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Pozměňovací návrh  149 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tento článek stanovuje konkrétní 

pravidla týkající se některých aspektů 

směrnice 96/71/ES vztahujících se 

k vysílání řidičů v odvětí silniční dopravy 

a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/67/EU vztahujících se ke 

správním požadavkům a kontrolním 

opatřením pro vysílání těchto řidičů. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tento článek stanovuje konkrétní 

pravidla týkající se některých aspektů 

směrnice 96/71/ES vztahujících se 

k vysílání řidičů v odvětí silniční dopravy 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/67/EU vztahujících se ke správním 

požadavkům a kontrolním opatřením pro 

vysílání těchto řidičů. 

1. Tento článek stanovuje konkrétní 

pravidla týkající se některých aspektů 

směrnice 96/71/ES vztahujících se 

k vysílání řidičů v rámci kabotážní 

přepravy v odvětví silniční dopravy 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/67/EU vztahujících se ke správním 

požadavkům a kontrolním opatřením pro 

vysílání těchto řidičů. Tranzit a 

mezinárodní přeprava pravidlům pro 

vysílání pracovníků nepodléhají. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rámec pro vysílání pracovníků by neměl platit v případě tranzitu a mezinárodní dopravy z 
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důvodu její značně mobilní povahy a neúměrné administrativní zátěže, kterou by musely nést 

podniky. 

 

Pozměňovací návrh  151 

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. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tento článek stanovuje konkrétní 

pravidla týkající se některých aspektů 

směrnice 96/71/ES vztahujících se 

k vysílání řidičů v odvětí silniční dopravy 

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/67/EU vztahujících se ke správním 

požadavkům a kontrolním opatřením pro 

vysílání těchto řidičů. 

1. Tento článek stanovuje konkrétní 

pravidla týkající se prosazování směrnice 

96/71/ES vztahujících se k vysílání řidičů 

v odvětví silniční dopravy a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/67/EU vztahujících se ke správním 

požadavkům a kontrolním opatřením pro 

vysílání těchto řidičů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy zajistí, aby dopravci 

v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 

165/2014 používali inteligentní tachografy 

ve vozidlech používaných pro mezinárodní 

přepravu nebo kabotáž ve smyslu nařízení 

(ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009. 

Tyto inteligentní tachografy předávají 

veškeré údaje v reálném čase portálu 

uvedeném v nařízení (EU) č. 165/2014, 

který musí být kdykoliv dostupný k 

nahlédnutí kontrolním orgánům. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  153 

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. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Ve všech vozidlech používaných v 

mezinárodní dopravě a kabotáži se 

nejpozději do 2. ledna 2020 zavede 

inteligentní tachograf, jehož údaje by 

označovaly místa, kde se řidiči nacházeli 

během období 56 dnů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tato směrnice a směrnice 

96/71/ES se nevztahuje na tranzit.  

Or. en 

Odůvodnění 

Tranzit nevyhovuje charakteristikám vyslání pracovníků, proto by měl být vyloučen z oblasti 

působnosti této směrnice. Dopravci provádějící tranzit přes členské státy nevstupují do přímé 

hospodářské soutěže s místními dopravci. 

 

Pozměňovací návrh  155 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy neuplatní směrnici 

96/71/ES a směrnici 2014/67/EU v 

případě tranzitu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tranzit je v plném rozsahu vyňat z 

oblasti působnosti směrnice 96/71/ES a 

této směrnice. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tranzitní doprava nesplňuje podmínky vysílání pracovníků. Kromě toho neexistuje souvislosti 

se zeměmi, přes jejichž území řidič projíždí. Tyto činnosti by měly být vyňaty z oblasti 

působnosti směrnice o vysílání pracovníků a směrnice stanovující lex specialis. 

 

Pozměňovací návrh  157 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Na tranzit se tato směrnice a 

směrnice 96/71/ES nepoužije. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  158 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Mezinárodní přeprava ve smyslu 

definice uvedené v nařízení č. 1072/2009 a 

nařízení č. 1073/2009 je v plném rozsahu 

vyňata z oblasti působnosti směrnice 

96/71/ES a této směrnice. 

Or. en 

Odůvodnění 

Při poskytování služeb v oblasti mezinárodní dopravy nedochází k přímé konkurenci mezi 

místními dopravci. Kromě toho neodpovídají pravidla pro vysílání pracovníků zvláštní povaze 

a vysoké mobilitě práce v odvětví dopravy. Proto by tyto činnosti měly být vyňaty z oblasti 

působnosti směrnice o vysílání pracovníků a pravidel lex specialis. 

 

Pozměňovací návrh  159 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Tato směrnice a směrnice 

96/71/ES se nevztahují podniky 

provádějící přepravu ve smyslu definice 

uvedené v nařízení č. 1073/2009. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podniky zabývající se silniční přepravou cestujících budou zvlášť zasaženy opatřeními, jejichž 

cílem je v první řadě vyřešit problémy nahromaděné v nákladní dopravě. Při dopravě 

cestujících/turistů nevstupují do konkurence s místními dopravci, neboť jsou jsou k dispozici 

pouze těmto cestujícím/turistům. Proto by měla být přeprava cestujících vyňata z oblasti 

působnosti této směrnice. 
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Pozměňovací návrh  160 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. Tato směrnice a směrnice 

96/71/ES se nevztahují na podniky 

usazené v příhraničních regionech a 

provádějící mezinárodní přepravu ve 

smyslu nařízení č. 1072/2009 v těchto 

přeshraničních regionech do vzdálenosti 

100 kilometrů od hranic. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud se pravidla o vysílání pracovníků vztahovala na dopravní činnosti prováděné trvale v 

přeshraničních regionech, vážně by to postihlo střední a malé podniky. V tomto případě řidiči 

neurazí velké vzdálenosti, odpočívají, jedí a spí zase doma. 

 

Pozměňovací návrh  161 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy nesmí uplatňovat čl. 

3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

vypouští se 
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Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Vynětí pracovníků z ochrany stanovené pravidly pro minimální mzdu není nikdy přijatelné. 

Pravidla o minimální mzdě, jako je článek 3 směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků, mají za 

cíl ochranu pracovníků. Pokud se vyjmou některá odvětví, znamená to, že pracovníci přijdou 

o ochranu a příjem. 

 

Pozměňovací návrh  162 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  163 

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. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Ole Christensen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

pokud je tato přeprava omezena na 

činnosti, které začínají v členském státě, 

kde je podnikatel v silniční dopravě 

registrován, přímo do jiného členského 

státu, v tomto členském státě pak dojde 

během 48 hodin k jedné vykládce anebo 

nakládce a následuje přímý návrat do 

členského státu, kde je podnikatel v 

silniční dopravě registrován, přičemž není 

zahrnuta kabotážní přeprava nebo 

jakýkoliv jiný druh činností v jiném 
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členském státě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES ani směrnici 2014/67/EU na 

mezinárodní přepravu a tranzit 
definované v nařízeních č. 1072/2009 a 

1073/2009. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  166 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 
směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

Ustanovení směrnice 96/71/ES a následně 

ustanovení právního aktu, jímž se tato 

směrnice mění, jakož i prosazovací 

směrnice 2017/67/EU se vztahují na 

dopravce provádějící kabotážní přepravu, 

jakož i na příchozí a odchozí přepravu 

zboží po silnici jakožto jeden úsek 

kombinované dopravy ve smyslu směrnice 

Rady 92/106/EHS o zavedení společných 
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účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

pravidel pro určité druhy kombinované 

přepravy zboží mezi členskými státy. 

