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27.6.2018 A8-0206/167 

Pozměňovací návrh  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy musí uplatňovat ustanovení 

čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) 

a c) směrnice 96/71/ES jako minimální 

podmínky pro řidiče v odvětví silniční 

dopravy, když provozují jiné druhy 

mezinárodní přepravy ve smyslu nařízení 

(ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Pozměňovací návrh  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pro účely stanovení příslušného 

členského státu v souvislosti s použitím čl. 3 

odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES a druhu dopravní 

operace v odst. 2 druhém pododstavci platí 

následující: 

 a) daná operace určuje podmínky 

konkrétního členského státu v souvislosti s 

čl. 3 odst. 1 prvním pododstavcem písm. b) a 

c) směrnice 96/71/ES, které mají být 

uplatněny; 

 b) nakládka zboží představuje začátek 

operace a ukončení předchozích operací; 

 c) pro dotčenou operaci platí podmínky 

toho členského státu, v němž má dojít k 

vykládce. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Pozměňovací návrh  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 

odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

2. Členské státy uplatňují čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené 

směrnice, když provozují mezinárodní 

přepravu nebo kabotáž definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009. 

 Odchylně nesmí členské státy uplatňovat čl. 

3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, pokud 

je tato přeprava omezena na operace, které 

začínají v členském státě, kde je podnikatel 

v silniční dopravě registrován, a směřují 

přímo do jiného členského státu, v tomto 

členském státě pak dojde během dvou 

pracovních dnů od příjezdu k jedné 

vykládce anebo nakládce a následuje přímý 

návrat do členského státu, kde je podnikatel 

v silniční dopravě registrován, přičemž není 

zahrnuta kabotážní přeprava nebo jakýkoliv 
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jiný druh operace v jiném členském státě. 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. b) a c) směrnice 96/71/ES 

po celou dobu vyslání na své území 

v průběhu období jednoho kalendářního 

měsíce zmíněného v prvním pododstavci. 

Členské státy musí uplatňovat ustanovení 

čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) 

a c) směrnice 96/71/ES jako minimální 

podmínky pro řidiče v odvětví silniční 

dopravy, když provozují jiné druhy 

mezinárodní přepravy ve smyslu nařízení 

(ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Pozměňovací návrh  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Marie-

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

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

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pro účely stanovení příslušného 

členského státu v souvislosti s použitím čl. 3 

odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES a druhu dopravní 

operace v odst. 2 třetím pododstavci platí 

následující: 

 a) daná operace určuje podmínky 

konkrétního členského státu v souvislosti s 

čl. 3 odst. 1 prvním pododstavcem písm. b) a 

c) směrnice 96/71/ES, které mají být 

uplatněny; 
 b) nakládka zboží představuje začátek 

operace a ukončení předchozích operací; 

 c) pro dotčenou operaci platí podmínky 

toho členského státu, v němž má dojít k 

vykládce; toto se však neuplatňuje u odst. 2 

druhého pododstavce. 

Or. en 

 

 


