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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

27.6.2018 A8-0206/156 

Pozměňovací návrh  156 

Wim van de Camp 

za skupinu PPE 

 

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 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 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 pět 

dnů. 

Or. en 



 

AM\1157453CS.docx  PE621.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

27.6.2018 A8-0206/157 

Pozměňovací návrh  157 

Wim van de Camp 

za skupinu PPE 

 

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 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

Je-li doba vyslání delší než pět dnů, 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. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

27.6.2018 A8-0206/158 

Pozměňovací návrh  158 

Wim van de Camp 

za skupinu PPE 

 

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 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského státu 

se započítává jako půl dne; 

a) denní pracovní doba kratší než 

devět hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

27.6.2018 A8-0206/159 

Pozměňovací návrh  159 

Wim van de Camp 

za skupinu PPE 

 

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 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

b) denní pracovní doba přesahující 

devět hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

Or. en 

 