 Ustanovení těchto směrnic se rovněž 

použijí na mezinárodní přepravu, pokud 

jsou splněny podmínky pro vysílání 

pracovníků uvedené v čl. 1 odst. 3 

směrnice 96/71/ES a v právním aktu, 

kterým se mění tato směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy uplatňují směrnici 96/71/ES 

na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří 

jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných 

v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, 

když provozují mezinárodní či kabotážní 

přepravu definovanou v nařízeních č. 

1072/2009 a 1073/2009. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Pokud řidič nakládá či vykládá v členském státě, v němž nebyla uzavřena jeho pracovní 

smlouva, musí podléhat pravidlům o vysílání pracovníků, což pomůže zaručit spravedlivou 

hospodářskou soutěž mezi podniky z tohoto členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  168 

Georges Bach 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy uplatňují směrnici 96/71/ES 

na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří 

jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných 

v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, 

když provozují mezinárodní či kabotážní 

přepravu definovanou v nařízeních č. 

1072/2009 a 1073/2009. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Má-li být zaručena spravedlivá soutěž mezi podniky provádějícími mezinárodní dopravu nebo 

kabotáž v některém členském státě, musí řidiči podléhat pravidlům o vysílání pracovníků. 

 

Pozměňovací návrh  169 

Claude Rolin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy uplatňují směrnici 96/71/ES 

na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří 

jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných 

v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, 

když provozují mezinárodní či kabotážní 

přepravu definovanou v nařízeních č. 

1072/2009 a 1073/2009. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  170 

Robert Rochefort 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy uplatňují směrnici 96/71/ES 

na řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří 

jsou zaměstnáni u dopravců zmiňovaných 

v čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, 

když provozují mezinárodní či kabotážní 

přepravu definovanou v nařízeních č. 

1072/2009 a 1073/2009. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  171 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 
mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat směrnici 

96/71/ES ani směrnici 2014/67/EU na 

tranzit a mezinárodní přepravu 

definovanou v nařízeních č. 1072/2009 a 

1073/2009. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Pro mezinárodní přepravu, včetně 

souvisejícího tranzitu, se po celou dobu 

provádění činnosti nebo do návratu 

pracovníka do členského státu, kde se 

nachází jeho obvyklé místo bydliště, 

použijí podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 

písm. b) a c) směrnice 96/71/ES pro 

členský stát, v němž je vůz naložen. 

 V případě několika nakládek anebo 

částečných nakládek v různých členských 

státech se od okamžiku vyzvednutí 

nákladu nebo části nákladu použijí ty 

podmínky, které jsou pro pracovníky 

příznivější. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

Členské státy nesmí uplatňovat směrnici 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

[směrnice 96/71/ES], když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 
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mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání v rámci jejich území 

za účelem provozování uvedené přepravy 

za jeden kalendářní měsíc nepřesáhne 

kumulativně [10] dnů. Na kabotážní 

přepravu ve smyslu definice uvedené v 

nařízení (EU) č. 1072/2009 a nařízení 

(EU) č. 1073/2009 by se měl rovněž 

vztahovat [7]denní limit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 
mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat směrnici 

96/71/ES ani směrnici 2014/67/EU na 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízení č. 1072/2009, pokud je doba 

vyslání na jejich území za účelem 

provozování uvedené přepravy za jeden 

kalendářní měsíc kratší než sedm po sobě 

jdoucích pracovních dnů na území 

cílového členského státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 
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dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízení č. 1072/2009, u nichž doba 

vyslání na jejich území za účelem 

provozování uvedené přepravy nepřesáhne 

pět po sobě jdoucích dnů. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  176 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne jeden 

den. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  177 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 
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96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba celkové měsíční práce 

strávené na jejich území za účelem 

provozování uvedené přepravy za jeden 

kalendářní měsíc nepřesáhne 45 hodin. 

Or. en 

Odůvodnění 

Limit založený na dnech by mohl vést k tomu, že i méně než 6 hodin se započte jako jeden den 

(pokud je příslušná činnost prováděna v různé dny). Výpočet založený na hodinách by 

zohlednil častější činnosti na území členských států, ale na kratší vzdálenosti, a tudíž by byl 

spravedlivější. Do tohoto období nelze započítávat dobu odpočinku, jinak by totiž 45 hodin 

mohlo být skutečně méně než tři dny (pokud řidič stráví dobu odpočinku na území 

hostitelského členského státu). 

 

Pozměňovací návrh  178 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat směrnici 

96/71/ES ani směrnici 2014/67/EU na 

řidiče v odvětví silniční dopravy, kteří jsou 

zaměstnáni u dopravců zmiňovaných 

v čl. 1 odst. 3 písm. a) [směrnice 

96/71/ES], když provozují mezinárodní 

přepravu (s výjimkou tranzitní dopravy) 

definovanou v nařízeních č. 1072/2009 a 

1073/2009, u nichž doba vyslání na jejich 

území za účelem provozování uvedené 

přepravy za jeden kalendářní měsíc 

nepřesáhne 10 dnů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  179 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

kabotážní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

Or. en 

Odůvodnění 

V případě kabotážní přepravy, kde mohou být zahraniční dopravci konkurencí pro místní 

dopravce, by mělo uplatnění podmínek vysílání pracovníků záviset na „dostatečném spojení“ 

s přijímající zemí. 

 

Pozměňovací návrh  180 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízení č. 1072/2009, u nichž doba 

vyslání na jejich území za účelem 
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účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři dny. 

provozování uvedené přepravy za jeden 

kalendářní měsíc nepřesáhne devět dnů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tři dny navrhované Komisí nedefinují náležitě dostatečnou souvislost s domovským členským 

státem. Z navrženého postupu Komise by vyplývalo, že tři dny odpovídají 18 hodinám práce. 

Navíc čím nižší je limit, tím větší je motivace dotlačit řidiče k nepravé samostatně výdělečné 

činnosti, protože osoby samostatně výdělečně činné nemusí uplatňovat pravidla o vysílání. 

Proto byl navržen rozumnější časový limit. 

 

Pozměňovací návrh  181 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Směrnice 96/71/ES se nevztahuje na 

řidiče vykonávající činnosti v rámci 

silniční osobní dopravy ve smyslu nařízení 

(ES) č. 1071/2009. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Claude Rolin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  183 

Robert Rochefort 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  184 

Georges Bach 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. fr 

Odůvodnění 

Aby se podnikům usnadnilo uplatňování pravidel a orgánům provádění příslušných kontrol, 

použije se směrnice 96/71/ES na mezinárodní přepravu již od prvního dne. 
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Pozměňovací návrh  185 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. fr 

Odůvodnění 

Minimální limit tří dnů předtím, než lze uplatňovat pravidla o vyslání, představuje další 

komplikaci pro podniky a pro orgány dohledu, a proto by měl být odstraněn. 

 

Pozměňovací návrh  186 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  187 

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. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhované pravidlo tří dnů představuje patrně krajní výzvu, pokud jde o bezproblémový a 

fungující vnitřní trh. Jelikož vysoce mobilní pracovníci skutečně čelí neomezenému počtu 

různých situací a tras, povede určitý pevně stanovený počet dnů k diskriminačním přístupům 

motivovaným místním protekcionismem, což je ve zjevném rozporu se Smlouvami. 

