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Pozměňovací návrh  23 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 

této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 

a čl. 153 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení 

s čl. 153 odst. 2 této smlouvy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 v EU; 

jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie (SFEU) a jsou nezbytné 

pro řádné fungování vnitřního trhu. Unie 

dále rozvíjí uplatňování a prosazování 

těchto zásad, aby zaručila rovné podmínky 

pro podniky, bránila obcházení pravidel, 

zajišťovala dodržování práv pracovníků 

a zlepšovala pracovní podmínky a sociální 

soudržnost mezi členskými státy. Má-li být 

vytvořeno bezpečné, účinné a sociálně 

zodpovědné odvětví silniční dopravy, je 

proto nezbytné zajistit jednak stejnou 

mzdu za stejnou práci na stejném místě, 

důstojné pracovní podmínky a sociální 

ochranu pro řidiče, jednak vhodné 

obchodní a konkurenční podmínky pro 

dopravce. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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) Má-li být vytvořeno bezpečné, 

účinné a sociálně zodpovědné odvětví 

silniční dopravy, je nezbytné zajistit jednak 

rovnováhu mezi volným pohybem služeb, 
přiměřené pracovní podmínky a sociální 

ochranu pro řidiče, a vytvořit vhodné 

obchodní a konkurenční prostředí pro 

dopravce při respektování základních 

svobod, zejména volného pohybu služeb, 

který je zaručen Smlouvou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Anthea McIntyre 

 

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) Má-li být vytvořeno bezpečné, 

účinné a sociálně zodpovědné odvětví 

silniční dopravy a odstraněna 

neopodstatněná omezení svobodného 

provozování přeshraničních služeb 

v silniční dopravě, je nezbytné zajistit 

jednak přiměřené pracovní podmínky 

a sociální ochranu pro řidiče, jednak 

konkurenční obchodní prostředí pro 

dopravce. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  27 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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) Má-li být vytvořeno bezpečné, 

účinné a sociálně zodpovědné odvětví 

silniční dopravy, je naprosto nezbytné 

zajistit důstojné pracovní podmínky 

a sociální ochranu pro řidiče a konkurenční 

a rovné podmínky v EU pro všechny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Předseda Komise Jean-Claude 

Juncker zmínil ve svém projevu o stavu 

Unie za rok 2017, že se předpokládá 

vytvoření evropského orgánu pro pracovní 

záležitosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

(2) Vzhledem k přirozeně vysoké míře 

mobility ve službách silniční dopravy je 

třeba dbát zejména na to, aby řidiči mohli 



 

PE616.838v01-00 6/77 AM\1144456CS.docx 

CS 

využívat práv, která jim náležejí, a aby 

dopravci nemuseli čelit neúměrným 

správním překážkám, které nepatřičně 

omezují jejich svobodu při přeshraničním 

poskytování služeb. 

využívat práv, která jim náležejí, a aby byly 

dodržovány stejné podmínky pro všechny 

a respektována svoboda při poskytování 

služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, a aby 

dopravci nemuseli čelit neúměrným 

správním překážkám nebo zneužívajícím 

kontrolám, které nepatřičně omezují jejich 

svobodu při přeshraničním poskytování 

služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Veškerá vnitrostátní úprava 

uplatňovaná v oblasti silniční dopravy 

musí být přiměřená a odůvodněná 

a nesmí bránit výkonu základních svobod 

zaručených Smlouvou, jako je volný 

pohyb služeb, ani snižovat atraktivnost 

výkonu těchto svobod, s cílem zachovat, 

nebo dokonce zvýšit, 

konkurenceschopnost Evropské unie, 
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včetně nákladů na zboží a služby, tím, že 

budou respektovány pracovní podmínky 

a sociální ochrana řidičů, jakož 

i zvláštnosti tohoto odvětví, neboť řidiči 

jsou vysoce mobilní pracovní silou, nikoli 

vysílanými pracovníky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Evelyn Regner, Georgi Pirinski 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Odvětví silniční dopravy je vysoce 

konkurenční a je pro ně typické 

narušování soutěže vyvolávané nekalým 

jednáním podniků, kterým si chtějí zajistit 

nejvýhodnější podmínky, aby snížily 

náklady na mzdy a příspěvky na sociální 

zabezpečení, nebo se jich zcela zbavily, 

nebo vytváří jiné sociální a pracovní 

podmínky, které v minulosti vedly 

k nežádoucímu vzájemnému podbízení. 

Fungování vnitřního trhu musí být 

založeno na stejných podmínkách pro 

všechny. Proto je třeba přijmout další 

opatření, aby se zabránilo nekalým 

praktikám provozovatelů silniční dopravy 

při snaze o zajištění nejvýhodnějších 

podmínek, včetně horizontálních opatření 

v podnikovém právu EU s cílem vyloučit 

jakékoli nakupování statusu a regulatorní 

arbitráž ze strany provozovatelů silniční 

dopravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Karima Delli, Terry Reintke 

 



 

PE616.838v01-00 8/77 AM\1144456CS.docx 

CS 

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) Zlepšení sociálních a pracovních 

podmínek řidičů na straně jedné 

a usnadnění přístupu ke svobodnému 

poskytování služeb silniční dopravy na 

základě spravedlivé hospodářské soutěže 

mezi domácími a zahraničními dopravci na 

straně druhé by mělo jít ruku v ruce se 

zajištěním bezproblémového fungování 

vnitřního trhu a zlepšením pracovních 

a životních podmínek řidičů v odvětví 

silniční dopravy v EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Mara Bizzotto 

 

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) Zlepšení sociálních a pracovních 

podmínek řidičů na straně jedné 

a zjednodušení administrativní zátěže 

a přiměřený počet kontrol ve prospěch 
spravedlivé hospodářské soutěže mezi 

domácími a zahraničními dopravci na 

straně druhé má zásadní význam pro 

bezproblémové fungování odvětví silniční 

dopravy na vnitřním trhu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  35 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 
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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 zajištěním 

přístupu ke svobodnému poskytování 

služeb silniční dopravy na základě 

nediskriminační hospodářské soutěže mezi 

domácími a zahraničními dopravci, jak je 

zakotveno ve Smlouvách, a sociálními 

a pracovními podmínkami řidičů má 

zásadní význam pro bezproblémové 

fungování vnitřního trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 zlepšením 

sociálních a pracovních podmínek řidičů na 

straně jedné a usnadněním přístupu ke 

svobodnému poskytování služeb silniční 

dopravy, a spravedlivá hospodářská soutěž 

mezi domácími a zahraničními dopravci na 

straně druhé má zásadní význam pro 

bezproblémové fungování vnitřního trhu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  37 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na základě zhodnocení účinnosti (4) Na základě zhodnocení účinnosti 
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a účelnosti současných sociálně-právních 

předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 

byly zjištěny určité právní mezery ve 

stávajících ustanoveních a odhaleny 

nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 

členskými státy existují nesrovnalosti 

týkající se výkladu, uplatňování 

a provádění předpisů. Tím vzniká právní 

nejistota a nerovné zacházení s řidiči 

a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky v odvětví. 

