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21.6.2018 A8-0206/105 

Pozměňovací návrh  105 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Má-li být vytvořeno bezpečné, 

účinné a sociálně zodpovědné odvětví 

silniční dopravy, je nezbytné zajistit 

jednak přiměřené pracovní podmínky 

a sociální ochranu pro řidiče, jednak 

vhodné obchodní a konkurenční 

podmínky pro dopravce. 

(1) Volný pohyb pracovníků, svoboda 

usazování a volný pohyb služeb jsou 

základními zásadami vnitřního trhu. Jsou 

zakotveny ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie (SFEU) a mají zásadní 

význam pro řádné fungování vnitřního 

trhu. Má-li být vytvořeno bezpečné, 

účinné a sociálně zodpovědné odvětví 

silniční dopravy, je nezbytné zajistit 

rovnováhu mezi volným pohybem 

dopravních služeb, důstojnými pracovními 

podmínkami, rovným zacházením s řidiči 

a jejich sociální ochranou 
a konkurenčním a spravedlivým 

podnikatelským prostředím pro dopravce. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Pozměňovací návrh  106 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Předseda Komise ve svém projevu 

o stavu Unie dne 13. září 2017 oznámil, že 

bude vytvořen Evropský orgán pro 

pracovní záležitosti. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Pozměňovací návrh  107 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Vzhledem k přirozeně vysoké míře 

mobility ve službách silniční dopravy je 

třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli 

využívat práv, která jim náležejí, a aby 

dopravci nemuseli čelit neúměrným 

správním překážkám, které nepatřičně 

omezují jejich svobodu při přeshraničním 

poskytování služeb. 

(2) Vzhledem k přirozeně vysoké míře 

mobility ve službách silniční dopravy je 

třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli 

využívat práv, která jim náležejí, aby byly 

dodržovány rovné podmínky pro všechny 

a současně aby byl respektován volný 

pohyb služeb. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Pozměňovací návrh  108 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Odvětví silniční dopravy je vysoce 

konkurenční a jsou pro ně typické určité 

negativní jevy vyvolané nekalým jednáním 

dopravců, kteří si spekulativně vybírají 

nejpříznivější jurisdikce, aby mohli snížit 

mzdové náklady a příspěvky na sociální 

zabezpečení nebo se jim zcela vyhnout, 

popřípadě vytvořit jiné sociální a pracovní 

podmínky, které v minulosti vedly k 

nežádoucí soutěži o omezení těchto výdajů 

na absolutní minimum. Fungující vnitřní 

trh musí být založen na rovných 

podmínkách pro všechny. Za účelem 

předcházení nekalým praktikám 

podnikatelů v silniční dopravě, kteří si 

spekulativně vybírají nejpříznivější 

jurisdikci, je proto třeba přijmout další 

opatření, včetně horizontálních opatření 

v právu společností EU, aby se odstranily 

praktiky vybírání nejvýhodnějších režimů 

a regulatorní arbitráž ze strany 

podnikatelů v silniční dopravě. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Pozměňovací návrh  109 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Rovnováha mezi zlepšením 

sociálních a pracovních podmínek řidičů 

na straně jedné a usnadněním přístupu ke 

svobodnému poskytování služeb silniční 

dopravy na základě spravedlivé 

hospodářské soutěže mezi domácími 

a zahraničními dopravci na straně druhé 

má zásadní význam pro bezproblémové 

fungování vnitřního trhu. 

(3) Rovnováha mezi usnadněním 

přístupu ke svobodnému poskytování 

služeb silniční dopravy na základě 

nediskriminační hospodářské soutěže mezi 

domácími a zahraničními dopravci, 

snižováním zbytečné administrativní 

zátěže a zlepšením sociálních 

a pracovních podmínek řidičů má zásadní 

význam pro vytvoření bezproblémově 

fungujícího odvětví silniční dopravy na 

vnitřním trhu. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Pozměňovací návrh  110 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Přiměřené, účinné a jednotné 

prosazování ustanovení o pracovní době 

má zásadní význam pro ochranu 

pracovních podmínek řidičů a prevenci 

narušování hospodářské soutěže 

vyplývající z nedodržování předpisů. Proto 

je žádoucí rozšířit stávající jednotné 

požadavky na prosazování stanovené 

směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu 

dodržování ustanovení o pracovní době 

uvedených ve směrnici 2002/15/EU. 

(5) Přiměřené, účinné a jednotné 

prosazování ustanovení o pracovní době 

má zásadní význam pro ochranu 

pracovních podmínek řidičů a prevenci 

narušování hospodářské soutěže 

vyplývající z nedodržování předpisů. Proto 

je žádoucí rozšířit stávající jednotné 

požadavky na prosazování stanovené 

směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu 

dodržování ustanovení o pracovní době 

uvedených ve směrnici 2002/15/EU. 

