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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.6.2018 A8-0193/21 

Tarkistus  21 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2006/1/EY 

2 artikla – 1a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”1a. Jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai 

otettu käyttöön sen jäsenvaltion 

lainsäädännön mukaisesti, johon 

ajoneuvon vuokraava yritys on 

sijoittautunut, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 

vuokratun ajoneuvon käyttöaikaa 

alueellaan. Jäsenvaltioiden on kuitenkin 

tällaisessa tapauksessa sallittava sen 

käyttö ainakin neljän kuukauden ajan 

kalenterivuodessa.” 

”1a. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, kun ajoneuvo on rekisteröity 

tai otettu käyttöön muun jäsenvaltion kuin 

käyttöjäsenvaltion lainsäädännön 

mukaisesti, käyttöaika rajataan enintään 

kahteen kahden kuukauden kauteen 

kalenterivuonna, ja tämä rajoitus on 

kirjattava sovellettavaan 

vuokrasopimukseen.” 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/22 

Tarkistus  22 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – -iii alakohta (uusi) 

2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii) lisätään kohta seuraavasti: 

 ”a b) ajoneuvo on viimeisimpien 

sovellettavien unionissa säädettyjen 

päästörajoitusten mukainen;”; 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/23 

Tarkistus  23 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2006/1/EY 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat jättää 1 kohdan 

soveltamisalan ulkopuolelle omaan 

lukuun tapahtuvat kuljetukset, joihin 

käytettyjen ajoneuvojen suurin sallittu 

kokonaispaino on enemmän kuin 

6 tonnia. 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/24 

Tarkistus  24 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2006/1/EY 

5 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”5 b artikla 

 Vuokrattuja ajoneuvoja käyttävien 

yritysten on varmistettava, että kaikki 

vuokrattua ajoneuvoa käyttävät kuljettajat 

saavat tätä varten tarvittavat tiedot, kuten 

tiedot vuokratusta ajoneuvosta, leasing-

järjestelyistä ja vuokrattujen ajoneuvojen 

käyttöön mahdollisesti sovellettavista 

erityisistä rajoituksista ja ehdoista.” 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/25 

Tarkistus  25 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

Direktiivi 2006/1/EY 

5 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”5 c artikla 

 Seuraamukset 

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

tämän direktiivin rikkomuksiin 

sovellettavat seuraamukset ovat riittäviä, 

tehokkaita ja varoittavia.” 

Or. en 
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11.6.2018 A8-0193/26 

Tarkistus  26 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä 

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

Ehdotus direktiiviksi 

1 a artikla (uusi) 

Direktiivi 2006/1/EY 

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta – v a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Muutetaan asetus (EY) N:o 1071/2009 

seuraavasti: 

 Lisätään 6 artiklan 1 kohdan kolmannen 

alakohdan b alakohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”v a) vuokrattujen ajoneuvojen 

ajaminen ja käyttö;”. 

Or. en 

 

 


