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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

27.6.2018 A8-0206/156 

Pozmeňujúci návrh  156 

Wim van de Camp 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty pri vykonávaní operácií 

medzinárodnej cestnej dopravy podľa 

vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 

1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 

prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej 

dopravy zamestnaných v podnikoch 

uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) 

uvedenej smernice, ak obdobie ich vyslania 

na ich územie sú 3 dni alebo menej počas 

jedného kalendárneho mesiaca. 

Členské štáty pri vykonávaní operácií 

medzinárodnej cestnej dopravy podľa 

vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 

1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 

prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej 

dopravy zamestnaných v podnikoch 

uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) 

uvedenej smernice, ak obdobie ich vyslania 

na ich územie je 5 dní alebo menej počas 

jedného kalendárneho mesiaca. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

27.6.2018 A8-0206/157 

Pozmeňujúci návrh  157 

Wim van de Camp 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je obdobie vyslania dlhšie než 3 dni, 

členské štáty uplatňujú článok 3 ods. 1 

prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov 

na ich územie počas jedného kalendárneho 

mesiaca, ako sa uvádza v prvom 

pododseku. 

Ak je obdobie vyslania dlhšie než 5 dní, 

členské štáty uplatňujú článok 3 ods. 1 

prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov 

na ich územie počas jedného kalendárneho 

mesiaca, ako sa uvádza v prvom 

pododseku. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

27.6.2018 A8-0206/158 

Pozmeňujúci návrh  158 

Wim van de Camp 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) denný pracovný čas kratší než šesť 

hodín strávený na území hostiteľského 

členského štátu sa považuje za pol 

pracovného dňa; 

a) denný pracovný čas kratší než 

deväť hodín strávený na území 

hostiteľského členského štátu sa považuje 

za pol pracovného dňa; 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

27.6.2018 A8-0206/159 

Pozmeňujúci návrh  159 

Wim van de Camp 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) šesť- alebo viachodinový denný 

pracovný čas strávený na území 

hostiteľského členského štátu sa považuje 

za plný pracovný deň; 

b) deväť- alebo viachodinový denný 

pracovný čas strávený na území 

hostiteľského členského štátu sa považuje 

za plný pracovný deň; 

Or. en 

 


