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9.1.2019 A8-0193/28 

Alteração  28 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – número 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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9.1.2019 A8-0193/29 

Alteração  29 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

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 aditado 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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9.1.2019 A8-0193/30 

Alteração  30 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

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 aditado 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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9.1.2019 A8-0193/31 

Alteração  31 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

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 (CE) n.º 1071/2009 

Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b) – subalínea v-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 A Diretiva 1071/2009/CE é alterada do 

seguinte modo:  

 Ao artigo 6.º, n.º 1, terceiro parágrafo, 

alínea b), é aditada a seguinte subalínea:  

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

alugados;» 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/32 

Alteração  32 

Ismail Ertug 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – alínea b-A) (nova) 

Diretiva 2006/1/CE 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Ao n.º 2 é aditada a seguinte 

alínea: 

 «b-A)  Se o veículo cumpre os limites de 

emissões mais recentes e aplicáveis 

definidos na legislação da União;» 

Or. en 

 

 