a účelnosti současných sociálně-právních 

předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 

byly zjištěny určité právní mezery ve 

stávajících ustanoveních a odhaleny 

nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 

členskými státy existují nesrovnalosti 

týkající se výkladu, uplatňování 

a provádění předpisů. Tím vzniká 

v některých členských státech právní 

nejistota a nelegální a nezákonná praxe 

spočívající v nerovném zacházení s řidiči 

a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky v odvětví 

a v některých případech vede 

k populistické rétorice o sociálním 

dumpingu, přičemž větší důraz by měl být 

kladen na boj proti nehlášeným 

pracovníkům v odvětví dopravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Mara Bizzotto 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na základě zhodnocení účinnosti 

a účelnosti současných sociálně-právních 

předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 

byly zjištěny určité právní mezery ve 

stávajících ustanoveních a odhaleny 

nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 

členskými státy existují nesrovnalosti 

týkající se výkladu, uplatňování 

a provádění předpisů. Tím vzniká právní 

nejistota a nerovné zacházení s řidiči 

a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky 

v odvětví. 

(4) Zdůrazňuje, že současné sociálně-

právní předpisy EU pro odvětví silniční 

dopravy usnadnily sociální dumping, 

divoké najímání externích subjektů 

a obecně rozbujení nezákonných postupů 

vyvolávajících nekalou hospodářskou 

soutěž v tomto odvětví, například 

nelegální kabotáž nebo fenomén krycích 

společností. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  39 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na základě zhodnocení účinnosti 

a účelnosti současných sociálně-právních 

předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 

byly zjištěny určité právní mezery ve 

stávajících ustanoveních a odhaleny 

nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 

členskými státy existují nesrovnalosti 

týkající se výkladu, uplatňování 

a provádění předpisů. Tím vzniká právní 

nejistota a nerovné zacházení s řidiči 

a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky v odvětví. 

(4) Na základě zhodnocení účinnosti 

a účelnosti současných sociálně-právních 

předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 

byly zjištěny určité právní mezery ve 

stávajících ustanoveních a odhaleny 

nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 

členskými státy existují nesrovnalosti 

týkající se výkladu, uplatňování 

a provádění předpisů, které přináší 

vysokou administrativní zátěž zejména pro 

dopravce sídlící mimo území EU. Tím 

vzniká právní nejistota a nerovné zacházení 

s řidiči a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky v odvětví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na základě zhodnocení účinnosti 

a účelnosti současných sociálně-právních 

předpisů EU pro odvětví silniční dopravy 

byly zjištěny určité právní mezery ve 

stávajících ustanoveních a odhaleny 

nedostatky v jejich prosazování. Dále mezi 

členskými státy existují nesrovnalosti 

týkající se výkladu, uplatňování 

a provádění předpisů. Tím vzniká právní 

nejistota a nerovné zacházení s řidiči 

a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky v odvětví. 

(4) Na základě zhodnocení současných 

sociálně-právních předpisů EU pro odvětví 

silniční dopravy byly zjištěny určité právní 

mezery ve stávajících ustanoveních 

a odhaleny nedostatky v jejich 

prosazování. Dále mezi členskými státy 

existují nesrovnalosti týkající se výkladu, 

uplatňování a provádění předpisů. Tím 

vzniká právní nejistota a nerovné zacházení 

s řidiči a dopravci, které zhoršuje pracovní, 

sociální i konkurenční podmínky v odvětví. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  41 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Aby bylo zajištěno řádné 

uplatňování směrnice 96/71/ES vztahující 

se k vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/67/EU vztahující 

se ke správním požadavkům a kontrolním 

opatřením pro vysílání těchto řidičů, je 

třeba posílit kontroly a spolupráci na 

úrovni EU v boji proti podvodům v oblasti 

vysílání řidičů a provádět přísnější 

kontroly, aby tak bylo zajištěno, že 

příspěvky na sociální zabezpečení 

vysílaných řidičů jsou skutečně placeny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Mara Bizzotto 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Nesouhlasí s jakoukoli další 

formou liberalizace kabotáže, která by 

mohla dále destabilizovat odvětví silniční 

dopravy a mít ničivý dopad na italskou 

a evropskou autodopravu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  43 

Mara Bizzotto 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Zdůrazňuje, že potíže, které musí 

překonávat odvětví silniční dopravy, 

nejsou způsobeny pouze všeobecnou 

hospodářskou krizí, ale napomáhají jim 

i evropské sociální politiky a úprava 

v oblasti vysílání pracovníků, které 

umožnily používat postupy vykořisťující 

smluvní pracovníky tak, že i když mají 

bydliště a místo podnikání v jednom 

členském státu, jsou placeni podle nižších 

norem země původu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  44 

Anthea McIntyre 

 

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. Aby 

byla zajištěna proporcionalita, je třeba 

požadovat, aby kontroly uvedené ve 

směrnici 2001/15/EU byly prováděny 

pouze v provozovnách dopravců, nikoli 

jako součást jiných silničních kontrol. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  45 

Danuta Jazłowiecka 

 

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. 

Vzhledem k určitým zvláštnostem je však 

možno kontrolovat soulad se směrnicí 

2002/15/EU pouze v provozovnách, nikoli 

při silničních kontrolách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provedení směrnice 

2006/22/ES by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 

měly být vykonávány v souladu 

s nařízením (EU) č. 182/201114. 

vypouští se 

__________________  

14 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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. 



 

PE616.838v01-00 16/77 AM\1144456CS.docx 

CS 

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. 

__________________ __________________ 

15 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 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) 

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). 

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) 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

(9) Potíže byly zaznamenány také při 

prosazování 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 pro pracovníky ve vysoce 

mobilním odvětví silniční dopravy. Tyto 

problémy musí být urychleně napraveny 

a musí být zajištěno, aby každý pracovník 

mohl požívat práva týkající se minimální 
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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. 

ochrany na pracovišti bez ohledu na dobu 

trvání jeho práce. 

__________________ __________________ 

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) 

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). 

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) 

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 

 

Pozměňovací návrh  50 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

(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 
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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. 

dopravce EU a vyvolávají nekalou soutěž 

mezi podniky v tomto odvětví. 

__________________ __________________ 

15 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 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) 

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). 

