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9.1.2019 A8-0193/28 

Pakeitimas 28 

Ismail Ertug 

S&D 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 pastraipos 2 punktas 

Direktyva 2006/1/EB 

3 straipsnio 1 a pastraipa (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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9.1.2019 A8-0193/29 

Pakeitimas 29 

Ismail Ertug 

S&D 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 pastraipos 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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9.1.2019 A8-0193/30 

Pakeitimas 30 

Ismail Ertug 

S&D 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 pastraipos 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 už šios 

direktyvos pažeidimus taikomos sankcijos 

būtų tinkamos, veiksmingos ir 

atgrasančios.“ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/31 

Pakeitimas 31 

Ismail Ertug 

S&D 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 (EB) Nr. 1071/2009 

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

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Direktyva 1071/2009/EB iš dalies 

keičiama taip:  

 6 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b 

punkte įterpiamas šis papunktis:  

 „va) vairavimas ir išnuomotų 

transporto priemonių naudojimas;“. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/32 

Pakeitimas 32 

Ismail Ertug 

S&D 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 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas) 

Direktyva 2006/1/EB 

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) 2 dalis papildoma šiuo punktu: 

 „ba)  jei transporto priemonė atitinka 

naujausius išmetamųjų teršalų ribines 

vertes, įtvirtintas Sąjungos teisėje.“ 

Or. en 

 

 


