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SV Förenade i mångfalden SV 

8.6.2018 A8-0193/15 

Ändringsförslag  15 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2006/1/EG 

Artikel 2 – punkt 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1a. Om fordonet inte är registrerat eller 

satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i 

den medlemsstat där det företag som hyr 

fordonet är etablerat, får medlemsstaterna 

begränsa användningstiden för det hyrda 

fordonet inom sina respektive territorier. 

Medlemsstaterna ska dock i ett sådant fall 

tillåta användning under minst fyra 

månader under ett givet kalenderår.” 

”1a. Utan hinder av punkt 1 ska tiden 

för användning begränsas till högst två 

perioder om två månader vardera under 

ett givet kalenderår, om det fordonet är 

registrerat eller satt i trafik i enlighet med 

lagstiftningen i en annan medlemsstat än 

den medlemsstat där det används, och 

denna begränsning ska specificeras i alla 

tillämpliga hyresavtal.” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/16 

Ändringsförslag  16 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led a – led -iii (nytt)  

Direktiv 2006/1/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iii) Följande led ska införas: 

 ”ab) fordonet uppfyller de senaste 

tillämpliga utsläppsgränser som har 

fastställts i unionslagstiftningen,” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/17 

Ändringsförslag  17 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 2006/1/EG 

Artikel 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna får, från föreskrifterna i 

punkt 1, undanta transporter bedrivna för 

egen räkning med fordon med en högsta 

tillåten bruttovikt på mer än 6 ton.” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/18 

Ändringsförslag  18 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Direktiv 2006/1/EG 

Artikel 5b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 5b 

 Företag som använder hyrda fordon ska 

säkerställa att alla förare som använder 

hyrda fordon erhåller nödvändig 

information för syftet, inklusive 

information om det hyrda fordonet, om 

hyresavtal och om eventuella tillämpliga 

begräsningar och villkor för användning 

av hyrda fordon.” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/19 

Ändringsförslag  19 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3b (nytt) 

Direktiv 2006/1/EG 

Artikel 5c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 5c 

 Påföljder 

 Medlemsstaterna ska se till att de 

sanktioner som gäller vid överträdelser av 

detta direktiv är rimliga, effektiva och 

avskräckande.” 

Or. en 
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8.6.2018 A8-0193/20 

Ändringsförslag  20 

Ismail Ertug 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 1a (ny) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 – led b – led va (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Förordning (EG) nr 1071/2009 ska 

ändras på följande sätt: 

 I tredje stycket i artikel 6.1 ska följande 

led läggas till efter led b: 

 va) framförande och användning av 

hyrda fordon” 

Or. en 

 

 