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) 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  51 

Georgi Pirinski 

 

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 

(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 bylo 

v některých členských státech umožněno 
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přeshraničním poskytování služeb 

v odvětví silniční dopravy, což má 

nepříznivé vedlejší účinky na pracovní 

místa. 

zavedení opatření, která jsou v rozporu 

s právem EU, což vedlo k nezákonnému 
omezení svobody při přeshraničním 

poskytování služeb v odvětví silniční 

dopravy, což má nepříznivé vedlejší účinky 

na pracovní místa. 

__________________ __________________ 

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) 

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). 

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) 

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 

 

Pozměňovací návrh  52 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

(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 nejen zbytečnou administrativní 

zátěž na dopravce, ale přináší i vysokou 
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vznikají nepatřičná omezení svobody při 

přeshraničním poskytování služeb 

v odvětví silniční dopravy, což má 

nepříznivé vedlejší účinky na pracovní 

místa. 

míru právní nejistoty pro řidiče. 

__________________ __________________ 

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) 

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). 

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) 

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 

 

Pozměňovací návrh  53 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Geoffroy 

Didier, Franck Proust 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Nedodržování předpisů v oblasti 

usazení podniku provozujícího 

mezinárodní silniční dopravu narušuje 

vnitřní trh a přispívá k rozvoji nekalé 

soutěže mezi podniky. Je tedy třeba 

zpřísnit podmínky usazování společností 

provozujících mezinárodní dopravu, aby 

mohly být lépe kontrolovány, především 

s cílem bojovat proti zakládání krycích 

společností. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  54 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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, však musí být 

minimální ochranná ustanovení směrnice 

96/71/ES uplatňována na všechny 

pracovníky. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Jeroen Lenaers 

 

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 

(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 
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odvětví silniční dopravy. odvětví silniční dopravy. Dokud nevstoupí 

v platnost příslušné předpisy, budou pro 

silniční dopravu nadále platit směrnice 

96/71/ES a 2014/67/EU. 

__________________ __________________ 

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

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  56 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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) V průběhu nadcházející revize 

směrnice 96/71/ES musí na otázku, jak 

nejlépe řešit ve vysoce mobilním odvětví 

silniční dopravy určité otázky právního 

charakteru a obtíže, odpovědět 

spolunormotvůrci. Cílem zvláštních 

právních předpisů pro odvětví silniční 

dopravy by tak mělo být zajištění ochrany 

dotčených pracovníků a záruka 

proveditelnosti. 

__________________  

17 COM(2016)128.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Vzhledem ke skutečnosti, že v EU 

je řidičů nedostatek, by pracovní 
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podmínky měly být výrazně zlepšeny, aby 

se zvýšila přitažlivost tohoto povolání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální 

ochranou řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Robert Rochefort 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb, a je 

třeba zavést spravedlivou konkurenci pro 

podniky v tomto odvětví. Nestanoví-li tato 
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směrnice jinak, ustanovení o vysílání 

pracovníků ve směrnici 96/71/ES a 

o prosazování těchto ustanovení ve 

směrnici 2014/67/ES se uplatňují na 

odvětví silniční dopravy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  60 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální 

ochranou řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

zásadním způsobem zintenzivnit její 

prosazování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. Dokud 
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nevstoupí v platnost příslušné předpisy, 

budou pro silniční dopravu nadále platit 

směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  62 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů, svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb, a je 

třeba zavést spravedlivou soutěž pro 

podniky v tomto odvětví. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 
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přeshraničním poskytování služeb. přeshraničním poskytování služeb, ale 

zároveň budou respektovat svobodu 

usazování. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  64 

Georges Bach 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

v odvětví silniční dopravy, je nezbytné 

stanovit konkrétní odvětvová pravidla, 

která zohlední specifika vysoce mobilních 

pracovních sil v odvětví silniční dopravy 

a zajistí rovnováhu mezi sociální ochranou 

řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

(11) Má-li být zajištěno účinné 

a přiměřené provádění směrnice 96/71/ES 

a zajištěna spravedlivá hospodářská 

soutěž v odvětví silniční dopravy, je 

nezbytné stanovit konkrétní odvětvová 

pravidla, která zohlední specifika vysoce 

mobilních pracovních sil v odvětví silniční 

dopravy a zajistí rovnováhu mezi sociální 

ochranou řidičů a svobodou dopravců při 

přeshraničním poskytování služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

vypouští se 
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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. 

__________________  

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Claude Rolin 

 

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 

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 

vycházet z konceptu dostatečné vazby 

řidiče na území hostitelského členského 

státu. Proto by se na mezinárodní dopravu 

a 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. 
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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. 

__________________  

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  67 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 

vycházet z konceptu dostatečné vazby 

řidiče na území hostitelského členského 

státu. Proto by se na provozování 

mezinárodní dopravy i na případy 

kabotáže, kdy se řidič i vozidlo vrací do 

členského státu usazení, neměla vztahovat 

směrnice 96/71/ES a směrnice 

2014/67/EU, pokud jsou prováděny ve 

stanoveném časovém limitu. 
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dovolená za kalendářní rok hostitelského 
členského státu, 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). 

 

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

(12) Proto by měla být uplatňována 

minimální mzda a minimální placená 

dovolená za kalendářní rok hostitelského 

členského státu jak na případy kabotáže 

definované v nařízeních (ES) č. 

1072/200918 a 1073/200919 bez ohledu 

na četnost a dobu trvání operací 

prováděných řidičem. V případě operací 

prováděných v jeden den v několika 

členských státech by se měly uplatnit 

podmínky toho členského státu, které jsou 

pro řidiče nejvýhodnější. 
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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) 

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

s. 88). 

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) 

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

88). 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  69 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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) Případy kabotáže definované 

v nařízeních č. 1072/200918 a 1073/200919 

jsou poskytováním služeb, na něž se 

vztahuje směrnice 96/71/ES, neboť 

k veškeré přepravě dochází v jiném 

členském státu. Proto by se na kabotáž 

měla vztahovat minimální odměna 

a minimální placená dovolená za 

kalendářní rok hostitelského členského 

státu, a to bez ohledu na četnost a dobu 

trvání operací prováděných řidičem. 

__________________ __________________ 
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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) 

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

88). 

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) 

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

88). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Michaela Šojdrová 

 

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 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. 

Časový limit by měl být stanoven tak, aby 

umožňoval přiměřenému počtu vyslaných 

řidičů v mezinárodní dopravě, aby jej 

nepřekračovali. Příliš nízký limit by byl 

nepřiměřený a v rozporu s volným 
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pohybem služeb. 

__________________ __________________ 

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) 

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

88). 

