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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.6.2018 A8-0193/21 

Τροπολογία  21 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2006/1/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1α. Όταν το όχημα δεν έχει 

ταξινομηθεί ή δεν έχει τεθεί σε 

κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένη η επιχείρηση που 

μισθώνει το όχημα, τα κράτη μέλη 

μπορούν να περιορίζουν τον χρόνο 

χρήσης του μισθωμένου οχήματος εντός 

των αντίστοιχων εδαφών τους. Ωστόσο, 

στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 

επιτρέπουν τη χρήση του για τέσσερις 

τουλάχιστον μήνες οποιουδήποτε 

ημερολογιακού έτους. 

1α. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1, όταν το όχημα έχει 

ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία 

σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους 

διαφορετικού από το κράτος μέλος 

χρήσης, ο χρόνος χρήσης περιορίζεται 

κατ’ ανώτατο όριο σε δύο δίμηνες 

περιόδους κατά τη διάρκεια 

οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους, και ο 

περιορισμός αυτός προσδιορίζεται σε 

οποιαδήποτε εφαρμοστέα σύμβαση 

μίσθωσης. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.6.2018 A8-0193/22 

Τροπολογία  22 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 -– στοιχείο α – σημείο iii (νέο) 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

σημείο: 

 «α β) το όχημα συμμορφώνεται με τα 

πλέον πρόσφατα ισχύοντα όρια εκπομπών 

που θεσπίζει η ενωσιακή νομοθεσία·»· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.6.2018 A8-0193/23 

Τροπολογία  23 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2006/1/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από 

τις διατάξεις της παραγράφου 1 τη 

μεταφορά για ίδιο λογαριασμό που 

εκτελείται από οχήματα συνολικού 

επιτρεπομένου μεικτού βάρους άνω των 6 

τόνων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.6.2018 A8-0193/24 

Τροπολογία  24 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Οδηγία 2006/1/ΕΚ 

Άρθρο 5 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 5β 

 Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

μισθωμένα οχήματα διασφαλίζουν ότι 

όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν 

μισθωμένο όχημα λαμβάνουν τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τον σκοπό 

αυτόν, μεταξύ άλλων όσον αφορά το 

μισθωμένο όχημα, τη συμφωνία 

μίσθωσης και οποιουσδήποτε 

συγκεκριμένους ισχύοντες περιορισμούς 

και όρους σχετικά με τη χρήση των 

μισθωμένων οχημάτων.» 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.6.2018 A8-0193/25 

Τροπολογία  25 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

Οδηγία 2006/1/ΕΚ 

Άρθρο 5 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο: 

 «Άρθρο 5γ 

 Κυρώσεις 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται για 

παραβάσεις της παρούσας οδηγίας είναι 

κατάλληλες, αποτελεσματικές και 

αποτρεπτικές.» 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.6.2018 A8-0193/26 

Τροπολογία  26 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2006/1/ΕΚ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 

τροποποιείται ως εξής: 

 Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο 

στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο 

σημείο: 

 «v α) την οδήγηση και τη χρήση 

μισθωμένων οχημάτων·» 

Or. en 

 

 


