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27.6.2018 A8-0206/167 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Členské štáty pri vykonávaní iných druhov 

operácií medzinárodnej cestnej dopravy 

podľa vymedzenia v nariadeniach 

1072/2009 a 1073/2009 uplatňujú článok 3 

ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES ako minimálne podmienky pre 

vodičov v odvetví cestnej dopravy. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Na účely určenia príslušného 

členského štátu v súvislosti s uplatňovaním 

článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. b) a 

c) smernice 96/71/ES a druhu operácie v 

druhom pododseku odseku 2 sa uplatňuje 

nasledujúce: 

 a) daná operácia určuje podmienky 

konkrétneho členského štátu v súvislosti s 

článkom 3 ods. 1 prvým pododsekom písm. 

b) a c) smernice 96/71/ES, ktoré sa majú 

uplatňovať; 

 b) za začiatok operácie a ukončenie 

predchádzajúcich operácií sa považuje 

naloženie tovaru; 

 c) v súvislosti s príslušnou operáciou 

sa uplatňujú podmienky toho členského 

štátu, v ktorom sa má uskutočniť vyloženie 

tovaru. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Pozmeňujúci návrh  169 

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

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. 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. 

2. Členské štáty pri vykonávaní operácií 

medzinárodnej cestnej dopravy alebo 

kabotáže 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. 

 Odchylne od toho 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 ide výhradne o 

operácie, ktoré začínajú z členského štátu, v 

ktorom má prevádzkovateľ cestnej dopravy 

sídlo, a smerujú priamo do iného členského 

štátu s jedným vyložením a/alebo jedným 

naložením v tomto členskom štáte do dvoch 

pracovných dní od príchodu a priameho 

návratu do členského štátu, kde má 

prevádzkovateľ cestnej dopravy sídlo, a to 

bez akejkoľvek kabotážnej prepravy alebo 



 

AM\1157497SK.docx  PE621.702v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

iného typu operácie v ktoromkoľvek inom 

členskom štáte. 

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. 

Členské štáty pri vykonávaní iných druhov 

operácií medzinárodnej cestnej dopravy 

podľa vymedzenia v nariadeniach 

1072/2009 a 1073/2009 uplatňujú článok 3 

ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES ako minimálne podmienky pre 

vodičov v odvetví cestnej dopravy. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Pozmeňujúci návrh  170 

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

Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Na účely určenia príslušného 

členského štátu v súvislosti s uplatňovaním 

článku 3 ods. 1 prvého pododseku písm. b) a 

c) smernice 96/71/ES a typu operácie v 

treťom pododseku odseku 2 sa uplatňuje 

nasledujúce: 

 a) daná operácia určuje podmienky 

konkrétneho členského štátu v súvislosti s 

článkom 3 ods. 1 prvým pododsekom písm. 

b) a c) smernice 96/71/ES, ktoré sa majú 

uplatňovať; 
 b) za začiatok operácie a ukončenie 

predchádzajúcich operácií sa považuje 

naloženie tovaru; 

 c) v súvislosti s príslušnou operáciou 

sa uplatňujú podmienky toho členského 

štátu, v ktorom sa má uskutočniť vyloženie 

tovaru; to sa však neuplatňuje v súvislosti s 

druhým podosekom odseku 2. 

Or. en 

 

 