 

Pozměňovací návrh  189 

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

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  190 

Emilian Pavel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Je-li doba vyslání v případě mezinárodní 

přepravy delší než deset dnů během 

období jednoho kalendářního měsíce, 
musí členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí Je-li doba vyslání delší než [10] 
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členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

kumulativních dnů, pokud jde o 

mezinárodní přepravu, a [7] 

kumulativních dnů, pokud jde o kabotáž, 

musí členské státy uplatňovat čl. 10 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) po 

zbývající dobu vyslání v rámci svého 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Je-li doba vyslání delší než sedm po sobě 

jdoucích pracovních dnů na území 

cílového členského státu, musí členské 

státy uplatňovat čl. 7 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Ole Christensen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

Pokud se mezinárodní přeprava provádí 

mezi členskými státy, z nichž ani jeden 

není členským státem, v němž je 

podnikatel v silniční dopravě registrován, 

musí členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 
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kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Je-li celková měsíční pracovní doba 

vyslání delší než 45 hodin, musí členské 

státy uplatňovat čl. 45 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Limit založený na dnech by mohl vést k tomu, že i méně než 6 hodin se započte jako jeden den 

(pokud je příslušná činnost prováděna v různé dny). Výpočet založený na hodinách by 

zohlednil častější činnosti na území členských států, ale na kratší vzdálenosti, a tudíž by byl 

spravedlivější. Do tohoto období nelze započítávat dobu odpočinku, jinak by totiž 45 hodin 

mohlo být skutečně méně než tři dny (pokud řidič stráví dobu odpočinku na území 

hostitelského členského státu). 

 

Pozměňovací návrh  195 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

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

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Pokud se tranzit či mezinárodní přeprava 

kombinují s kabotáží v rámci jednoho 

členského státu, použije se čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Je-li doba vyslání delší než tento limit, 

musí členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  197 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

Je-li doba vyslání delší než jeden den, 

musí členské státy uplatňovat čl. 1 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES po celou dobu vyslání na své 

území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 
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pododstavci. pododstavci. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  198 

Emilian Pavel 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 odst. 

1 prvního pododstavce písm. b) nebo c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

kabotážní přepravu definovanou v 

nařízeních (ES) č. 1072/2009 a 

1073/2009, u nichž doba vyslání na jejich 

území za účelem provozování uvedené 

přepravy za jeden kalendářní měsíc 

nepřesáhne sedm dnů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Birgit Sippel 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy použijí směrnice 96/71/ES a 

2014/67/EU na řidiče v odvětví silniční 

dopravy zaměstnané dopravci uvedenými 

v čl. 1 odst. 3 písm. a), b) a c) a převážející 

zboží po úsecích silniční nákladní dopravy 

v rámci kombinované dopravy uvedené v 

článku 4 směrnice 92/106/EHS na celou 

dobu vyslání na svém území. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  200 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Odchylně od článku 1 směrnice 96/71/ES 

[ve znění COD 2016/0070] dopravní 

činnosti spadající do působnosti této 

směrnice nemohou podléhat pravidlům 

pro dlouhodobé vysílání pracovníků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Mara Bizzotto 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kabotážní přepravě se neudělí žádné 

výjimky a budou se na ni v plném rozsahu 

vztahovat ustanovení směrnic 96/71/ES a 

2014/67/EU. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  202 

Emilian Pavel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Je-li doba vyslání v případě kabotáže delší 

než šest dnů během období jednoho 

kalendářního měsíce, musí členské státy 

uplatňovat čl. 3 odst. 1 první pododstavec 
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písm. b) a c) směrnice 96/71/ES po celou 

dobu vyslání na své území v průběhu 

období jednoho kalendářního měsíce 

zmíněného v prvním pododstavci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Birgit Sippel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy použijí směrnice 96/71/ES a 

2014/67/EU na řidiče v odvětví silniční 

dopravy zaměstnané dopravci uvedenými 

v čl. 1 odst. 3 písm. a), b) a c) a 

provádějící tranzit na celou dobu vyslání 

na svém území. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy nesmí uplatňovat 

směrnici 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) [směrnice 96/71/ES], když 

provozují mezinárodní přepravu 

definovanou v nařízeních č. 1072/2009 a 

1073/2009 ve formě tranzitu přes území 

Unie, a nesmí uplatňovat tato ustanovení 

na řidiče provádějící silniční přepravu za 

použití vozidel uvedených v článku 3 a čl. 

13 odst. 1 nařízení č. 561/2006, pokud 

dotčený členský stát tyto výjimky udělil. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Odchylně od článku (...)* 

legislativního aktu, jímž se mění směrnice 

96/71/ES, by přepravní činnosti spadající 

do oblasti působnosti této směrnice měly 

být vyňaty z kolektivních smluv, které 

nemají všeobecnou platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  206 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy nepoužijí ustanovení 

směrnice 96/71/ES či směrnice 

2014/67/EU na dobu tranzitu v témže 

členském státě rovnou dvěma po sobě 

jdoucím dnům nebo kratší. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  207 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh směrnice 

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

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  208 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Minimální limit tří dnů předtím, než lze uplatňovat pravidla o vyslání, představuje další 

komplikaci pro podniky a pro orgány dohledu, a proto by měl být vyňat. 

 

Pozměňovací návrh  209 

Claude Rolin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  210 

Robert Rochefort 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 
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státu se započítává jako celý den; 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  211 

Georges Bach 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. fr 

Odůvodnění 

Aby se podnikům usnadnilo uplatňování pravidel a orgánům provádění příslušných kontrol, 

použije se směrnice 96/71/ES na mezinárodní přepravu již od prvního dne. 

 

Pozměňovací návrh  212 

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

 

Návrh směrnice 

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

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  213 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  214 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

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. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

vypouští se 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí, že den nesmí 

být kratší než alespoň 24 hodin strávených 

na území hostitelského členského státu. 

Týdenní doby odpočinku se vyjímají z 

výpočtu období vyslání. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  218 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí následující: 

3. Pro účely výpočtu období vyslání 

uvedených v odstavci 2 platí, že den nesmí 

být kratší než alespoň 24 hodin strávených 

na území hostitelského členského státu. 

Týdenní doby odpočinku se vyjímají z 

výpočtu období vyslání. : 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud se bude limit počítat v hodinách, je tento krok výpočtu nadbytečný. 

 

Pozměňovací návrh  220 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského státu 

se započítává jako půl dne; 

(a) denní pracovní doba kratší než 

maximální denní doba jízdy stanovená ve 

směrnici 2006/22/ES strávená na území 

členského státu se započítává jako půl dne; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  223 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského státu 

se započítává jako půl dne; 

(a) denní pracovní doba kratší než 

dvanáct hodin strávených na území 

členského státu se započítává jako půl dne; 

Or. en 

Odůvodnění 

12 hodin představuje půlden, proto se navrhuje 12 hodin namísto 6 hodin. Z navrženého 

postupu Komise by vyplývalo, že tři dny odpovídají 18 hodinám práce. Tím se nedefinuje 

dostatečně postačující souvislost s hostitelským členským státem. 

 

Pozměňovací návrh  224 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) denní pracovní doba kratší než šest 

hodin strávených na území členského státu 

se započítává jako půl dne; 

(a) denní pracovní doba kratší než 

devět hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako půl dne; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

vypouští se 

Or. en 

 



 

AM\1144782CS.docx 41/107 PE616.903v01-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  226 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud se bude limit počítat v hodinách, je tento krok výpočtu nadbytečný. 