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) 

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

88). 

Or. en 

Odůvodnění 

Tři dny je příliš málo, je to nepřiměřené a dochází k poškození volného pohybu služeb. Mohlo 

by to také navádět dopravce, aby měnili plánování tras, aby nedocházelo k překračování 

limitu, což by mohlo vést k nadměrnému provozu na nevhodných trasách a ke zhoršení kvality 

silnic a k dopadu na jiné obecné zájmy, například na bezpečnost provozu. Mohlo by to 

zvyšovat i počet fiktivních samostatně výdělečně činných osob. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Sofia Ribeiro 

 

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. 

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 

vycházet z konceptu dostatečné vazby 

řidiče na území hostitelského členského 

státu. Proto by se měla platit denní mzda 

ve výši, jako alespoň minimální mzda 

hostitelského členského státu, pokud není 

doba strávená v tomto členském státu 

kratší než půl dne18a. V případě kabotáže 

by se na kabotáž měla vztahovat alespoň 

minimální mzda a minimální placená 

dovolená za kalendářní rok hostitelského 

členského státu, a to bez ohledu na četnost 
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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. 

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). 

 

  18a Denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území hostitelského 

členského státu.  

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  72 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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 

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 

vycházet z konceptu dostatečné vazby 

řidiče na území hostitelského členského 

státu. Na tranzit a provozování 

mezinárodní dopravy definované 

v nařízeních č. 1072/200918 a 1073/200919 

by se neměla vztahovat směrnice 96/71/ES 
a směrnice 2014/67/EU, neboť v případě 

tranzitu nebo mezinárodní dopravy zde 

neexistuje žádná přímá hospodářská 

soutěž s vnitrostátními společnostmi 

a existuje přímá vazba řidiče na členský 
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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. 

stát usazení společnosti. 

__________________ __________________ 

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) 

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

88). 

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) 

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

88). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Georges Bach 

 

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 

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 

vycházet z jednoduchého 

a srozumitelného konceptu vazby řidiče na 

území hostitelského členského státu. Pro 

tuto vazbu by měla být typická 

přinejmenším obchodní činnost, jako je 

nakládka nebo vykládka na území 

hostitelského členského státu. Proto by se 

na mezinárodní dopravu a kabotáž 

definovanou v nařízeních č. 1072/200918 

a 1073/200919 měla vztahovat minimální 

mzda a minimální placená dovolená za 

kalendářní rok hostitelského členského 

státu, a to bez ohledu na četnost a dobu 
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dovolená za kalendářní rok hostitelského 

členského státu, a to bez ohledu na četnost 

a dobu trvání operací prováděných řidičem. 

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  74 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

(12) Tato vyvážená kritéria by měla 

vycházet z jednoduchého 

a srozumitelného konceptu vazby řidiče na 

území hostitelského členského státu. Pro 

tuto vazbu by měla být typická 

přinejmenším obchodní činnost, jako je 

nakládka nebo vykládka na území 

hostitelského členského státu. Proto by se 

jinak na mezinárodní dopravu a kabotáž 
definovanou v nařízeních č. 1072/200918 

a 1073/200919 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. 
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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) 

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

88). 

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) 

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

88). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  75 

Ole Christensen 

 

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 mezi 

případy dopravy a členským státem, 

v němž je dopravce registrován. Proto by 

mělo být stanoveno, že z působnosti 

písmen b) a c) směrnice 96/71/ES by měly 

být vyňaty pouze případy mezinárodní 

dopravy začínající a končící v členském 

státu, v němž je dopravce registrován. Na 

všechny ostatní případy mezinárodní 

přepravy a kabotáže definované v nařízení 

č. 1072/200918 by se měla vztahovat 

písmena b) a c) směrnice 96/71/ES pro 

veškerou přepravu. 

__________________ __________________ 
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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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Jeroen Lenaers 

 

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 budou v případě 

provozování mezinárodní dopravy platit 

hlavní podmínky pro zaměstnání 

a pracovní podmínky, jak jsou stanoveny 

v čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES 
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 hlavní podmínky pro 

zaměstnání a pracovní podmínky, jak jsou 

stanoveny v čl. 3 odst. 1 směrnice 

96/71/ES hostitelského členského státu, 

a to bez ohledu na četnost a dobu trvání 

operací prováděných řidičem. 

__________________ __________________ 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(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). 

(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) 

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

88). 

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) 

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

88). 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  77 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 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 nařízení č. 1072/200918, 

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, pokud byla tato lhůta překročena. 

__________________ __________________ 

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. 

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. 
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věst. L 300, 14.11.2009, s. 72). 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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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 odměna, náhrady, minimální 

placená dovolená za kalendářní rok 

a veškerá další opatření hostitelského 

členského státu v sociální oblasti, 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). 
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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) 

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

88). 

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) 

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

88). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  79 

Robert Rochefort 

 

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 jednoduchého 

a srozumitelného konceptu vazby řidiče na 

území hostitelského členského státu. Pro 

tuto vazbu by měla být typická 

přinejmenším obchodní činnost, jako je 

nakládka nebo vykládka na území 

hostitelského členského státu. Aby tedy 

byla odstraněna nejistota 

a komplikovanost pro členské státy 

a podniky a aby nevznikala nerovnost 

mezi pracovníky, měla by se na 

mezinárodní dopravu a kabotáž 
definovanou v nařízeních č. 1072/200918 

a 1073/200919 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. 

__________________ __________________ 

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 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 

o společných pravidlech pro přístup na 
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mezinárodní trh autokarové a autobusové 

dopravy a o změně nařízení (ES) 

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

88). 

mezinárodní trh autokarové a autobusové 

dopravy a o změně nařízení (ES) 

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

88). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  80 

Anthea McIntyre 

 

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 přiměřený 

a realistický 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 nařízení č. 1072/200918, 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. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 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 nařízení č. 1072/200918, 

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. 

__________________ __________________ 

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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

 

Or. en 
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Odůvodnění 

Společnosti provozující osobní silniční dopravu budou zvláště zasaženy opatřeními, jejichž 

prvotním cílem je řešit problémy vznikající v oblasti nákladní dopravy. Při přepravě 

cestujících / turistů provozovatelé osobní dopravy obvykle nekonkurují místním dopravcům, 

neboť jsou k dispozici pouze svým vlastním cestujícím. Osobní doprava by proto měla být 

vyňata z působnosti této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Časový limit by se měl vztahovat 

na případy kabotáže definované 

v nařízeních (EU) č. 1072/20091a 

a 1073/20091b, neboť k veškeré přepravě 

dochází v hostitelském členském státu. 

