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9.1.2019 A8-0193/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2006/1/ES 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty môžu z ustanovení 

odseku 1 vylúčiť prepravu vykonávanú na 

vlastný účet vozidlami s celkovou 

prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 

šesť ton. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový) 

Smernica 2006/1/ES 

Článok 5 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 5b 

 Podniky, ktoré používajú prenajaté 

vozidlá, zabezpečia, aby všetci vodiči 

prenajatých vozidiel mali potrebné 

informácie na tento účel vrátane 

informácií o prenajatom vozidle, o 

lízingových dojednaniach a o 

akýchkoľvek osobitných uplatniteľných 

obmedzeniach a podmienkach používania 

prenajatých vozidiel.“  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový) 

Smernica 2006/1/ES 

Článok 5 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Vkladá sa tento článok:  

 „Článok 5c 

 Sankcie 

 Členské štáty zabezpečia, aby sankcie 

uplatniteľné v prípade porušenia tejto 

smernice boli primerané, účinné a 

odrádzajúce.“ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru 

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

Návrh smernice 

Článok 1 a (nový) 

Smernica (ES) č. 1071/2009 

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b – bod v a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Nariadenie (ES) č. 1071/2009 sa mení 

takto:  

 V článku 6 ods. 1 treťom pododseku písm. 

b) sa vkladá tento bod:  

 „va) riadenie a používanie prenajatých 

vozidiel;“. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Ismail Ertug 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové) 

Smernica 2006/1/ES 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno: 

 „ba)  ak je vozidlo v súlade s 

najaktuálnejšími príslušnými emisnými 

limitmi stanovenými v práve Únie.“ 

Or. en 

 

 


