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11.6.2018 A8-0193/21 

Pozměňovací návrh  21 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2006/1/ES 

Čl. 2 – odst. 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Pokud vozidlo není registrováno 

nebo uvedeno do provozu v souladu s 

právními předpisy členského státu, v němž 

je usazen podnik najímající vozidlo, 

mohou členské státy omezit dobu užívání 

najatého vozidla na svém území. Členské 

státy nicméně v takovém případě umožní 

jeho užívání alespoň po dobu čtyř měsíců 
v jakémkoli daném kalendářním roce. 

1a. Bez ohledu na ustanovení odstavce 

1, je-li vozidlo registrováno nebo uvedeno 

do provozu v souladu s právními předpisy 

jiného členského státu, než je členský stát, 

v němž je užíváno, je doba užívání 

omezena na nejvýše dvě období dvou 

měsíců v jakémkoliv daném kalendářním 

roce a toto omezení se uvede v každé 

příslušné smlouvě o pronájmu. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/22 

Pozměňovací návrh  22 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod iii (nový) 

Směrnice 2006/1/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii) vkládá se nový bod, který zní: 

 „ab) vozidlo je v souladu s nejnovějšími 

platnými mezními hodnotami emisí 

stanovenými v právu Unie;“; 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/23 

Pozměňovací návrh  23 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/1/ES 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy mohou z působnosti 

odstavce 1 vyloučit dopravu pro vlastní 

potřebu prováděnou vozidly s přípustnou 

celkovou hmotností nad šest tun. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/24 

Pozměňovací návrh  24 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Směrnice 2006/1/ES 

Článek 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 5b 

 Podniky používající najatá vozidla zajistí, 

aby všichni řidiči používající najaté 

vozidlo získali potřebné informace pro 

tento účel, včetně informací o najatém 

vozidle, leasingových ujednáních 

a o všech zvláštních platných omezeních 

a podmínkách pro užívání najatých 

vozidel.“ 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/25 

Pozměňovací návrh  25 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový) 

Směrnice 2006/1/ES 

Článek 5 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 5c 

 Sankce 

 Členské státy zajistí, aby sankce, které se 

uplatní v případě porušení této směrnice, 

byly přiměřené, účinné a odrazující.“ 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/26 

Pozměňovací návrh  26 

Jakop Dalunde 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží 

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

Návrh směrnice 

Článek 1 a (nový) 

Směrnice 2006/1/ES 

Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b – bod v a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Nařízení (ES) č. 1071/2009 se mění takto: 

 v čl. 6 odst. 1 třetím pododstavci písm. b) 

se vkládá následující bod: 

 „va) řízení a užívání najatých vozidel;“ 

Or. en 

 

 