 

Pozměňovací návrh  228 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

(b) denní pracovní doba přesahující 

maximální denní dobu jízdy stanovenou 

ve směrnici 2006/22/ES strávená na území 

členského státu se započítává jako celý 
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den; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  229 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

(b) denní pracovní doba přesahující 

dvanáct hodin strávených na území 

členského státu se započítává jako celý 

den; 

Or. en 

Odůvodnění 

12 hodin představuje půlden, proto se navrhuje 12 hodin namísto 6 hodin. Z navrženého 

postupu předloženého Komisí by vyplývalo, že tři dny odpovídají 18 hodinám práce. Tím se 

nedefinuje dostatečně postačující souvislost s hostitelským členským státem. 

 

Pozměňovací návrh  230 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) denní pracovní doba přesahující 

šest hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

(b) denní pracovní doba přesahující 

devět hodin strávených na území členského 

státu se započítává jako celý den; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky strávené na území členského 

státu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky a doby pohotovosti strávené na 

území členského státu. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Doby odpočinku tvoří značnou část času stráveného na území hostitelského členského státu a 

kromě toho nepředstavují pracovní dobu, proto by měly být vyňaty z výpočtu. 

 

Pozměňovací návrh  234 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky a doby pohotovosti strávené na 

území členského státu. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  235 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky, doby odpočinku a doby 

pohotovosti strávené na území členského 

státu. 

(c) do pracovní doby se započítávají 

i přestávky a doby pohotovosti strávené na 

území členského státu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Do tohoto období nelze započítávat dobu odpočinku, protože v takovém případě by totiž 45 

hodin mohlo být skutečně méně než tři dny (pokud řidič stráví dobu odpočinku na území 

hostitelského členského státu). 

 

Pozměňovací návrh  236 

Michaela Šojdrová 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. S cílem usnadnit výpočet odměny 

pro účely tohoto článku, zavede Komise 

digitální nástroj. Nástroj musí zahrnovat 

zvláštní požadavky na odměňování v 

rámci každého členského státu a veškeré 

další údaje nezbytné pro provádění 

výpočtů. Tyto údaje jsou v nástroji 

definovány předem na základě řádné 

povinnosti členských států předkládat 

oznámení Komisi. Nástroj musí být 

dostupný všem dopravcům bezplatně. 

Or. en 

Odůvodnění 

Dopravci (zejména malé a střední podniky) nemají ani zdroje, ani personál k tomu, aby 

zkoumali zvláštní požadavky platné na různých územích. Členské státy by měly nést alespoň 

část administrativní zátěže tím, že budou oznamovat příslušné vnitrostátní požadavky Komisi. 

Podnikatelé by zadali individualizované údaje do digitálního nástroje (např. pracovní dobu 

strávenou na daném území), což by usnadnilo administrativu a snížilo náklady. 

 

Pozměňovací návrh  237 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Doba vysílání uvedená v odstavci 2 

se vypočte součtem období 

zaznamenaných tachografy, které řidič 

strávil v hostitelském členském státě za 

daný kalendářní měsíc, a odečtou se 

týdenní doby odpočinku. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  238 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy použijí ustanovení 

směrnice 96/71/ES a směrnice 

2014/67/EU v případě mezinárodní a 

kabotážní přepravy ve smyslu nařízení 

(ES) č. 1072/2009 a (ES) č. 1073/2009. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  239 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Všechny dopravní činnosti 

spadající do oblasti působnosti této 

směrnice jsou vyňaty z pravidel o 

dlouhodobém vysílání pracovníků 

uvedených v článku 1 legislativního aktu, 

jímž se mění směrnice 96/71/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

V současnosti probíhá přezkum směrnice 96/71/ES. Po přijetí přezkumu spolutvůrci právních 

předpisů by mělo být vloženo náležité číslo článku. Dopravní činnosti by měly být vyňaty z 

pravidel o dlouhodobém vysílání pracovníků, protože služba není poskytována kontinuálně. 

Kromě toho by uplatňování těchto pravidel vzhledem k jejich vysoce mobilní povaze vedlo k 

situacím, kdy by se na jediného pracovníka musely současně uplatňovat různé pracovněprávní 

předpisy. To by mělo neblahý dopad na zaměstnance. 

 

Pozměňovací návrh  240 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Kabotáž spadající do oblasti 

působnosti této směrnice je vyňata z 

pravidel o dlouhodobém vysílání 

pracovníků uvedených v článku 1 

legislativního aktu, jímž se mění směrnice 

96/71/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

Použití pravidel pro dlouhodobém vysílání pracovník by vedlo k právnímu chaosu. Na řidiče 

by se v takovém případě vztahovaly různé právní předpisy týkající se času. Kromě by tím byla 

ohrožena kontinuita sociálního zabezpečení. 

 

Pozměňovací návrh  241 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Kabotáž spadající do oblasti 

působnosti této směrnice je vyňata z 

působnosti pravidel o kolektivních 

smlouvách, které nemají všeobecnou 

platnost, ve smyslu článku [...] směrnice 

96/71/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

Záměrem je odkázat na směrnici 96/71/ES ve znění COD(2016/0070). Kvůli vysoce mobilní 

povaze by použití kolektivních smluv na místní a regionální úrovni mohlo být obrovským 

břemenem pro společnosti provádějící mezinárodní dopravu. Tento odkaz se týká 

pozměňovacího návrhu 33 ke zprávě přijaté Výborem pro zaměstnanost a sociální věci dne 
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16. října 2017. 

 

Pozměňovací návrh  242 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Pro účely čl. 3 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES, pokud se činnosti provádějí týž 

den ve více než jednom členském státě, 

použijí se podmínky toho členského státu, 

které jsou nejpříznivější pro řidiče. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  243 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Veškeré dopravní činnosti 

spadající do oblasti působnosti této 

směrnice jsou vyňaty z působnosti 

pravidel o kolektivních smlouvách, které 

nemají všeobecnou platnost, ve smyslu 

článku [...] směrnice 96/71/ES. 

Or. en 

Odůvodnění 

Záměrem je odkázat na směrnici 96/71/ES ve znění COD(2016/0070). Tento konkrétní 

požadavek je součástí zprávy výboru EMPL, konkrétně jde o pozměňovací návrh 33 (čl. 3 

odst. 8a (nový)). Vzhledem k vysoce mobilní povaze je nemožné, aby podnikatelé v dopravě 

uplatňovaly všechny místní a regionální kolektivní smlouvy. To by zvlášť neblaze ovlivnilo 

malé a střední podniky, aniž by to přineslo skutečnou přidanou hodnotu řidičům. 
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Pozměňovací návrh  244 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Členské státy přijmou vhodná 

opatření pro případ porušení této 

směrnice. Členské státy zejména zajistí, 

aby pracovníkům a jejich zástupcům byly 

k dispozici vhodné postupy pro plnění 

povinností stanovených touto směrnicí. Za 

tímto účelem mohou členské státy ukládat 

zejména následující opatření: 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise znovu zavádí navržené znění návrhu (2012/0061/COD o prosazování vysílání), 

které spolutvůrci právních předpisů považovali na nevhodný nástroj pro účely prosazování. 

Cílem návrhu je sladit kontrolní opatření se směrnice 2014/67/ES s cílem zajistit, aby členské 

státy mohly účinně vynucovat kontrolní a sankční opatření. 

 

Pozměňovací návrh  246 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Pro účely dopravních činností, na 

něž se vztahuje tato směrnice, se čl. 9 odst. 