Proto by se mimo časový limit stanovený 

v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1072/2009 

měla uplatnit minimální mzda 

a minimální placená dovolená za 

kalendářní rok hostitelského členského 

státu. 

 __________________ 

 1a 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). 

 1b 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) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 

14.11.2009, s. 88). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  83 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Vzhledem ke svým zvláštnostem 

a vzhledem k neexistující vazbě řidiče na 

území hostitelského státu by tranzit měl 

být vyňat z působnosti této směrnice. 

Stejná výjimka by měla platit pro dopravu 

v přeshraničních regionech, kterou 

provádí dopravci z těchto regionů, do 

vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. 

Or. en 

Odůvodnění 

Uplatňování pravidel o vysílání na dopravu trvale prováděnou v přeshraničních regionech by 

mělo negativní dopad na malé a střední podniky. V tomto případě řidiči nejezdí na dlouhé 

vzdálenosti a odpočívají, stravují se a spí doma. Tranzit nemá typické rysy vysílání, proto by 

měl být vyloučen z působnosti této směrnice. Provozovatelé tranzitní dopravy provádějící tuto 

dopravu po členských státech, nepředstavují přímou konkurenci pro místní dopravce. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Vzhledem k neexistující vazbě 

řidičů při tranzitní dopravě na členský 

stát, v němž se pohybují, by tranzit měl být 

vyňat z působnosti této směrnice. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  85 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 



 

AM\1144456CS.docx 45/77 PE616.838v01-00 

 CS 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Na tranzitní dopravu se nevztahují 

směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. Je třeba provádět 

cílenější a účinnější kontroly, a proto je 

třeba jasně rozlišovat mezi silničními 

kontrolami a kontrolami v provozovnách. 

To umožní také zvýšit počet kontrol 

a zároveň snížit administrativní zátěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného (13) V zájmu zajištění účinného 
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a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu a na řidiče jako vysoce 

mobilní pracovníky by měl být systém pro 

výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), 

zřízený na základě nařízení č. 1024/2011, 

používán pro výměnu informací mezi 

členskými státy a v odvětví silniční 

dopravy je třeba zavést rovněž 

standardizované formuláře dokumentů 

společně se zvláštními nezatěžujícími 
správními a kontrolními požadavky, které 

budou plně využívat kontrolních přístrojů, 

jako jsou digitální tachografy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Robert Rochefort 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky. K rozšíření 

kontrolních přístrojů, konkrétně 

k obecnému používání inteligentních 

tachografů, musí dojít co nejdříve, aby se 

výrazně zlepšila kontrola předpisů 

týkajících se vysílání řidičů v rámci 

mezinárodní silniční dopravy a kabotáže. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  89 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky. Obecné 

a urychlené používání inteligentních 

tachografů je zásadní podmínkou pro 

účinnou a účelnou kontrolu předpisů 

týkajících se vysílání řidičů v rámci 

mezinárodní silniční dopravy a kabotáže. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  90 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat existujících kontrolních přístrojů, 

jako jsou digitální tachografy. V souladu 

se zásadou proporcionality by měly být 

další požadavky na kontroly zaváděny 

v provozovnách dopravců, nikoli během 

jiných silničních kontrol. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

systém pro výměnu informací o vnitřním 

trhu (IMI), portál GNSS pro silniční 

dopravu a inteligentní tachografy. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  92 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 
a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování směrnice 96/71/ES 

v odvětví dopravy a zabránění neúměrné 

administrativní zátěži kladené na dopravce 

neusazené na území daného státu je třeba 

v odvětví silniční dopravy zavést zvláštní 

správní a kontrolní požadavky, které budou 

plně využívat kontrolních přístrojů, jako 

jsou digitální tachografy, které musí být 

povinně zavedeny nejpozději do 2. ledna 

2020. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Jeroen Lenaers 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést standardizované 

formuláře vypracované Komisí a flexibilní 
zvláštní správní a kontrolní požadavky, 

které budou plně využívat kontrolních 

přístrojů, jako jsou digitální tachografy. 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  94 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést standardizované 

formuláře vypracované Komisí a zvláštní 

správní a kontrolní požadavky, které budou 

plně využívat kontrolních přístrojů, jako 

jsou digitální tachografy. 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  95 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů 

a zabránění neúměrné administrativní 

zátěži kladené na dopravce neusazené na 

území daného státu je třeba v odvětví 

silniční dopravy zavést zvláštní správní 

a kontrolní požadavky, které budou plně 

využívat kontrolních přístrojů, jako jsou 

digitální tachografy. 

(13) V zájmu zajištění účinného 

a účelného prosazování konkrétních 

odvětvových pravidel o vysílání řidičů je 

třeba v odvětví silniční dopravy zavést 

důrazné a jasné správní a kontrolní 

požadavky podle směrnice 2014/67/ES, 

které budou plně využívat kontrolních 

přístrojů, jako jsou digitální tachografy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Je třeba zabránit postupům 

v rámci systému dceřiných společností, 

kdy mateřská společnost v konkrétní zemi 

shromažďuje většinu výnosů a dceřiným 

dopravním společnostem v jiných zemích 

ponechává pouze omezené prostředky bez 

ohledu na to, že tyto společnosti vytváří 

svou činností v dopravě většinu obratu, 

neboť tyto postupy by mohly vést 

k nerovnosti a k nepoměrnému 

rozdělování výnosu mezi členskými státy, 

což by znevýhodňovalo ty členské státy, 

v nichž mají sídlo dceřiné společnosti. 

Negativním sociálním důsledkem těchto 

postupů je skutečnost, že příjmy řidičů 

v zemích, kde sídlí dceřiné společnosti, 



 

AM\1144456CS.docx 51/77 PE616.838v01-00 

 CS 

jsou trvale nižší. Tyto postupy je třeba 

důkladně analyzovat a vyloučit, aby bylo 

možno řešit případné nespravedlivé 

konkurenční výhody v odvětví silniční 

dopravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Komisi by měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci za účelem zajištění 

jednotných podmínek k uplatňování 

nařízení (EU) č. 165/2014 a za účelem 

přípravy vzoru společné výplatní pásky 

pro řidiče, kteří jsou vysláni k provádění 

činnosti. Dále je vhodné, aby tyto 

pravomoci byly vykonávány v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  98 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Každé případné použití čl. 4 odst. 

2, zejména písm. d) a e), směrnice 

2014/67/EU o prosazování v případě 

kontroly hlavní činnosti by mělo 

zohledňovat konkrétní rysy odvětví 

dopravy. To by mělo být analyzováno 

společně s článkem 5 nařízení (EU) č. 

