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11.6.2018 A8-0193/21 

Alteração  21 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Diretiva 2006/1/CE 

Artigo 2 – n.º 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

1-A. Quando o veículo não está 

matriculado ou posto em circulação em 

conformidade com a legislação do 

Estado-Membro onde a empresa que toma 

o veículo de aluguer está estabelecida, os 

Estados-Membros podem limitar o 

período de utilização do veículo de 

aluguer dentro dos respetivos territórios. 

Todavia, nesse caso, os Estados-Membros 

autorizam a sua utilização durante, pelo 

menos, quatro meses num determinado 

ano civil. 

1-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 

quando o veículo está matriculado ou 

posto em circulação em conformidade com 

a legislação de um Estado-Membro que 

não o Estado-Membro de utilização, o 

período de utilização é limitado a um 

máximo de dois períodos de dois meses 

cada num determinado ano civil, devendo 

esta limitação ser especificada no contrato 

de aluguer aplicável. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/22 

Alteração  22 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – subalínea iii) (nova) 

Artigo 2 – ponto 1 – alínea a-B) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iii) É inserida a seguinte alínea: 

 “a-B) O veículo cumpra os limites de 

emissões mais recentes aplicáveis 

definidos na legislação da União;”; 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/23 

Alteração  23 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Diretiva 2006/1/CE 

Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros podem excluir das 

disposições do n.º 1 o transporte por conta 

própria efetuado por veículos cujo peso 

total em carga autorizado seja superior a 

6 toneladas. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/24 

Alteração  24 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 

Diretiva 2006/1/CE 

Artigo 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A) É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 5.º-B 

 As empresas que utilizam veículos 

alugados devem assegurar que todos os 

condutores que utilizam um veículo 

alugado recebem as informações 

necessárias para este efeito, incluindo 

sobre o veículo alugado, o acordo de 

locação e as eventuais restrições e 

condições específicas aplicáveis à 

utilização de veículos alugados.» 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/25 

Alteração  25 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo) 

Diretiva 2006/1/CE 

Artigo 5-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-B) É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 5.º-C 

 Sanções 

 Os Estados-Membros devem garantir que 

as sanções aplicáveis em caso de violação 

da presente diretiva sejam adequadas, 

eficazes e dissuasivas.» 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/26 

Alteração  26 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 1-A (novo) 

Diretiva 2006/1/CE 

Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b) – subalínea v-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 O Regulamento (CE) n.º 1071/2009 é 

alterado do seguinte modo: 

 no artigo 6.º, n.º 1, terceiro parágrafo, 

alínea b), é inserida a seguinte subalínea: 

 “(v-A) à condução e utilização de veículos 

alugados;» 

Or. en 

 

 


