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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.6.2018 A8-0193/21 

Muudatusettepanek  21 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Direktiiv 2006/1/EÜ 

Artikkel 2 – lõige 1a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1a. Kui sõidukit ei ole seda rentiva 

ettevõtja asukoha liikmesriigi õigusaktide 

kohaselt registreeritud või kasutusele 

võetud, võivad liikmesriigid piirata 

renditud sõiduki kasutamise aega oma 

vastaval territooriumil. Sellisel juhul 

lubavad liikmesriigid seda asjaomasel 

kalendriaastal siiski vähemalt neli kuud 

kasutada. 

1a. Olenemata lõikest 1, kui sõiduk on 

registreeritud või kasutusele võetud muu 

liikmesriigi õigusaktide kohaselt kui see 

liikmesriik, kus sõidukit kasutatakse, 

piiratakse kasutamise aega maksimaalselt 

kahe kahekuulise perioodiga asjaomasel 

kalendriaastal ning see piirang 

täpsustatakse igas kohaldatavas 

rendilepingus. 

Or. en 



 

AM\1155795ET.docx  PE621.672v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.6.2018 A8-0193/22 

Muudatusettepanek  22 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 iii) lisatakse järgmine punkt: 

 „a b) sõiduk vastab liidu õiguses 

sätestatud uusimatele kohaldatavatele 

heite piirnormidele;“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.6.2018 A8-0193/23 

Muudatusettepanek  23 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2006/1/EÜ 

Artikkel 3 – lõik 1a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võivad esimese lõigu sätetest 

välja jätta omal kulul üle 6tonnise 

registrimassiga sõidukitega teostatavad 

veod. 

Or. en 
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 ET 

 

11.6.2018 A8-0193/24 

Muudatusettepanek  24 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus) 

Direktiiv 2006/1/EÜ 

Artikkel 5b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 5b 

 Renditud sõidukeid kasutavad ettevõtjad 

tagavad, et kõik renditud sõidukit 

kasutavad juhid saavad selleks vajaliku 

teabe, sealhulgas teave renditud sõiduki, 

liisingukokkulepete ja võimalike 

kohaldatavate eripiirangute ja -tingimuste 

kohta renditud sõidukite kasutamisel.“ 

Or. en 
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 ET 

 

11.6.2018 A8-0193/25 

Muudatusettepanek  25 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus) 

Direktiiv 2006/1/EÜ 

Artikkel 5c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 5c 

 Karistused 

 Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

direktiivi rikkumise eest kohaldatavad 

karistused on piisavad, tõhusad ja 

hoiatavad.“ 

Or. en 
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 ET 

 

11.6.2018 A8-0193/26 

Muudatusettepanek  26 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 a (uus) 

Määrus 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b – alapunkt v a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Määrust (EÜ) nr 1071/2009 muudetakse 

järgmiselt: 

 artikli 6 lõike 1 kolmanda lõigu punkti b 

lisatakse järgmine alapunkt: 

 „(v a) renditud sõidukite juhtimist ja 

kasutamist,“ 

Or. en 

 

 