1071/2009 o podmínkách týkajících se 
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požadavku usazení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice o prosazování uvádí v článku 4 skutečnosti, které je třeba zkontrolovat a na jejich 

základě stanovit, zda podnik skutečně vykonává podstatné činnosti jiné než čistě interní řízení 

nebo administrativní činnost. Analýza těchto skutečností by měla zohledňovat konkrétní rysy 

odvětví mezinárodní dopravy. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13b) Aby bylo zaručeno plné dodržování 

právních předpisů v sociální oblasti a do 

té doby, než bude zřízen Evropský orgán 

pro pracovní záležitosti, je vhodné, aby 

příslušné kontrolní orgány měly přístup 

ke všem údajům předávaným 

prostřednictvím systému IMI nebo portálu 

GNSS a mohly je ověřit. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  100 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové) 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a) v odstavci 1 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

Členské státy organizují systém 

přiměřených a pravidelných kontrol 

správného a důsledného provedení podle 

„Členské státy organizují systém 

přiměřených a pravidelných kontrol 

správného a důsledného provedení podle 
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článku 1 na silnicích i v provozovnách 

dopravců u všech druhů dopravy. 

článku 1 na silnicích i v provozovnách 

dopravců u všech druhů dopravy. Kontroly 

souladu s ustanoveními směrnice 

2002/15/ES by se navíc měly omezit na 

kontroly v podnikových provozovnách.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, 

a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Tyto kontroly, které se provádí 

v provozovnách dopravců, každoročně 

zahrnují významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, 

a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, a 
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a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

v případě kontrol v provozovnách 

mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

Není možné kontrolovat pracovní dobu v průběhu silničních kontrol. 

 

Pozměňovací návrh  103 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, 

a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, a 

v případě kontrol v provozovnách 

mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

V průběhu silničních kontrol není možné účinně kontrolovat pracovní dobu řidičů. Proto se 

prověrky a kontroly souladu se směrnicí 2002/15/ES provádí pouze v provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, 

a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se v příslušných 

a odůvodněných případech vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) 

č. 165/2014, a mobilních pracovníků 

a řidičů, na něž se vztahuje směrnice 

2002/15/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel, na něž se vztahují nařízení (ES) 

č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, 

a mobilních pracovníků a řidičů, na něž se 

vztahuje směrnice 2002/15/ES. 

Tyto kontroly každoročně zahrnují 

významnou a reprezentativní část 

mobilních pracovníků, řidičů, dopravců 

a vozidel všech dopravních kategorií, na 

něž se vztahují nařízení (ES) č. 561/2006 

a nařízení (EU) č. 165/2014, a mobilních 

pracovníků a řidičů, na něž se vztahuje 

směrnice 2002/15/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, 

aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních 

dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 

165/2014 a směrnice 2002/15/ES. 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, 

aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních 

dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 

165/2014 a směrnice 2002/15/; 

v návaznosti na silniční kontroly a 

v případě, že řidič není schopen předložit 

jeden nebo více požadovaných dokladů, je 

řidičům povoleno pokračovat v dopravě 

a dopravce v členském státu usazení je 

povinen předložit doklady požadované 

příslušnými orgány do 14 pracovních dnů 

poté, co o ně byl požádán. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, 

aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních 

dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 

165/2014 a směrnice 2002/15/ES. 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, 

aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních 

dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 

165/2014 a směrnice 2002/15/ES. Členské 

státy se zaměří zejména na strukturálně 

a opakovaně nevyhovující dopravce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Kontroly by měly být účinné a cílené. Členské státy však mohou i nadále kontrolovat všechny 

ostatní dopravce. 
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Pozměňovací návrh  108 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, 

aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních 

dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) 

165/2014 a směrnice 2002/15/ES. 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, 

aby zahrnovaly nejméně 3 % pracovních 

dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) 

165/2014. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) 

č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES. 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

nebo u právních zástupců podniku 

v členském státu se plánují s přihlédnutím 

ke zkušenostem s různými druhy dopravy 

a dopravců a k předchozímu porušení 

předpisů. Provádějí se rovněž v případech, 

kdy byla při silniční kontrole zjištěna 

vážná porušení nařízení (ES) č. 561/2006 

či nařízení (EU) č. 165/2014 nebo směrnice 

2002/15/ES. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  110 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) 

č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES. 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Kontroly souladu se směrnicí 2002/15/ES 

se provádějí pouze v provozovnách. 
Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č.561/2006 či nařízení (EU) 

č.165/2014. 

Or. en 

Odůvodnění 

Není možné kontrolovat pracovní dobu v průběhu silničních kontrol, je třeba tak činit 

v podnikových provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  111 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná 

porušení nařízení (ES) č. 561/2006 či 

nařízení (EU) č. 165/2014 nebo směrnice 

2002/15/ES. 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Kontroly souladu se směrnicí 2002/15/ES 

se provádějí pouze v provozovnách. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

zjištěna vážná porušení nařízení (ES) 

č.561/2006 či nařízení (EU) č.165/2014. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V průběhu silničních kontrol není možné účinně kontrolovat pracovní dobu řidičů. Proto se 

prověrky a kontroly souladu se směrnicí 2002/15/ES provádí pouze v provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) 

č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES. 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s porušením předpisů v souvislosti 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) 

č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) 

č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES. 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke sporným 

zkušenostem s porušením předpisů 

v souvislosti s různými druhy dopravy 

a dopravců. Provádějí se rovněž 

v případech, kdy byla při silniční kontrole 

zjištěna vážná porušení nařízení (ES) 

č.561/2006 či nařízení (EU) č. 165/2014. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č. 561/2006 či nařízení (EU) 

č. 165/2014 nebo směrnice 2002/15/ES. 

1. Kontroly v provozovnách dopravců 

se plánují s přihlédnutím ke zkušenostem 

s různými druhy dopravy a dopravců. 

Provádějí se rovněž v případech, kdy byla 

při silniční kontrole zjištěna vážná porušení 

nařízení (ES) č.561/2006 či nařízení (EU) 

č.165/2014. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. -a (nové) 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a) v odst. 1 prvním pododstavci se 

návětí nahrazuje tímto: 

1. Informace, které mají být vzájemně 

poskytovány podle čl. 17 odst. 3 nařízení 

(EHS) č. 3820/85 nebo podle čl. 19 odst. 3 

nařízení (EHS) č. 3821/85, si určené 

orgány, které byly oznámeny Komisi podle 

čl. 7 odst. 2, vyměňují 

„1. Informace, které mají být vzájemně 

poskytovány podle čl. 22 odst. 2 nařízení 

(ES) č. 561/2006 nebo podle článku 40 

nařízení (EU) č. 165/2014, si určené 

orgány, které byly oznámeny Komisi podle 

článku 7, vyměňují“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  116 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v jednotlivých případech na 

odůvodněnou žádost členského státu. 

b) v jednotlivých případech na 

zvláštní žádost členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

odlišné lhůtě, pokud to lze odůvodnit 

zvláštními okolnostmi konkrétního 

případu. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů.  