Pokud jde o kontroly stanovené ve 

směrnici 2002/15/ES, silniční kontroly by 

se měly omezovat na týdenní a denní 

pracovní dobu, přestávky, dobu odpočinku 

a noční práci. Ostatní povinnosti 

vyplývající ze směrnice 2002/15/ES by se 

měly kontrolovat v provozovně dopravce. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Pozměňovací návrh  111 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Správní spolupráce mezi členskými 

státy při provádění sociálních předpisů 

v silniční dopravě se ukazuje jako 

nedostatečná, v důsledku čehož je 

přeshraniční prosazování 

předpisů obtížnější, neúčinné a nejednotné. 

Proto je nezbytné vytvořit rámec pro 

efektivní komunikaci a vzájemnou pomoc, 

včetně výměny údajů o porušování 

předpisů a informací o osvědčených 

postupech při prosazování. 

(6) Správní spolupráce mezi členskými 

státy a podpora EU při provádění 

sociálních předpisů v silniční dopravě se 

ukazuje jako nedostatečná, v důsledku 

čehož je přeshraniční prosazování předpisů 

obtížnější, neúčinné a nejednotné. Proto je 

nezbytné vytvořit rámec pro efektivní 

komunikaci a vzájemnou pomoc, včetně 

výměny údajů o porušování předpisů 

a informací o osvědčených postupech při 

prosazování. 

Or. en 



 

AM\1157245CS.docx  PE621.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.6.2018 A8-0206/112 

Pozměňovací návrh  112 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Potíže byly zaznamenány také při 

provádění předpisů o vysílání řidičů 

stanovených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 96/71/ES15 a předpisů 

o správních požadavcích zakotvených ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/67/EU16 ve vysoce mobilním odvětví 

silniční dopravy. Nekoordinované 

vnitrostátní předpisy o provádění 

a prosazování ustanovení o vysílání 

pracovníků v odvětví silniční dopravy 

kladou velkou administrativní zátěž na 

dopravce sídlící mimo území EU. Tím 

vznikají nepatřičná omezení svobody při 

přeshraničním poskytování služeb 

v odvětví silniční dopravy, což má 

nepříznivé vedlejší účinky na pracovní 

místa. 

(9) Potíže byly zaznamenány také při 

provádění předpisů o vysílání řidičů 

stanovených ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 96/71/ES15 a předpisů 

o správních požadavcích zakotvených ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/67/EU16 ve vysoce mobilním odvětví 

silniční dopravy. Nekoordinované 

vnitrostátní předpisy o provádění 

a prosazování ustanovení o vysílání 

pracovníků v odvětví silniční dopravy 

kladou velkou administrativní zátěž na 

dopravce EU a vyvolávají nekalou soutěž 

mezi podniky v tomto odvětví. 

__________________ __________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1). 

15 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1). 

16 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/67/EU ze dne 15. Května 

2014 o prosazování směrnice 96/71/ES 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb a o změně nařízení (EU) 

16 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/67/EU ze dne 15. Května 

2014 o prosazování směrnice 96/71/ES 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb a o změně nařízení (EU) 
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č. 1024/2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu („nařízení 

o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 

28.5.2014, s. 11). 

č. 1024/2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu („nařízení 

o systému IMI“) (Úř. věst. L 159, 

28.5.2014, s. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Pozměňovací návrh  113 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Nedodržování předpisů týkajících 

se místa obchodní činnosti podniků 

provozujících mezinárodní silniční 

dopravu vytváří rozdíly na vnitřním trhu a 

přispívá k nekalé soutěži mezi podniky. Je 

tedy třeba zpřísnit podmínky týkající se 

místa obchodní činnosti podniků 

provozujících mezinárodní silniční 

dopravu, aby mohly být lépe sledovány, a 

to především v zájmu boje proti zakládání 

společností typu poštovní schránky. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Pozměňovací návrh  114 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

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 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Komise ve svém návrhu ze dne 

8. března 201617 na revizi směrnice 

96/71/ES uznala, že provádění této 

směrnice ve vysoce mobilním odvětví 

silniční dopravy vzbuzuje určité otázky 

právního charakteru a působí obtíže, 

a uvedla, že tyto problémy by bylo nejlépe 

řešit zvláštními právními předpisy pro 

odvětví silniční dopravy. 

(10) Komise ve svém návrhu ze dne 8. 

března 201617  na revizi směrnice 96/71/ES 

uznala, že provádění této směrnice ve 

vysoce mobilním odvětví silniční dopravy 

vzbuzuje určité otázky právního charakteru 

a působí obtíže, a uvedla, že tyto problémy 

by bylo nejlépe řešit zvláštními právními 

předpisy pro odvětví silniční dopravy. 

S ohledem na to, že odvětví dopravy je 

jedním z nejzranitelnějších odvětví, se 

však musí minimální ochranná 

ustanovení směrnice 96/71/ES vztahovat 

na všechny pracovníky. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128 

Or. en 

 

 


