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21.3.2019 A8-0206/218

Pozměňovací návrh 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
za skupinu ENF

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
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 
vycházet z konceptu dostatečné vazby 
řidiče na území hostitelského členského 
státu. Proto by měl být stanoven časový 
limit, po jehož překročení bude v případě 
provozování mezinárodní dopravy platit 
minimální mzda a minimální placená 
dovolená za kalendářní rok hostitelského 
členského státu. Tento časový limit by se 
neměl vztahovat na případy kabotáže 
definované v nařízeních č. 1072/200918  a 
1073/200919, neboť k veškeré přepravě 
dochází v hostitelském členském státu. 
Proto by se na kabotáž měla vztahovat 
minimální mzda a minimální placená 
dovolená za kalendářní rok hostitelského 
členského státu, a to bez ohledu na četnost 
a dobu trvání operací prováděných řidičem.

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 
vycházet z konceptu dostatečné vazby 
řidiče na území hostitelského členského 
státu. Proto by měl být stanoven časový 
limit, po jehož překročení se bude na 
provozování mezinárodní dopravy 
vztahovat minimální mzda a minimální 
placená dovolená za kalendářní rok 
hostitelského členského státu. Minimální 
mzda, náhrady, minimální placená 
dovolená za kalendářní rok, maximální 
délka pracovní doby a veškerá další 
opatření hostitelského členského státu v 
sociální oblasti by se měla vztahovat také 
na kabotáž, a to bez ohledu na četnost a 
dobu trvání operací prováděných řidičem.

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 
o společných předpisech pro přístup na trh 
mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. 
věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 
o společných předpisech pro přístup na trh 
mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. 
věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o 
společných pravidlech pro přístup na 
mezinárodní trh autokarové a autobusové 
dopravy a o změně nařízení (ES) 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o 
společných pravidlech pro přístup na 
mezinárodní trh autokarové a autobusové 
dopravy a o změně nařízení (ES) 
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č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 
88).

č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 
88).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/219

Pozměňovací návrh 219
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
za skupinu ENF

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro ukončení mzdového vykořisťování řidičů v placeném zaměstnání ze zemí s nízkými 
mzdovým ohodnocením a nízkými sociálními standardy v zemích s vysokými mzdami a 
vysokou úrovní sociálních standardů je třeba, aby byly lepší pracovní podmínky řidičů 
nákladních vozidel uplatňovány už od prvního dne zaměstnání. Uvedený odstavec je proto 
neplatný.
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21.3.2019 A8-0206/220

Pozměňovací návrh 220
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
za skupinu ENF

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 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.

Od prvního dne vyslání uplatňují členské 
státy čl. 3 odst. 1 první pododstavec 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

Odůvodnění

Pro ukončení mzdového vykořisťování řidičů v placeném zaměstnání ze zemí s nízkými 
mzdovým ohodnocením a nízkými sociálními standardy v zemích s vysokými mzdami a 
vysokou úrovní sociálních standardů je třeba, aby byly lepší pracovní podmínky řidičů 
nákladních vozidel uplatňovány už od prvního dne zaměstnání.
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21.3.2019 A8-0206/221

Pozměňovací návrh 221
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
za skupinu ENF

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. 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinnost podnikatele v silniční 
dopravě usazeného v jiném členském státě 
zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 
prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 
které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 
hostitelského členského státu nebo 
v angličtině a obsahuje jen tyto informace:

a) povinnost podnikatele v silniční 
dopravě usazeného v jiném členském státě 
zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 
nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 
prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 
které je vyhotoveno v úředním jazyce 
hostitelského členského státu a obsahuje 
jen tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly orgány dohledu plně porozumět povinným dokumentům týkajícím se vyslání a 
rozhodně je vzít na vědomí, musí je mít k dispozici ve svém úředním jazyce.


