
 

AM\1155795LT.docx  PE621.672v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

11.6.2018 A8-0193/21 

Pakeitimas 21 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Direktyva 2006/1/EB 

2 straipsnio 1 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a. Jei transporto priemonė nėra 

įregistruota arba pradėta naudoti laikantis 

valstybės narės, kurioje įsteigta transporto 

priemonę nuomojanti įmonė, teisės aktų, 

valstybės narės gali riboti išnuomotos 

transporto priemonės naudojimo 

atitinkamose savo teritorijose laiką. 

Tačiau tokiu atveju valstybės narės leidžia 

ją naudoti ne trumpiau kaip keturis 

mėnesius bet kuriais kalendoriniais 

metais. 

1a. Nepaisant pirmos dalies, jei 

transporto priemonė yra įregistruota arba 

pradėta naudoti laikantis kitos valstybės 

narės nei ta, kuri ja naudojasi, teisės aktų, 

naudojimo laikas ribojamas ne ilgiau nei 

dviem dviejų mėnesių trukmės 

laikotarpiams bet kuriais kalendoriniais 

metais ir šis ribojimas nurodytas bet 

kurioje taikomoje nuomos sutartyje. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.6.2018 A8-0193/22 

Pakeitimas 22 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio iii punktas (naujas) 

2 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iii) papildoma šiuo punktu: 

 „ab) transporto priemonė atitinka 

naujausius išmetamų dujų kiekio limitus, 

įtvirtintus Sąjungos teisėje;“ 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/23 

Pakeitimas 23 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Direktyva 2006/1/EB 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies 

nuostatų gali netaikyti transporto 

operacijoms savo sąskaita, kurios 

vykdomos transporto priemonėmis, kurių 

bendras leistinas pakrauto automobilio 

svoris didesnis nei 6 tonos. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/24 

Pakeitimas 24 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Direktyva 2006/1/EB 

5 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) įterpiamas šis straipsnis: 

 „5b straipsnis 

 išnuomotas transporto priemones 

naudojančios įmonės užtikrina, kad visi 

išnuomotą transporto priemonę 

naudojantys vairuotojai gaus šiam tikslui 

būtiną informaciją, įskaitant informaciją 

apie išnuomotą transporto priemonę, 

nuomos sąlygas ir informaciją apie visus 

kitus taikomus apribojimus ir sąlygas, 

taikomas naudojant išnuomotas 

transporto priemones.“ 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

11.6.2018 A8-0193/25 

Pakeitimas 25 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas) 

Direktyva 2006/1/EB 

5 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b) įterpiamas šis straipsnis: 

 „5c straipsnis 

 Sankcijos 

 Valstybės narės užtikrina, kad šios 

direktyvos pažeidimams taikomos 

sankcijos yra tinkamos, efektyvios ir 

atgrasančios.“ 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/26 

Pakeitimas 26 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a straipsnis (naujas) 

Direktyva 2006/1/EB 

6 straipsnio 1 dalies 3 dalies b punkto v a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 iš dalies 

keičiamas taip: 

 6 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b 

punkte įterpiamas šis papunktis: 

 „va) vairavimas ir išnuomotų 

transporto priemonių naudojimas;“ 

Or. en 

 

 