Or. en 
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Odůvodnění 

Pokud se členské státy shodnou na tom, že se jedná o složitý případ, mělo by být možné 

prodloužit lhůtu. 

 

Pozměňovací návrh  118 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší nebo delší lhůtě, pokud to lze 

odůvodnit povahou požadavku. 

V naléhavých případech či v případech, 

kdy postačuje nahlédnutí do rejstříků, 

například do rejstříku systému hodnocení 

rizika, musí být požadované informace 

předloženy do tří pracovních dnů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby bylo možno zkontrolovat množství údajů, jako např. soulad s předpisy pro pracovní dobu, 

může být delší lhůta oprávněná. Zúčastněné členské státy by se na tom měly shodnout. 

 

Pozměňovací návrh  119 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

odlišné lhůtě, pokud to lze odůvodnit 

povahou požadavku. V naléhavých 

případech či v případech, kdy postačuje 

nahlédnutí do rejstříků, například do 

rejstříku systému hodnocení rizika, musí 

být požadované informace předloženy do 

tří pracovních dnů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby bylo možno zkontrolovat některé informace, např. průměrnou pracovní dobu ve 

čtyřměsíční výpočetní lhůtě, může být potřebná delší lhůta. 

 

Pozměňovací návrh  120 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 
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hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

hodnocení rizika, musí členské státy zavést 

postupy a systémy, aby požadované 

informace byly dostupné ihned. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  121 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

V případech vyžadujících hloubkovou 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší nebo delší lhůtě. V naléhavých 

případech či v případech, kdy postačuje 

nahlédnutí do rejstříků, například do 

rejstříku systému hodnocení rizika, musí 

být požadované informace předloženy do 

tří pracovních dnů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech vyžadujících hloubkovou V případech vyžadujících hloubkovou 
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analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

předloží členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

25 pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

analýzu nebo zahrnujících kontroly 

v provozovnách příslušných dopravců 

poskytne členský stát informace 

požadované jinými členskými státy podle 

odst. 1 písm. b) tohoto článku do 

pěti pracovních dní od obdržení žádosti. 

Členské státy se mohou dohodnout i na 

kratší lhůtě. V naléhavých případech či 

v případech, kdy postačuje nahlédnutí do 

rejstříků, například do rejstříku systému 

hodnocení rizika, musí být požadované 

informace předloženy do tří pracovních 

dnů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má-li dožádaný členský stát za to, že 

žádost není dostatečně odůvodněna, do 

deseti pracovních dnů o tom dožadující 

členský stát vyrozumí. Dožadující členský 

stát následně svůj požadavek konkrétněji 

doloží. Pokud to není možné, může 

dožádaný členský stát žádost zamítnout. 

Má-li dožádaný členský stát za to, že 

žádost je nedostatečná, do pěti pracovních 

dnů o tom dožadující členský stát 

vyrozumí. Dožadující členský stát následně 

svůj požadavek konkrétněji doloží, 

a nastanou-li jakékoli problémy, 

projednají dotčené členské státy záležitost 

navzájem tak, aby nalezly řešení. Pokud to 

není možné, může dožádaný členský stát 

žádost zamítnout. V takovém případě 

může dožádaný členský stát postoupit 

stížnost Komisi, která může v případě 

potřeby přijmout nezbytná opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má-li dožádaný členský stát za to, že 

žádost není dostatečně odůvodněna, do 

deseti pracovních dnů o tom dožadující 

členský stát vyrozumí. Dožadující členský 

stát následně svůj požadavek konkrétněji 

doloží. Pokud to není možné, může 

dožádaný členský stát žádost zamítnout. 

Má-li dožádaný členský stát za to, že 

žádost není dostatečně odůvodněna, do 

deseti pracovních dnů o tom dožadující 

členský stát vyrozumí. Dožadující členský 

stát následně svůj požadavek konkrétněji 

doloží. Není-li toto možné, může 

dožadující členský stát žádost zamítnout. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Jinak není jasné, o kterém státu se hovoří. 

 

Pozměňovací návrh  125 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má-li dožádaný členský stát za to, že 

žádost není dostatečně odůvodněna, do 

deseti pracovních dnů o tom dožadující 

členský stát vyrozumí. Dožadující členský 

stát následně svůj požadavek konkrétněji 

doloží. Pokud to není možné, může 

dožádaný členský stát žádost zamítnout. 

Má-li dožádaný členský stát za to, že 

žádost není dostatečně odůvodněna, 

bezodkladně o tom dožadující členský stát 

vyrozumí. Dožadující členský stát následně 

svůj požadavek konkrétněji doloží. Pokud 

to není možné, může dožádaný členský stát 

žádost zamítnout. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 8 – odst. 1 a – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je obtížné nebo nemožné žádosti 

o poskytnutí údajů vyhovět nebo provést 

kontroly, inspekce či šetření, musí o tom 

dožádaný členský stát dožadující členský 

stát do deseti pracovních dnů vyrozumět. 

Nastanou-li jakékoli problémy, projednají 

dotčené členské státy záležitost navzájem 

tak, aby nalezly řešení. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

stanoví obecný vzorec pro výpočet 

hodnocení rizika dopravců, který bude 

přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti 

výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při 

kterých nebyla zjištěna žádná porušení, a 

k tomu, zda silniční dopravci používají ve 

všech svých vozidlech tachograf tak, jak 

vyžaduje kapitola II nařízení (EU) 

č. 165/2014. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 12 odst. 2 této 

směrnice. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

stanoví obecný vzorec pro výpočet 

hodnocení rizika dopravců, který bude 

přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti 

výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při 

kterých nebyla zjištěna žádná porušení. 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem podle čl. 12 

odst. 2 této směrnice. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  128 

Georgi Pirinski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

stanoví obecný vzorec pro výpočet 

hodnocení rizika dopravců, který bude 

přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti 

výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při 

kterých nebyla zjištěna žádná porušení, a 

k tomu, zda silniční dopravci používají ve 

všech svých vozidlech tachograf tak, jak 

vyžaduje kapitola II nařízení (EU) 

č. 165/2014. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 12 odst. 2 této 

směrnice. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

stanoví obecný vzorec pro výpočet 

hodnocení rizika dopravců, který bude 

přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti 

výskytu porušení, k výsledkům kontrol, při 

kterých nebyla zjištěna žádná porušení, a 

k tomu, zda silniční dopravci používají ve 

všech svých vozidlech používaných 

v mezinárodní dopravě tachograf tak, jak 

vyžaduje kapitola II nařízení (EU) 

č. 165/2014. Tyto prováděcí akty se 

přijímají v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 12 odst. 2 této 

směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V zájmu usnadnění cílených 

kontrol na silnicích musí být údaje vedené 

ve vnitrostátních systémech hodnocení 

rizika v době provádění kontroly přístupné 

všem příslušným kontrolním orgánům 

daného členského státu. 

