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8.6.2018 A8-0193/15 

Predlog spremembe  15 

Ismail Ertug 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Direktiva 2006/1/ES 

Člen 2 – odstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Če vozilo ni registrirano ali dano v 

promet v skladu s predpisi države članice, 

v kateri ima sedež podjetje, ki je vozilo 

najelo, lahko države članice omejijo čas 
uporabe najetega vozila na svojem 

ozemlju. Vendar države članice v takem 

primeru dovolijo njegovo uporabo za vsaj 

štiri mesece v katerem koli koledarskem 

letu. 

1a. Ne glede na odstavek 1 velja, da če 

je vozilo registrirano ali dano v promet v 

skladu s zakoni države članice, ki ni 

država članica uporabe, se uporaba omeji 

na največ dve obdobji po dva meseca v 

katerem koli koledarskem letu, ta omejitev 

pa se navede v veljavni najemni pogodbi. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/16 

Predlog spremembe  16 

Ismail Ertug 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka (iii) (novo) 

Direktiva 2006/1/ES 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iii) vstavi se naslednja točka: 

 „(ab) vozilo ustreza najnovejšim 

veljavnim mejnim vrednostim, ki so 

določene s pravom Unije;“; 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/17 

Predlog spremembe  17 

Ismail Ertug 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/1/ES 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice lahko iz določb odstavka 1 

izvzamejo prevoz za lastne potrebe, ki ga 

opravijo z vozili s skupno dovoljeno maso 

več kot 6 ton. 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/18 

Predlog spremembe  18 

Ismail Ertug 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Direktiva 2006/1/ES 

Člen 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) vstavi se naslednji člen:  

 „Člen 5b 

 Podjetja, ki uporabljajo najeta vozila, 

poskrbijo, da imajo vsi vozniki, ki najeto 

vozilo uporabijo, vse potrebne 

informacije, tudi o najetem vozilu, lizinški 

pogodbi in vseh posebnih veljavnih 

omejitvah in pogojih za uporabo najetega 

vozila.“ 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/19 

Predlog spremembe  19 

Ismail Ertug 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Direktiva 2006/1/ES 

Člen 5 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 5c 

 Kazni 

 Države članice zagotovijo, da so kazni, ki 

se uporabljajo za kršitve te direktive, 

ustrezne, učinkovite in odvračalne.“ 

Or. en 



 

AM\1155827SL.docx  PE621.672v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.6.2018 A8-0193/20 

Predlog spremembe  20 

Ismail Ertug 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga 

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

Predlog direktive 

Člen 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1071/2009 

Člen 6 – odstavek 1 – odstavek 3 – točka b – točka v a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Uredba (ES) št. 1071/2009 se spremeni: 

 v členu 6(1), tretji pododstavek, točka b, se 

vstavi naslednja točka: 

 „(va) vožnja in uporaba najetih vozil;“ 

Or. en 

 

 


