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9.1.2019 A8-0193/28 

Amendamentul  28 

Ismail Ertug 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre pot exclude de la 

aplicarea dispozițiilor alineatului (1) 

operațiunile de transport pe cont propriu 

efectuate de vehiculele cu o greutate 

încărcată totală admisă de peste șase tone. 

Or. en 



 

AM\1173562RO.docx  PE621.672v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.1.2019 A8-0193/29 

Amendamentul  29 

Ismail Ertug 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 5b 

 Întreprinderile care utilizează vehicule 

închiriate se asigură că toți conducătorii 

auto care utilizează un vehicul închiriat 

primesc informațiile necesare în acest 

scop, inclusiv informații referitoare la 

vehicul închiriat, contractele de leasing și 

orice restricții și condiții specifice 

aplicabile pentru utilizarea vehiculelor 

închiriate.”  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/30 

Amendamentul  30 

Ismail Ertug 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou) 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 5 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Se introduce următorul articol:  

 „Articolul 5c 

 Sancțiuni 

 Statele membre se asigură că sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării prezentei 

directive sunt adecvate, eficace și 

disuasive.” 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/31 

Amendamentul  31 

Ismail Ertug 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b – punctul va (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 se 

modifică după cum urmează:  

 La articolul 6 alineatul (1) al treilea 

paragraf litera (b) se adaugă următorul 

punct:  

 „(va) conducerea și utilizarea 

vehiculelor închiriate;”. 

Or. en 



 

AM\1173562RO.docx  PE621.672v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.1.2019 A8-0193/32 

Amendamentul  32 

Ismail Ertug 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă) 

Directiva 2006/1/CE 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) la alineatul (2) se adaugă 

următoarea literă: 

 „(ba)  vehiculul respectă cele mai recente 

limite aplicabile privind valorile de emisii 

prevăzute în dreptul Uniunii.” 

Or. en 

 

 