1 a 2 prosazovací směrnice 2014/67/EU 

nahrazují tímto zněním: Členské státy 

mohou ukládat jen následující správní 

požadavky a kontrolní opatření: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. S cílem zaručit účinné provádění a 

kontrolu této směrnice, směrnice 

96/71/ES a směrnice 2014/67/EU členské 

státy mohou ukládat zejména následující 

správní požadavky a kontrolní opatření: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Odchylně od čl. 9 odst. 1 a 2 

prosazovací směrnice 2014/67/EU mohou 

členské státy ukládat jen následující 

správní požadavky a kontrolní opatření: 

Or. en 
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Odůvodnění 

S cílem zajistit právní jasnost by měly členské státy mít možnost používat pouze kontrolní 

nástroje uvedené v této směrnice. Proto by měla být ustanovení čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 

2014/67/EU nahrazena zvláštními požadavky pro dané odvětví. 

 

Pozměňovací návrh  249 

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. 2 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Členské státy mohou ukládat 

zejména následující správní požadavky 

a kontrolní opatření: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Členské státy mohou ukládat 

alespoň následující správní požadavky 

a kontrolní opatření: 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštění slova „jen“ v návrhu EK, neboť lex specialis nemůže členským státům ukládat 

vyčerpávající seznam oblastí. Členské státy mohou požádat o více informaci v prohlášení o 

vyslání. 

 

Pozměňovací návrh  251 

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

Čl. 2 – odst. 4 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Členské státy uloží tyto správní 

požadavky a kontrolní opatření: 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  252 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 

které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 

hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání a veškeré jeho 

aktualizace. Podnikatel v silniční dopravě 

je povinen zaslat a/nebo aktualizovat toto 

prohlášení v elektronické podobě 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (systém IMI), 

který byl zřízen nařízením (EU) č. 

1024/2012, v úředním jazyce Evropské 

unie a toto prohlášení obsahuje jen tyto 

informace: 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  253 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické 

podobě, které je vyhotoveno v oficiálním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat za každého vyslaného řidiče a každý 

případ vyslání příslušným vnitrostátním 

orgánům před zahájením vyslání 

prohlášení o vyslání na standardizovaném 

elektronickém formuláři, který je 

vypracován a zpřístupněn Komisí 

nejpozději dva roky po zveřejnění této 

směrnice, je vyhotoven v některém 

úředním jazyce hostitelského členského 

státu nebo v angličtině a obsahuje alespoň 

tyto informace: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  254 

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. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické 

podobě, které je vyhotoveno v oficiálním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat za každého vyslaného řidiče a každý 

případ vyslání příslušným vnitrostátním 

orgánům před zahájením vyslání 

prohlášení o vyslání na standardizovaném 

elektronickém formuláři, který je 

vypracován a zpřístupněn Komisí 

nejpozději dva roky po zveřejnění této 

směrnice, je vyhotoven v některém 

úředním jazyce hostitelského členského 

státu nebo v angličtině a obsahuje alespoň 

tyto informace: 

Or. en 

 



 

PE616.903v01-00 54/107 AM\1144782CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  255 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 

které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 

hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat systému pro výměnu informací o 

vnitřním trhu (systému IMI) nebo 

předložit příslušným vnitrostátním 

orgánům nejpozději v okamžiku zahájení 

vyslání prohlášení ve standardizované 

elektronické podobě, které je vypracováno 

a zpřístupněno Komisí a vyhotoveno 

v kterémkoliv úředním jazyce Unie 

a obsahuje jen tyto informace: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické 

podobě, které je vyhotoveno v oficiálním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat za každého vyslaného řidiče a každé 

jednotlivé vyslání příslušným vnitrostátním 

orgánům nejpozději v okamžiku zahájení 

vyslání prohlášení o vyslání na 

standardizovaném elektronickém 

formuláři, který je vypracován a 

zpřístupněn Komisí ve všech úředních 

jazycích Unie a obsahuje alespoň tyto 

informace: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  257 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 

které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 

hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 

které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 

hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje všechny důležité 

informace nezbytné k tomu, aby bylo 

možné provádět faktické kontroly na 

pracovišti, včetně: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  258 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 

které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 

hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě. 

Tato formalita se provede za použití 

standardního dokumentu poskytnutého 

Komisí ve všech úředních jazycích EU, 

který obsahuje jen tyto informace: 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  259 

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

Marek Plura 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické 

podobě, které je vyhotoveno v oficiálním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

standardizované, elektronické a 

jednoduché prohlášení, které obsahuje jen 

tyto informace: 

Or. en 

Odůvodnění 

Díky standardizovaným formulářům nebude třeba překladů. Prohlášení by měla být zasílána 

elektronicky. 

 

Pozměňovací návrh  260 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické podobě, 

které je vyhotoveno v oficiálním jazyce 

hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání ve standardizované 

elektronické podobě, které je vyhotoveno 

v oficiálním jazyce hostitelského členského 

státu nebo v angličtině a obsahuje jen tyto 

informace: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  261 

Danuta Jazłowiecka 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické 

podobě, které je vyhotoveno v oficiálním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

(a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prostřednictvím specializovaného 

veřejného rozhraní systému IMI 

standardizované, elektronické a 

jednoduché prohlášení, které obsahuje jen 

tyto informace: 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba elektronického systému za účelem usnadnění předkládání prohlášení. Tento systém 

by bylo možné snadno začlenit do stávajícího systému IMI a Komise by jej mohla dále vyvíjet. 

Komise by rovněž měla vypracovat standardizovaný formulář, pak nebude třeba překladů. 

 

Pozměňovací návrh  262 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) totožnost podnikatele v silniční 

dopravě; 

i) totožnost podnikatele v silniční 

dopravě (v případě dceřiné společnosti též 

adresu ústředí); 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto opatření pomůže odhalit možné společnosti typu poštovní schránka. 

 

Pozměňovací návrh  263 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod i a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) kontaktní údaje právního zástupce 

provozovny v hostitelském členském státě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod i b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib) pro malé a střední podniky a pro 

podniky bez právního zástupce poskytne 

hostitelský členský stát veřejné či 

soukromé jednotné kontaktní místo, které 

musí mít k dispozici příslušné dokumenty 

v elektronické podobě v úředních jazycích 

Evropské unie. Malé a střední podniky 

nebo podniky bez právního zástupce musí 

předložit dokumenty požadované 

evropským právem v oblasti dopravy 

hostitelskému členskému státu 

prostřednictvím tohoto kontaktního místa. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  265 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) předpokládaný počet vyslaných 

řidičů a jejich totožnost; 

iii) informace o vyslaných řidičích, 

včetně přinejmenším: totožnosti, země 

pobytu, země, kde byla uzavřena pracovní 
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smlouva, země platby sociálního pojištění 

a číslo sociálního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

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. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) předpokládaný počet vyslaných 

řidičů a jejich totožnost; 

iii) informace o vyslaných řidičích, 

včetně přinejmenším: totožnosti, země 

pobytu, země, kde byla uzavřena pracovní 

smlouva, země platby sociálního pojištění 

a čísla sociálního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  267 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) předpokládaný počet vyslaných 

řidičů a jejich totožnost; 

iii) předpokládaný počet vyslaných 

řidičů a jejich totožnost a dokumenty 

dokládající, že jsou tito řidiči zaměstnáni 

podnikatelem v silniční dopravě; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  268 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iii a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iiia) informace ohledně řidičských 

průkazů vyslaných pracovníků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  269 

Michaela Šojdrová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce 

vyslání, 

iv) předpokládanou dobu vyslání, 

plánované datum začátku a konce vyslání a 

právo rozhodné pro pracovní smlouvu, 

aniž by byla dotčena možnost případného 

prodloužení daného nepředvídatelnými 

okolnostmi; 

Or. en 

Odůvodnění 

Řidiči se mohou setkat s nepředvídatelnými překážkami (technické potíže, zablokované silnice 

atd.). Konečná doba vyslání se tudíž může lišit. Tento pozměňovací návrh zajistí, že dopravci 

nebudou postihováni v případě, kdy oznámená doba vyslání již v okamžiku kontroly uplynula. 