4. V zájmu usnadnění cílených 

kontrol na silnicích musí být údaje vedené 

ve vnitrostátních systémech hodnocení 

rizika v době provádění kontroly přístupné 

všem příslušným kontrolním orgánům 

členských států. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  130 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 9 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Na vyžádání musí členské státy 

v časových lhůtách stanovených v článku 8 

poskytnout údaje vedené ve vnitrostátních 

systémech hodnocení rizika všem 

příslušným orgánům ostatních členských 

států, a to buď na vyžádání, nebo 

prostřednictvím přímého přístupu. 

5. Na vyžádání musí členské státy 

v časových lhůtách stanovených v článku 8 

poskytnout údaje vedené ve vnitrostátních 

systémech hodnocení rizika všem 

příslušným orgánům ostatních členských 

států, a to prostřednictvím přímého 

přístupu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  131 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 9 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Na vyžádání musí členské státy 

v časových lhůtách stanovených v článku 8 

poskytnout údaje vedené ve vnitrostátních 

systémech hodnocení rizika všem 

příslušným orgánům ostatních členských 

států, a to buď na vyžádání, nebo 

prostřednictvím přímého přístupu. 

5. Na vyžádání musí členské státy 

v časových lhůtách stanovených v článku 8 

poskytnout údaje vedené ve vnitrostátních 

systémech hodnocení rizika všem 

příslušným orgánům ostatních členských 

států prostřednictvím přímého přístupu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 
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Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c a (nové) 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 9 – odst. 5 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 „5a. U všech vozidel provozujících 

mezinárodní dopravu a kabotáž se ke dni 

2. ledna 2020 zavádí inteligentní 

tachograf, jehož data budou udávat 

polohu řidiče po dobu 56denní lhůty.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2006/22/ES 

Čl. 11 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů stanoví obecný přístup 

k záznamu a sledování dob vykonávání 

jiných prací, jak jsou definovány 

v článku 4 písm. e) nařízení (ES) 

č. 561/2006, a dob o délce nejméně 

jednoho týdne, kdy se řidič pohybuje 

mimo vozidlo. Tyto prováděcí akty jsou 

přijímány v souladu s přezkumným 

postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Anthea McIntyre 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha I – část A – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Do části A se doplňuje nový bod 6, 

který zní: 

vypouští se 

„6. týdenní pracovní dobu stanovenou 

v článcích 4 a 5 směrnice 2002/15/ES.“ 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha I – část A – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Do části A se doplňuje nový bod 6, 

který zní: 

vypouští se 

„6. týdenní pracovní dobu stanovenou 

v článcích 4 a 5 směrnice 2002/15/ES.“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby byl zajištěn transparentní, nezatěžující a proveditelný systém, původní návrh Komise 

příliš komplikuje kontrolní mechanismus podmínek směrnice 2002/15 u silničních kontrol, 

jelikož je zapotřebí delší lhůta a nemusí být vždy ihned k dispozici všechny doklady. 

 

Pozměňovací návrh  136 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a 
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Směrnice 2006/22/ES 

Příloha I – část A – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Do části A se doplňuje nový bod 6, 

který zní: 

vypouští se 

„6. týdenní pracovní dobu stanovenou 

v článcích 4 a 5 směrnice 2002/15/ES.“ 

 

Or. en 

Odůvodnění 

V průběhu silničních kontrol není možné účinně kontrolovat pracovní dobu řidičů. Proto se 

prověrky a kontroly souladu se směrnicí 2002/15/ES provádí pouze v provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  137 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha I – část A – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„6. týdenní pracovní dobu stanovenou 

v článcích 4 a 5 směrnice 2002/15/ES.“ 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Není možné kontrolovat pracovní dobu v průběhu silničních kontrol. Je nutná kontrola 

v provozovnách podniku. 

 

Pozměňovací návrh  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha I – část B – bod 3 a (nový)  
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) do části B se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „3a. pravidelný týdenní návrat řidiče na 

místo obvyklého pobytu; “ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha II – bod 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. do přílohy II se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „3a. zařízení umožňující ověření 

souladu kamionu z hlediska předpisů 

v oblasti životního prostředí, hygieny, 

dobrých životních podmínek zvířat 

a bezpečnosti, které jsou platné 

v členském státu.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  140 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha II – bod 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9b. do přílohy II se vkládá nový bod, 

který zní: 
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 „3b. zařízení umožňující ověření 

vyrovnávacích plateb uhrazených 

zahraničním dopravcem jako mýto za 

ujeté kilometry, které je případně 

v platnosti v členském státu.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  141 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9c. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4a. nedodržení požadavků na práci 

v noci.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  142 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 d (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9d. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4b. porušení pravidel pro odměňování 

a vysílání pracovníků;“ 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 e (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9e. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4c. nedodržení pravidelného 

týdenního návratu řidiče na místo 

obvyklého pobytu.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  144 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 f (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9f. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4d. nesoulad kamionu z hlediska 

předpisů v oblasti hygieny, dobrých 

životních podmínek zvířat, životního 

prostředí a bezpečnosti, které jsou platné 

v členském státu.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  145 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 g (nový) 
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Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9g. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4e. nezaplacení vyrovnávacího mýta 

za ujeté kilometry zahraničním 

dopravcem.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  146 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 h (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9h. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4f. kabotáž provozovaná zahraničním 

kamionem.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  147 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 i (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 g (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9i. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4g. Policejní orgány rozhodují 

o zablokování kamionu, který nedodržuje 
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předpisy v oblasti hygieny, dobrých 

životních podmínek zvířat, životního 

prostředí a bezpečnosti, které jsou platné 

v členském státu, nebo se dopouští 

jakéhokoli jiného přestupku uvedeného 

v příloze III.“ 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  148 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 j (nový) 

Směrnice 2006/22/ES 

Příloha III – bod 4 h (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9j. do přílohy III se vkládá nový bod, 

který zní: 

 „4h. nařízení (EU) č. 165/2014.“ 

Or. fr 

Odůvodnění 

Posledním předpisem týkajícím se tachografů je nařízení č. 165/2014. 

 

 

 


