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21.6.2018 A8-0206/136 

Pozměňovací návrh  136 

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 

Čl. 2 – odst. 4 e (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4e. Pro účely posouzení, zda jsou 

splněna ustanovení směrnic 96/71/ES a 

2014/67/EU, ověří příslušné orgány 

hostitelského členského státu při 

silničních kontrolách tyto skutečnosti: 

 a)  údaje z tachografu za daný den a 

za předchozích 56 dnů; 

 b)  elektronické nákladní listy za daný 

den a za předchozích 56 dnů; 

 c)  dokumenty uvedené v čl. 4a písm. 

a), b) a c). 

 Orgány provádějící silniční kontroly 

postoupí veškeré informace, na něž se 

odkazuje ve výše uvedeném odstavci, 

příslušným orgánům členského státu 

odpovědného za posouzení souladu se 

směrnicemi 96/71/ES a 2014/67/EU. 

 Aby se usnadnilo provádění této směrnice, 

příslušné orgány členských států 

spolupracují a poskytují si vzájemnou 

pomoc a veškeré relevantní informace za 

podmínek stanovených ve směrnici 

2014/67/EU a v nařízení (ES) č. 

1071/2009. 

 Za účelem zvýšení účinnosti 

přeshraničního prosazování a cílených 

kontrol poskytnou členské státy všem 



 

AM\1157252CS.docx  PE621.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

příslušným oprávněným inspekčním 

orgánům přístup v reálném čase do 

systému IMI, do vnitrostátních 

elektronických rejstříků zřízených 

nařízením (ES) č. 1071/2009, k 

jednoduchým prohlášením uvedeným v 

odstavci 4 tohoto článku a ke všem dalším 

relevantním databázím. 

Or. en 

Odůvodnění 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Pozměňovací návrh  137 

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 

Čl. 2 – odst. 4 f (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4f. Aby se zajistila co největší 

transparentnost, zveřejní se unijní seznam 

silničních dopravců, kteří nesplňují 

příslušné právní požadavky. Tento seznam 

Unie je založen na společných kritériích 

vypracovaných na úrovni Unie a 

každoročně přezkoumávaných Evropským 

orgánem pro pracovní záležitosti. Silniční 

dopravci uvedení na unijním seznamu 

podléhají zákazu provozování činnosti. 

Tento zákaz provozování činnosti platí na 

celém území členských států. Ve 

výjimečných případech mohou členské 

státy přijmout jednostranná opatření. 

V mimořádné situaci a v případě, že čelí 

nepředvídanému bezpečnostnímu 

problému, mají členské státy možnost 

okamžitě vydat zákaz provozování činnosti 

na svém území. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Pozměňovací návrh  138 

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 

Čl. 2 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Prohlášení o vyslání pro skupinu řidičů a všechny druhy dopravy na období šesti měsíců 

nepřináší z hlediska prosazování žádnou přidanou hodnotu, neboť zahrnuje jen velmi obecné 

informace, na jejichž základě donucovací orgány nemohou posoudit, zda se jedná o skutečné 

vyslání. Prohlášení o vyslání za každého řidiče a za každé vyslání naopak zajišťuje skutečnou 

a vynutitelnou souvislost mezi dopravní činností na straně jedné a řidičem a vozidlem, kteří se 

do ní zapojují, na straně druhé. Je to jediný způsob, jak odstranit případné zneužívání. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Pozměňovací návrh  139 

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 

Čl. 2 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Příslušné orgány členských států 

úzce spolupracují a poskytují si 

vzájemnou pomoc a veškeré relevantní 

informace za podmínek stanovených ve 

směrnici 2014/67/EU a v nařízení (ES) č. 

1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Pozměňovací návrh  140 

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 

Čl. 2 – odst. 5 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5c. Za účelem zvýšení účinnosti 

přeshraničního prosazování a cílených 

kontrol poskytnou členské státy všem 

příslušným orgánům přístup v reálném 

čase do systému IMI, do vnitrostátních 

elektronických rejstříků zřízených 

nařízením (ES) č. 1071/2009, k 

jednoduchým prohlášením uvedeným v 

odstavci 4 tohoto článku a ke všem dalším 

relevantním databázím. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Pozměňovací návrh  141 

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 

Čl 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do dne uvedeného v druhém pododstavci 

zůstávají v plném rozsahu v platnosti 

směrnice 2003/88/ES, 96/71/ES a 

2014/67/EU. 

Or. en 

 

 