 

Pozměňovací návrh  270 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce 

vyslání, 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce vyslání 

za každou zemi, kterou řidič projíždí, 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  271 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce 

vyslání, 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce vyslání 

za každého pracovníka; 

Or. en 

Odůvodnění 

Společnost může mít několik pracovníků. Práva vyplývající ze směrnice o vysílání pracovníků 

jsou přidělována za každého pracovníka. 

 

Pozměňovací návrh  272 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce 

vyslání, 

iv) plánované datum začátku a konce 

vyslání; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nutné si uvědomit, že tito vysoce mobilní pracovníci poskytují takové služby, které jsou 

mimořádně flexibilní, viz například kabotáž. 

 

Pozměňovací návrh  273 

Anthea McIntyre 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce 

vyslání, 

iv) předpokládané datum začátku a 

konce vyslání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod vi 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vi) typ dopravních služeb (tj. přeprava 

zboží, přeprava osob, mezinárodní 

přeprava, kabotážní přeprava); 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  275 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod vi 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vi) typ dopravních služeb (tj. přeprava 

zboží, přeprava osob, mezinárodní 

přeprava, kabotážní přeprava); 

vi) typ dopravních služeb (tj. přeprava 

zboží nebo přeprava osob); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  276 

Danuta Jazłowiecka 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod vi 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vi) typ dopravních služeb (tj. přeprava 

zboží, přeprava osob, mezinárodní 

přeprava, kabotážní přeprava); 

vi) typ dopravních služeb za každého 

pracovníka: mezinárodní doprava, 

kabotážní přeprava; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – vi a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 via) informace o vyslaných řidičích, 

včetně přinejmenším: totožnosti, země 

pobytu, země, kde byla uzavřena pracovní 

smlouva, země platby sociálního pojištění 

a čísla sociálního pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Dominique Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod vi a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 via) práva rozhodná pro každý den 

jízdy: mezinárodní přeprava (< 6 hodin 

tranzitní doby v dané zemi), vyslaná 

mezinárodní přeprava (> 6 hodin tranzitní 

doby v dané zemi) nebo (vyslaná) kabotáž; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  279 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – vi a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 via) rozhodné právo pracovní smlouvy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení pomůže odhalit společnosti typu poštovní schránka nebo nepravá vyslání. 

 

Pozměňovací návrh  280 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. a – bod vi a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 via) totožnost a adresu příjemce; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  281 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro účely tohoto písmene může podnikatel 

v silniční dopravě poskytnout jednoduché 

prohlášení pokrývající období maximálně 

šesti měsíců. Informace, na něž se 

odkazuje bodech ii) až vi), aktualizuje 

elektronicky podnikatel v silniční dopravě 

v souladu s aktuálním skutečným stavem. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  282 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro účely tohoto písmene může podnikatel 

v silniční dopravě poskytnout prohlášení 

pokrývající období maximálně šesti 

měsíců. Informace, na něž se odkazuje 

bodech ii) až vii), aktualizuje elektronicky 

podnikatel v silniční dopravě v souladu s 

aktuálním skutečným stavem. 

 Veřejné rozhraní systému IMI vyhrazené 

podnikatelům v dopravě obsahuje 

informace o jednotlivých zemích spolu s 

konkrétními sazbami mzdy (odměny) a 

podmínkami zaměstnávání platnými pro 

řidiče ve všech členských státech, jakož i 

odkazy na všechny jednotlivé oficiální 

vnitrostátní webové stránky uvedené v 

článku 5 směrnice 2014/67/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité umožnit bezproblémové a rychlé aktualizace prohlášení. Je důležité poskytnout 

podnikatelům v oblasti dopravy jasné a transparentní informace o příslušných sazbách mzdy 

(v budoucnosti odměny) a jiných podmínkách zaměstnávání platných pro řidiče. To je důležité 

zejména s ohledem na skutečnost, že ne všechny oficiální vnitrostátní webové stránky náležitě 

fungují. 

 

Pozměňovací návrh  283 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

(b) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytovat vyslanému řidiči pro 

účely silniční kontroly tyto dokumenty: 

 i) kopii prohlášení o vyslání v tištěné nebo 

elektronické podobě; 

 ii) doklad o dopravní činnosti probíhající 

na území hostitelského členského státu, jak 

je uvedeno v právním aktu, jímž se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1072/2009; 

 iii) elektronický nákladní list (e-CMR); 

 iv) kopii pracovní smlouvy zaměstnance 

přeložené do jednoho z úředních jazyků 

hostitelského členského státu, nebo do 

jiného jazyka uznaného hostitelským 

členským státem; 

 v) kopii výplatních pásek za uplynulé dva 

měsíce v tištěné nebo elektronické podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

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. 2 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

(b) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout řidiči následující 

dokumenty pro účely silničních kontrol: 
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nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

(b) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout řidiči následující 

dokumenty pro účely silničních kontrol: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

(b) povinnost podnikatele uchovávat a 

do 14 dnů od obdržení žádosti předložit 

v tištěné nebo elektronické podobě kopii 

jednoduchého prohlášení, tak jak bylo 

předloženo, a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii 

jednoduchého prohlášení a doklad 

o dopravní činnosti probíhající na území 

hostitelského členského státu: elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

Or. en 

Odůvodnění 

Formulace by měla být sladěna se směrnicí 2014/67/EU, proto se prohlášení o vyslání 

nahrazuje slovy „jednoduché prohlášení“. 

 

Pozměňovací návrh  288 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

(b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii 

jednoduchého prohlášení a doklad 

o dopravní činnosti probíhající na území 

hostitelského členského státu: elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 

uvedený v článku 8 nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

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. 2 – odst. 4 – písm. b – bod i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) kopii prohlášení o vyslání v tištěné 

nebo elektronické podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) kopii prohlášení o vyslání v tištěné 

nebo elektronické podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  291 

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

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod ii (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ii) doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jak je uvedeno v právním 
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aktu, jímž se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  292 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod ii (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ii) doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jak je uvedeno v právním 

aktu, jímž se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

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. 2 – odst. 4 – písm. b – bod iii (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii) elektronický CMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod iii (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii) elektronický CMR; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  295 

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. 2 – odst. 4 – písm. b – bod iv (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iv) kopii pracovní smlouvy 

zaměstnance přeložené do (jednoho 

z) úředních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  296 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod iv (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iv) kopii pracovní smlouvy 

zaměstnance přeložené do (jednoho 

z) úředních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

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. 2 – odst. 4 – písm. b – bod v (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 v) kopii výplatních pásek za uplynulé 
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dva měsíce v tištěné nebo elektronické 

podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  298 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. b – bod v (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 v) kopii výplatních pásek za uplynulé 

dva měsíce v tištěné nebo elektronické 

podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit záznamy 

tachografu, a zejména kódy členských 

států, na kterých se řidič v rámci 

mezinárodních přepravních operací či 

kabotážních operací pohybuje; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(c) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit záznamy 

tachografu, a zejména kódy členských 

států, na kterých se řidič v rámci 

mezinárodních přepravních operací či 

kabotážních operací pohybuje; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

vypouští se 

__________________  

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance 

o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  302 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

vypouští se 

__________________  

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance 

o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  303 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

vypouští se 

__________________  

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance 

o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 

18.10.1991, s. 32). 
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Or. en 

Odůvodnění 

Je nemožné účinně kontrolovat pracovní smlouvy během silničních kontrol. Tyto dokumenty 

by měly být kontrolovány v provozovnách. Toho lze snadno dosáhnout posílením spolupráce 

mezi příslušnými orgány prostřednictvím systému IMI. Celý postup je stanoven v prosazovací 

směrnici 2014/67/EU. 

