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8.6.2018 A8-0193/15 

Amendement  15 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over 

de weg 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 2006/1/EG 

Artikel 2 – lid 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 bis. Als het voertuig niet is 

ingeschreven of in het verkeer is gebracht 

overeenkomstig de wetgeving van de 

lidstaat waar de onderneming die het 

voertuig huurt is gevestigd, mag een 

lidstaat de gebruiksduur van het gehuurde 

voertuig op zijn grondgebied beperken. De 

lidstaat zal in dergelijk geval het gebruik 

echter toestaan voor ten minste vier 

maanden binnen een kalenderjaar. 

1 bis.  Onverminderd lid 1 wordt de 

gebruiksduur, indien het voertuig is 

ingeschreven of in het verkeer is gebracht 

overeenkomstig de wetgeving van een 

andere lidstaat dan die waar het voertuig 

wordt gebruikt, beperkt tot ten hoogste 

twee termijnen van elk twee maanden 

binnen een kalenderjaar, en deze 

beperking wordt in elke toepasselijke 

huurovereenkomst vermeld. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/16 

Amendement  16 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over 

de weg 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt iii (nieuw)  

Richtlijn 2006/1/EG 

Artikel 2 – lid 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "(a ter) het voertuig in 

overeenstemming is met de meest recente 

toepasselijke, bij Uniewetgeving 

vastgestelde emissielimieten;" 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/17 

Amendement  17 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over 

de weg 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 2 

Richtlijn 2006/1/EG 

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten kunnen het vervoer voor 

eigen rekening dat wordt verricht door 

voertuigen met een toegestaan 

totaalgewicht van meer dan 6 ton, van de 

bepalingen van lid 1 uitsluiten. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/18 

Amendement  18 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over 

de weg 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Richtlijn 2006/1/EG 

Artikel 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd:  

 "Artikel 5 ter 

 Ondernemingen die gehuurde voertuigen 

gebruiken, zorgen ervoor dat iedere 

bestuurder van een gehuurd voertuig de 

voor dit doel nodige informatie ontvangt, 

met inbegrip van informatie over het 

gehuurde voertuig, de leaseregeling en 

alle specifieke toepasselijke beperkingen 

en voorwaarden voor het gebruik van 

gehuurde voertuigen. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/19 

Amendement  19 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over 

de weg 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Richtlijn 2006/1/EG 

Artikel 5 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 5 quater 

 Sancties 

 De lidstaten waarborgen dat de sancties 

die aan inbreuken op deze richtlijn 

verbonden worden passend, doeltreffend 

en afschrikkend zijn." 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/20 

Amendement  20 

Ismail Ertug 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over 

de weg 

COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt v bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Verordening (EG) nr. 1071/2009 wordt 

als volgt gewijzigd: 

 In artikel 6, lid 1, alinea 3, letter b), wordt 

het volgende punt ingevoegd: 

 "v bis) het besturen en gebruiken van 

gehuurde voertuigen;" 

Or. en 

 

 


