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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0193/28 

Módosítás  28 

Ismail Ertug 

az S&Dképviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2006/1/EK irányelv 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok kizárhatják az (1) bekezdés 

rendelkezéseinek hatálya alól az olyan 

saját számlás áruszállítást, amelyet 6 

tonnánál nagyobb megengedett 

össztömegű járművekkel hajtanak végre. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0193/29 

Módosítás  29 

Ismail Ertug 

az S&Dképviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 

2006/1/EK irányelv 

5 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. a szöveg a következő cikkel egészül 

ki: 

 „5b. cikk 

 A bérelt járműveket használatba vevő 

vállalatok kötelesek gondoskodni arról, 

hogy a bérelt járművet használatba vevő 

valamennyi járművezető megkapja az e 

célból szükséges tájékoztatást, többek 

között a lízingmegállapodásokról, bármely 

konkrét vonatkozó korlátozásról és a 

bérelt jármű használatának feltételeiről.”  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0193/30 

Módosítás  30 

Ismail Ertug 

az S&Dképviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új) 

2006/1/EK irányelv 

5 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. a szöveg a következő cikkel egészül 

ki:  

 „5c. cikk 

 Szankciók 

 A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 

irányelv megsértése esetén alkalmazandó 

szankciók megfelelőek, hatékonyak és 

visszatartó erejűek legyenek.” 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0193/31 

Módosítás  31 

Ismail Ertug 

az S&Dképviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 

1071/2009/EK irányelv 

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont – v a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. cikk 

 Az 1071/2009/EK irányelv a 

következőképpen módosul:  

 A 6. cikk (1) bekezdése harmadik 

albekezdésének b) pontja a következő 

alponttal egészül ki:  

 „va. a bérelt járművek használata és 

vezetése;”. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.1.2019 A8-0193/32 

Módosítás  32 

Ismail Ertug 

az S&Dképviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új) 

2006/1/EK irányelv 

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A (2) bekezdés a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ba)  amennyiben a jármű megfelel az 

uniós jogban meghatározott legfrissebb 

vonatkozó kibocsátási határértékeknek.” 

Or. en 

 

 


