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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.6.2018 A8-0193/21 

Ændringsforslag  21 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

Direktiv 2006/1/EF 

Artikel 2 – stk. 1 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a. Hvis køretøjet ikke er indregistreret 

eller taget i brug i overensstemmelse med 

lovgivningen i den medlemsstat, hvor 

virksomheden, der lejer køretøjet, er 

etableret, kan medlemsstaterne begrænse 

brugen af det lejede køretøj inden for 

deres respektive områder. 

Medlemsstaterne skal dog i et sådant 

tilfælde tillade brug af køretøjet i mindst 

fire måneder i et givet kalenderår. 

1a. Uanset stk. 1 gælder, at hvis 

køretøjet er indregistreret eller taget i brug 

i overensstemmelse med lovgivningen i en 

anden medlemsstat end den medlemsstat, 

hvor brugen finder sted, begrænses 

brugen til højst to perioder på hver to 

måneder i et givet kalenderår, og denne 

begrænsning skal være angivet i enhver 

relevant lejeaftale. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/22 

Ændringsforslag  22 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 - litra a – nr. iii(nyt) 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iii) Følgende litra indsættes: 

 "ab) køretøjet er i overensstemmelse 

med de seneste gældende 

emissionsgrænser, som er fastsat i EU-

lovgivningen"; 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/23 

Ændringsforslag  23 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/1/EF 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan undtage transport 

for egen regning med køretøjer, hvis 

tilladte totalvægt overstiger 6 tons, fra 

bestemmelserne i stk. 1. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/24 

Ændringsforslag  24 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny) 

Direktiv 2006/1/EF 

Artikel 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 5b 

 Virksomheder, der anvender lejede 

køretøjer, sikrer, at alle førere, der fører 

et lejet køretøj, modtager de nødvendige 

oplysninger til dette formål, herunder om 

det lejede køretøj, om leasingordninger og 

om eventuelle gældende særlige 

begrænsninger og betingelser for brugen 

af lejede køretøjer." 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/25 

Ændringsforslag  25 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (ny) 

Direktiv 2006/1/EF 

Artikel 5 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 5c 

 Sanktioner 

 Medlemsstaterne sikrer, at sanktioner for 

overtrædelser af dette direktiv, er 

hensigtsmæssige, effektive og har 

afskrækkende virkning." 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/26 

Ændringsforslag  26 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 1 a (ny) 

Direktiv 2006/1/EF 

Artikel 6– stk. 1 – afsnit 3 – litra v a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 I forordning (EF) nr. 1071/2009 foretages 

følgende ændringer: 

 I artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, litra b), 

indsættes følgende punkt: 

 "va) kørsel med og brug af lejede 

køretøjer;" 

Or. en 

 

 


