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21.3.2019 A8-0206/748

Pozměňovací návrh 748
Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Čl. 2. – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Členské státy nesmějí uplatňovat čl. 3 
odst. 1 první pododstavec 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.

V souladu s nařízením 2072/2009 
a 1073/2009 se tranzit považuje 
za mezinárodní přepravu. Řidič 
projíždějící územím členského státu, aniž 
by v něm došlo k nakládce nebo vykládce, 
se považuje za vyslaného pracovníka 
na území daného členského státu.
Odchylně od tohoto ustanovení nesmějí 
členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 první 
pododstavec písm. b) a c) směrnice 
96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 
dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 
uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené 
směrnice, když provozují mezinárodní 
přepravu definovanou v nařízení 
č. 1072/2009 a č. 1073/2009, která se 
omezuje na přepravu, jež je zahájena 
v členském státě, v němž je dopravce 
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zaregistrován, pokračuje přímo do jiného 
členského státu, v němž dojde v průběhu 
dvou pracovních dní po dojezdu k jedné 
vykládce, příp. k jedné nakládce, a poté se 
vrací do členského státu, v němž je 
dopravce zaregistrován, aniž by 
zahrnovala kabotáž nebo nějaký jiný druh 
přepravy v kterémkoli jiném členském 
státě.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/749

Pozměňovací návrh 749
Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
za skupinu GUE/NGL
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen, 
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Maria Arena, Hugues 
Bayet, Marc Tarabella, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Kati Piri, Paul Tang

Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Návrh směrnice
Čl. 2. – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Členské státy nesmějí uplatňovat čl. 3 odst. 
1 první pododstavec 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 od tohoto ustanovení nesmějí 
členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 první 
pododstavec písm. b) a c) směrnice 
96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 
dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 
uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené 
směrnice, když provozují mezinárodní 
přepravu definovanou v nařízení 
č. 1072/2009 a č. 1073/2009, která se 
omezuje na přepravu, jež je zahájena 
v členském státě, v němž je dopravce 
zaregistrován, pokračuje přímo do jiného 
členského státu, v němž dojde v průběhu 
dvou pracovních dní po dojezdu k jedné 
vykládce, příp. k jedné nakládce, a poté se 
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vrací do členského státu, v němž je 
dopravce zaregistrován, aniž by 
zahrnovala kabotáž nebo nějaký jiný druh 
přepravy v kterémkoli jiném členském 
státě.

Or. en


