aparatūru un programmatūru 

un/vai citas transportlīdzeklī esošas 

aparatūras un programmatūras elementus. 
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Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī 

esošām aparatūras sistēmām, 

transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot 

tehnoloģijas, kas nav norādītas 

IV pielikumā. 

Lai sazinātos ar citām transportlīdzeklī 

esošām aparatūras sistēmām, 

transportlīdzekļa iekārtas drīkst izmantot 

tehnoloģijas, kas nav uzskaitītas šā panta 

pirmajā daļā. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 2.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a EETS nodrošina, pakalpojumu 

sniedzējiem un ceļu lietotāju nodevu 

iekasētājiem slēdzot līgumus, pamatojoties 

uz kuriem tiek nodrošināta ceļu lietotāju 

nodevu pareiza maksāšana. 

Or. it 

Pamatojums 

Ceļu lietotāju nodevu maksāšana attiecas arī uz nodokļiem, kuri nodevu iekasētājiem ir 

jāpārskaita nodokļu iestādēm. Tā kā EETS gadījumā nodevu iekasētājs ar klientu attiecības 

uztur ar iekasēšanas pakalpojumu sniedzēja starpniecību, garantijas ir jāiekļauj līgumā, kuru 

nodevu iekasētājs ir noslēdzis ar iekasēšanas pakalpojumu sniedzēju. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. EETS ļauj attīstīties intermodālām 

transporta sistēmām, neradot nelabvēlīgus 

apstākļus citiem transporta veidiem. 

3. EETS ļauj attīstīties intermodālām 

transporta sistēmām, nodrošinot principa 

“lietotājs maksā” ievērošanu, bet neradot 

nelabvēlīgus apstākļus citiem transporta 

veidiem. 
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Or. it 

Pamatojums 

EETS ne tikai ļauj attīstīties intermodālām transporta sistēmām, bet nodrošina principa 

“lietotājs maksā” ievērošanu arī attiecībā uz ceļu satiksmes transporta līdzekļiem, jo paredz 

ceļu lietotāja nodevu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Ja nepieciešams, lai veiktu ceļu 

lietošanas maksas nesamaksāšanas 

kontroli, valsts kontaktpunkts 

nesamaksāto maksu piedzenošā nodevu 

iekasētāja rīcībā var nodot informāciju, 

kas ir vajadzīga minētās maksas piedziņas 

nolūkā. 

Or. it 

Pamatojums 

Līdztekus direktīvas tekstā minētajai ceļu lietošanas maksas nesamaksāšanas kontroles 

procedūrai, ir jāparedz iespēja nodevu iekasētājam, kurš piedzen nesamaksāto maksu, piekļūt 

kontaktpunkta iegūtajai informācijai, kas ir nepieciešama minētās maksas piedziņas nolūkā. 

 

Grozījums Nr.  13 

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. 

Or. it 
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Grozījums Nr.  14 

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.  

Or. it 

Pamatojums 

Tehnoloģiju saraksts arī turpmāk būtu jāpieņem, īstenojot koplēmuma procedūru, kā tas ir 

paredzēts Direktīvā 2004/52/EK. Ar tehnoloģisko risinājumu palīdzību tiek noteiktas 

savstarpēji izmantojamās sistēmas, un tāpēc tās sekmē šīs direktīvas piemērošanas objektīvās 

jomas definēšanu. Tā kā runa ir par tradicionāli būtisku elementu, visām iesaistītajām pusēm 

ir jāvar paust savu viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi novēršot 

vienpusēja novērtējuma risku. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Komisijas priekšlikums 

 

Komisijas priekšlikuma izstrādes iecere, pirmkārt, bija novērst nepilnības patlaban spēkā 

esošajā regulējumā, ar kuru reglamentē Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās 

iekasēšanas pakalpojumu (EETS), paredzot nosacījumus, ar kuriem nodrošina ceļu lietotāju 

nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību, un, otrkārt, sekmēt 

informācijas pārrobežu apmaiņu par Savienībā dalībvalstīs konstatētiem ceļu lietošanas 

maksas nesamaksāšanas pārkāpumiem. 

 

Šajā jomā patlaban piemērojamajos tiesību aktus, tostarp Direktīvu 2004/52/EK par ceļu 

lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un Komisijas 

Lēmumu 2009/750/EK par Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas 

un tās tehnisko elementu definēšanu, pieņēma, lai uzlabotu tirgus darbību, sniedzot 

pakalpojumu, kura pamatā ir transportlīdzekļa iekārta, kas var veikt datu apmaiņu ar to valstu 

infrastruktūru, kuras lietotājs šķērso, šādējādi sekmējot tādas ceļu lietotāju nodokļa 

elektroniskās iekasēšanas sistēmas izveidi, kas būtu savstarpēji izmantojama Savienības 

līmenī.  

 

Neskatoties uz to, Komisija uzskata, ka patlaban spēkā esošais regulējums nav sasniedzis 

iepriekš nospraustos mērķus, kas attiecas uz ceļu lietotāju nodevu automātisku iekasēšanu. 

Šajā gadījumā Komisija ir atklājusi dažas spēkā esošā regulējuma nepilnības, pie kurām ir 

pieskaitāmi EETS pakalpojumu sniedzējiem liktie šķēršļi iekļūt tirgū, jo tiem ir noteiktas 

pārmērīgi augstas nodevas. Runājot par tehnoloģijām, jāteic, ka satelītiekārtas joprojām ir 

izmaksu ziņā dārgākas par transportlīdzekļos iebūvētām ierīcēm, kurās izmanto mikroviļņu 

tehnoloģiju, taču vienlaikus intelektisku transporta sistēmu (ITS) nepārtrauktā izstrāde liek 

pārdomāt ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmas un intelektisku transporta 

sistēmu iespējamo sinerģiju. Turklāt Komisija ir secinājusi, ka ES līmenī nav juridiskā 

pamata, lai ceļu lietotāju nodevu obligātās iekasēšanas nolūkā dalībvalstu starpā īstenotu 

transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņu.  

