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8.6.2018 A8-0193/15 

Grozījums Nr.  15 

Ismail Ertug 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu 

autopārvadājumiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2006/1/EK 

2. pants – 1.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts 

vai laists ekspluatācijā saskaņā ar tās 

dalībvalsts tiesību aktiem, kurā veic 

uzņēmējdarbību uzņēmums, kurš nomā 

transportlīdzekli, dalībvalstis var savā 

attiecīgajā teritorijā ierobežot nomāta 

transportlīdzekļa izmantošanas laiku. 

Tomēr dalībvalstis šādos gadījumos atļauj 

to izmantot vismaz četrus mēnešus jebkurā 

kalendārajā gadā. 

1.a  Neskarot 1. punktu, ja 

transportlīdzeklis ir reģistrēts vai laists 

ekspluatācijā saskaņā ar citas dalībvalsts 

tiesību aktiem, kas nav tā dalībvalsts, kurā 

transportlīdzekli izmanto, laikposmu, kurā 

šādu transportlīdzekli izmanto, ierobežo, 

nosakot ne vairāk kā divus divu mēnešu 

periodus jebkurā kalendārajā gadā. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/16 

Grozījums Nr.  16 

Ismail Ertug 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu 

autopārvadājumiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns) 

Direktīva 2006/1/EK 

2. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iii) iekļauj šādu apakšpunktu: 

 “ab) transportlīdzeklis atbilst 

jaunākajām piemērojamajām emisiju 

robežvērtībām, kas noteiktas Savienības 

tiesību aktos;”; 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/17 

Grozījums Nr.  17 

Ismail Ertug 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu 

autopārvadājumiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2006/1/EK 

3. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis 1. punkta noteikumus var 

neattiecināt uz pašpārvadājumiem, ko veic 

ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā 

pieļaujamā pilna masa pārsniedz 

6 tonnas. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/18 

Grozījums Nr.  18 

Ismail Ertug 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu 

autopārvadājumiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns) 

Direktīva 2006/1/EK 

5.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a iekļauj šādu pantu: 

 “5.b pants 

 Uzņēmumi, kas izmanto nomātus 

transportlīdzekļus, nodrošina, ka visi 

transportlīdzekļa vadītāji, kuri izmanto 

nomātu transportlīdzekli, saņem šim 

nolūkam nepieciešamo informāciju, 

tostarp informāciju par nomāto 

transportlīdzekli, nomas nosacījumiem un 

jebkādiem īpašiem piemērojamiem 

ierobežojumiem un nosacījumiem nomātu 

transportlīdzekļu lietošanai.” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/19 

Grozījums Nr.  19 

Ismail Ertug 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu 

autopārvadājumiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns) 

Direktīva 2006/1/EK 

5.c pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b iekļauj šādu pantu: 

 “5.c pants 

 Naudas sods 

 Dalībvalstis nodrošina, ka naudas sods, 

ko piemēro par šīs direktīvas 

pārkāpumiem, ir atbilstīgs, efektīvs un 

atturošs.” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/20 

Grozījums Nr.  20 

Ismail Ertug 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu 

autopārvadājumiem 

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

Direktīvas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1071/2009 

6. pants – 1. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts – va punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Regulu (EK) Nr. 1071/2009 groza šādi: 

 6. panta 1. punkta trešās daļas 

b) apakšpunktu papildina ar šādu punktu: 

 “va) nomātu transportlīdzekļu vadīšanu 

un izmantošanu;” 

Or. en 

 

 