 

Pozměňovací návrh  304 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

vypouští se 

__________________  

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance 

o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nemožné kontrolovat pracovní smlouvu a výplatní pásky během silničních kontrol. To by 

mělo probíhat během kontrol v provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  305 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

vypouští se 

__________________  

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance 

o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  306 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

(d) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě v členském státě, kde je 

podnikatel usazen, uchovávat, a pokud je 

řidič požádán při silniční kontrole, 

předložit v tištěné nebo elektronické 

podobě kopii pracovní smlouvy řidiče nebo 

rovnocenného dokumentu ve smyslu 

článku 3 směrnice Rady 91/533/EHS20, 

přeloženou do některého z oficiálních 

jazyků hostitelského členského státu nebo 

do angličtiny; tento dokument musí být 

předložen do 14 pracovních dnů ode dne 

předložení žádosti; 
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__________________ __________________ 

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

(Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32). 

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

(Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

(d) povinnost správce dopravy nebo 

jiné kontaktní osoby (kontaktních osob) v 

členském státě, v němž jsou usazeni, 
předložit v elektronické podobě kopii 

pracovní smlouvy nebo rovnocenného 

dokumentu řidiče ve smyslu článku 3 

směrnice Rady 91/533/EHS20 v 

kterémkoliv z oficiálních jazyků Unie, a to 

do 14 pracovních dnů od výzvy 

příslušných orgánů hostitelského 

členského státu 

__________________ __________________ 

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

(Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32). 

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

(Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

(d) povinnost dopravce uchovávat a do 

14 dnů od obdržení žádosti předložit 

v tištěné nebo elektronické podobě kopii 

pracovní smlouvy nebo rovnocenného 

dokumentu daného řidiče ve smyslu 

článku 3 směrnice Rady 91/533/EHS20, 

přeloženou do některého z oficiálních 

jazyků hostitelského členského státu nebo 

do angličtiny; 

__________________ __________________ 

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

(Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32). 

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

(Úř. věst. L 288, 18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (da) požadavek, aby podnikatel v 

silniční dopravě uvedl na výplatní pásce 

počet hodin odpracovaných v každém 

členském státě, vyplacenou odměnu, 

použité hodinové sazby a vyplacené denní 

náklady na pobyt a příspěvky na cestu 

domů, a pracovník či orgány tak mohli 

vykonat nezbytné kontroly. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  310 

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

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  311 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nemožné účinně kontrolovat výplatní pásky během silničních kontrol. Tyto dokumenty by 

měly být kontrolovány v provozovnách. Toho lze snadno dosáhnout posílením spolupráce 

mezi příslušnými orgány prostřednictvím systému IMI. Celý postup je stanoven v prosazovací 

směrnici 2014/67/EU. 

 

Pozměňovací návrh  312 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
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Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nemožné kontrolovat pracovní smlouvu a výplatní pásky během silničních kontrol. To by 

mělo probíhat během kontrol v provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  316 

Karima Delli, Terry Reintke 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních pásek 

za období uplynulých dvou měsíců; během 

silniční kontroly musí mít řidič možnost 

kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo 

osobu či subjekt, které mohou tuto kopii 

poskytnout; 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních pásek 

za období uplynulých dvou měsíců; během 

silniční kontroly musí mít řidič možnost 

kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo 

osobu či subjekt, které mohou tuto kopii 

poskytnout; pracovní výkazy nebo jiné 

důkazy, z nichž je patrný začátek, konec 

a délka denní pracovní doby, a doklady 

o vyplacení mezd nebo kopie 

rovnocenných dokumentů po dobu vyslání 

na přístupném a zřetelně označeném místě 

na jeho území, jako je pracoviště nebo 

staveniště nebo v případě mobilních 

pracovníků v odvětví dopravy provozovna 

nebo vozidlo, s nímž je služba 

poskytována; 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu se směrnicí 2014/67/EU 

 

Pozměňovací návrh  317 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních pásek 

za období uplynulých dvou měsíců; během 

silniční kontroly musí mít řidič možnost 

kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo 

osobu či subjekt, které mohou tuto kopii 

poskytnout; 

(e) povinnost dopravce v členském 

státě, v němž je usazen, uchovávat a na 

žádost předloženou řidiči při silniční 

kontrole předložit v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních pásek 

za období uplynulých dvou měsíců; tento 

dokument musí být předložen do 14 

pracovních dnů ode dne předložení 
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žádosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  318 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních pásek 

za období uplynulých dvou měsíců; během 

silniční kontroly musí mít řidič možnost 

kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo 

osobu či subjekt, které mohou tuto kopii 

poskytnout; 

(e) povinnost dopravce předložit do 14 

dnů od předložení žádosti v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních pásek 

za období uplynulých dvou měsíců; během 

silniční kontroly musí mít řidič možnost 

kontaktovat ústředí, správce dopravy nebo 

osobu či subjekt, které mohou tuto kopii 

poskytnout; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

(e) povinnost správce dopravy nebo 

jiné kontaktní osoby (kontaktních osob) v 

členském státě, v němž jsou usazeni, 

předložit v elektronické podobě kopii 

výplatních pásek řidiče za období 

uplynulých dvou kalendářních měsíců, a 

to do 14 pracovních dnů od výzvy 

příslušných orgánů hostitelského 

členského státu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  320 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu do pěti dnů od obdržení 

žádosti tištěné či elektronické kopie 

dokumentů uvedených v písmenech b), c) 

a e); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na vyzvání orgánů hostitelského 

členského státu do jednoho měsíce tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b) a c); 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  322 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční (f) povinnost podnikatele v silniční 
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dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu do dvou týdnů od konce 

vyslání tištěné či elektronické kopie 

dokumentů uvedených v tomto článku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či 

elektronické kopie dokumentů uvedených 

v písmenech b), c) a e); 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či 

elektronické kopie dokumentů uvedených 

v písmenech b) a c); 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nemožné kontrolovat pracovní smlouvu a výplatní pásky během silničních kontrol. To by 

mělo probíhat během kontrol v provozovnách. 

 

Pozměňovací návrh  324 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či 

elektronické kopie dokumentů uvedených 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné či 

elektronické kopie dokumentů uvedených 
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v písmenech b), c) a e); v písmenech b) a c); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu do pěti dnů od obdržení 

žádosti tištěné či elektronické kopie 

dokumentů uvedených v písmenu b); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Anthea McIntyre 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu do 14 dnů tištěné či 

elektronické kopie dokumentů uvedených 

v písmenech b), c) a e); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

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

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

(f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu do pěti dnů od obdržení 

žádosti tištěné či elektronické kopie 

dokumentů uvedených v písmenu b); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (fa) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě zaslat kopii výplatní pásky za 

měsíc, kdy probíhalo vyslání, do dvou 

měsíců od konce vyslání. 