 

 

 

Referenta nostāja 
  

 Referents atzinīgi vērtē un atbalsta Komisijas priekšlikumu, kas paredz EETS patlaban 

reglamentējošā regulējuma ievērojamu uzlabošanu. Viņš ierosina veikt virkni 

grozījumu, kas viņa skatījumā priekšlikuma tekstam piešķir pievienoto vērtību, lai 

pastiprinātu EETS savstarpējas izmantojamības iezīmi un padarītu efektīvu īstenošanas 

kontroles procedūru. 

 Referents piekrīt vajadzībai precīzi un objektīvi definēt dažādos EETS operatorus, kas 

patlaban ir definēti tikai Lēmumā 2009/750/EK, un atzīst nepieciešamību nodrošināt 

saskaņu ar Direktīvu 2017/0114(COD). 

 Attiecībā uz tehnoloģiskajiem aspektiem referents uzskata par ļoti nozīmīgu 

argumentu, kas paredz patiesi savstarpēji izmantojamas ceļu lietotāju nodevu 

elektroniskās iekasēšanas sistēmas izveidi. Šā iemesla dēļ tiek veikti grozījumi, no 
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kuriem nepārprotami izriet, ka koplēmuma procedūra ir uzskatāma par prioritāti, lai 

lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītu visas ieinteresētās puses. 

 Attiecībā uz neveikto maksājumu iekasēšanas procedūru referents atzīst starpvaldību 

pieejas nepilnības, jo ar to praksē nav iespējams nodrošināt ceļu lietotāju nodevu 

iekasēšanu pārrobežu līmenī, izmantojot piespiedu līdzekļus. Runājot par īstenošanas 

kontroli, referents aprobežojas ar dažu precizējumu tekstā priekšlikumiem, kas ir 

formulēti, lai šo procedūru padarītu efektīvāku.  
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PIELIKUMS: JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE 

D(2017)36120 

 

 

Karima Delli 

Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājai 

ASP 04F155 

Briselē 

 

 

 

Priekšmets: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu 

lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju 

izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu 

pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) 

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

 

 

 

Godātā priekšsēdētāja! 

 

 

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot Eiropas Parlamenta 

Reglamentā iekļauto 104. pantu par pārstrādāšanu. 

Minētā panta 3. punkts ir formulēts šādi:  

 

“Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus 

būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā par to informē par 

konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.  

 

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, 

grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām 

priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi. 

 

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu 

atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras 

nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu 

teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, 

kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.” 

 

Ņemot vērā atzinumu, kas ir saņemts no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko 

dienestu konsultatīvās darba grupas, kura izskatīja pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot 

referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku 

grozījumu kā vien tie, kas šajā priekšlikumā skaidri norādīti un kurus par tādiem atzinusi 

konsultatīvā darba grupa, un ka ar šiem grozījumiem iepriekš pieņemto tiesību aktu 

negrozītos noteikumus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības. 



 

PR\1142288LV.docx 17/19 PE615.481v01-00 

 LV 

Visbeidzot 2017. gada 7. septembra sanāksmē Juridiskā komiteja vienbalsīgi1 pieņēma 

ieteikumu Transporta un tūrisma komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt iepriekš 

minētā priekšlikuma izskatīšanu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu. 

 

 

Ar cieņu 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

Pielikumā: konsultatīvās darba grupas priekšsēdētāja parakstīts ziņojums. 

                                                 
1 Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho 

e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo 

Wölken, Tadeusz Zwiefka. 
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO 
DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS 

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU 

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA 

Briselē, 2017. gada 24. jūlijā 

ATZINUMS 

  EIROPAS PARLAMENTAM 

  PADOMEI 

  KOMISIJAI 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu 

elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu 

lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā 

(pārstrādāta redakcija) (pārstrādāta redakcija) 

COM(2017)0280, 31.5.2017 – 2017/0128(COD) 

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 

tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuras 

sastāvā ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu pārstāvji, 2017. gada 

21. jūnijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu. 

 

Šajā sanāksmē, izskatot priekšlikumu1 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko 

pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/52/EK par 

EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību 

Kopienā, konsultatīvā darba grupa vienojās, ka ar pelēko fonu, kuru parasti izmanto, lai 

norādītu uz būtiskām izmaiņām, būtu jāiezīmē šādas teksta daļas: 

– 4. apsvērumā vārds „smagkravas” ir aizstāts ar vārdiem „lielas noslodzes”; 

– svītrots Direktīvas 2004/52/EK 20. apsvērums; 

– 4. panta 6. punkta teikuma sākumā vārdi „Iekārtas Eiropas elektroniskās iekasēšanas 

pakalpojumam” ir aizstāti ar vārdiem „EETS paredzētās transportlīdzekļa iekārtas”. 

 

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa tādējādi, kopīgi vienojoties, secināja, 

ka priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas šajā priekšlikumā skaidri 

norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta 

                                                 
1 Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta 

oriģinālvaloda. 
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negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību. 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

juriskonsults   juridiskais padomnieks ģenerāldirektors 

 

 

 