Tato dokumentace se poskytne v 

elektronické podobě prostřednictvím 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu (systém IMI) zavedeného podle 

nařízení (EU) č. 1024/2012 v jednom z 

úředních jazyků Evropské unie. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  329 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Během silniční kontroly musí mít řidič 
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možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou pomoci pro provádění této 

kontroly. Ověřování a kontroly pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS a/nebo výplatních pásek se 

provádějí výhradně v provozovnách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  330 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Odchylně od článku 9 směrnice 

2014/67/EU mohou členské státy ukládat 

jen následující správní požadavky 

a kontrolní opatření: 

 a) povinnost řidiče uchovávat a na žádost 

silniční kontroly předložit v tištěné nebo 

elektronické podobě doklad o dopravní 

činnosti probíhající na území 

hostitelského členského státu, jako je 

elektronický nákladní list (e-CMR) nebo 

doklad uvedený v článku 8 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1072/2009; 

 b) povinnost řidiče uchovávat a na žádost 

silniční kontroly předložit záznamy 

tachografu, a zejména kódy členských 

států, na kterých se řidič v rámci 

mezinárodních přepravních operací či 

kabotážních operací pohybuje; 

 c) v případě věrohodných známek toho, že 

může docházet k porušení této směrnice, 

směrnice 2006/22/ES a směrnice 

2014/67/EU, požádají členské státy v 

přiměřené lhůtě o informace členský stát, 

v němž je dopravce usazen, který po 

uplynutí doby vyslání požádá podnikatele 

v silniční dopravě. Příslušný informace 
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zahrnuje pouze tyto podrobnosti: 

 – doklad o dopravní činnosti probíhající 

na území hostitelského členského státu, 

jako je elektronický nákladní list (e-CMR) 

nebo doklad uvedený v článku 8 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1072/2009, 

 – záznamy tachografu, a zejména kódy 

členských států, na kterých se řidič 

v rámci mezinárodních přepravních 

operací či kabotážních operací pohybuje, 

 – kopii pracovní smlouvy nebo 

rovnocenného dokladu, jako je osvědčení 

o zaměstnávání, ve smyslu článku 3 

směrnice Rady 91/533/EHS, která je 

dispozici v jednom z úředních jazyků EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Pro účely odst. 4 písm. fa) Komise 

vypracuje formou prováděcích aktů 

standardní výplatní pásku pro vyslané 

řidiče. Výplatní páska by měla obsahovat 

alespoň tyto informace: 

 

 a) počet hodin odpracovaných daným 

řidičem v daném měsíci rozdělený podle 

členských států, 

 b) minimální hodinovou nebo denní mzdu 

za každý členský stát, v němž řidič v 

daném měsíci pracoval. 

 Tyto prováděcí akty jsou přijímány 

v souladu s přezkumným postupem 

uvedeným v čl. 2a odst. 2. 

 Použitím této standardní výplatní pásky 

nejsou dotčena vnitrostátní pravidla 
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upravující výplatní pásky. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  332 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. S cílem zajistit, že všechna 

pravidla EU o mobilních pracovnících se 

provádí spravedlivě, jednoduše a účinně, 

je za kontrolu a vynucování těchto 

pravidel odpovědný Evropský orgán pro 

pracovní záležitosti. 

 Zajišťuje provozní a právní podporu 

členským státům, sociálním partnerům a 

pracovníkům s cílem prosazovat sociální 

právní předpisy a provádět kontroly v celé 

Evropě. 

 Evropský orgán pro pracovní záležitosti je 

zodpovědný za monitorování údajů 

obsažených ve vnitrostátních 

elektronických registrech a přístup k nim. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Doklady, na něž odkazuje čl. 2 

odst. 4 písm. a), b) a c), se uchovávají na 

palubě vozidla a předkládají se 

oprávněným kontrolorům členského státu, 

který hostí vyslaného řidiče, v rámci doby 
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trvání silniční kontroly. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Doklady, na něž odkazuje čl. 2 

odst. 4 písm. a), b) a f), se uchovávají ve 

vozidle a předkládají se oprávněným 

kontrolorům hostitelského členského v 

případě silničních kontrol. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  335 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. K doložení, že jsou plněna 

ustanovení směrnice 94/71/ES a následně 

právního aktu, kterým se tato směrnice 

mění, jakož i ustanovení směrnice 

2014/67/EU, ověřují příslušné orgány 

členského státu vyslání při silničních 

kontrolách tyto skutečnosti: 

 a) údaje v tachografu za daný den a za 

předchozích 56 dnů; 

 b) elektronické nákladní listy za daný den 

a za uplynulých 5–6 dnů; 

 c) dokumenty uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. 

a), b) a c). 
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 Orgány provádějící silniční kontroly 

postoupí veškeré informace uvedené v 

odstavci výše příslušným orgánům 

členského státu vyslání, aby provedl 

posouzení souladu s právními akty 

uvedenými v odstavci výše. 

 S cílem usnadnit provádění a uplatňování 

této směrnice příslušné orgány členských 

států spolupracují a poskytují si 

vzájemnou pomoc a veškeré relevantní 

informace za podmínek stanovených ve 

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

1071/2009. 

 Za účelem zvýšení účinnosti 

přeshraničního vynucování a cílených 

kontrol poskytnou členské státy přístup v 

reálném čase všem příslušným 

oprávněným inspekčním orgánům do 

systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu (systém IMI), který byl zřízen 

nařízením (EU) č. 1024/2012, do 

vnitrostátních elektronických rejstříků 

zřízených nařízením (ES) č. 1071/2009, k 

prohlášení o vyslání uvedeném v čl. 2 

odst. 4 této směrnice a ke všem dalším 

relevantním databázím. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

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

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

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

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

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

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

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

nature of the sector. 

 

Pozměňovací návrh  336 

Karima Delli, Terry Reintke 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Zveřejní se unijní seznam 

silničních dopravců, kteří nesplňují 

příslušné právní požadavky, s cílem 

zajistit co největší transparentnost. Tento 

unijní seznam bude vycházet ze 

společných kritérií vypracovaných na 

úrovni Unie a bude každý rok 

přezkoumán Evropským orgánem pro 

pracovní záležitosti Silniční dopravci 

uvedení na seznamu Unie budou podléhat 

zákazu provozování činnosti. Zákazy 

provozování činnost na seznamu Unie 

platí na celém území členských států. Ve 

výjimečných případech by členským 

státům mohlo být dovoleno přijmout 

jednostranná opatření. V mimořádné 

situaci a v případě, že čelí 

nepředvídanému bezpečnostnímu 

problému, mají členské státy možnost 

okamžitě vydat zákaz provozování činnost 

na svém území. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Kontrolní orgány ověří, zda údaje 

zaslané prostřednictvím systému pro 

výměnu informací o vnitřním trhu (systém 

IMI) zřízeného nařízením (EU) č. 

1024/2012 odpovídají údajům zaslaným 

inteligentními tachografy na portál 

uvedený v nařízení (EU) č. 165/2014. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  338 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

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

nepřináší žádnou přidanou hodnotu pro prosazování, neboť zahrnuje jen velmi obecné 

informace, na jejichž základě donucovací orgány nemohou provést posouzení, zda se jedná o 

skutečné vyslání. Naopak prohlášení o vyslání za každého řidiče a za každé vyslání zajišťuje 

skutečnou a vynutitelnou souvislost mezi dopravní činností na straně jedné a řidičem a 

vozidlem, kteří se do ní zapojují, na straně druhé. Je to jediný způsob, jak odstranit případné 

případy zneužívání. 

 

Pozměňovací návrh  339 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Danuta Jazłowiecka 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

5. Během silniční kontroly musí mít 

řidič možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou pomoci pro provádění této 

kontroly. 

 Ověřování a kontroly pracovní smlouvy 

nebo rovnocenného dokumentu ve smyslu 

článku 3 směrnice Rady 91/533/EHS 

a/nebo výplatních pásek se provádějí 

výhradně v provozovnách. Členské státy 

postupují v souladu s postupy 

stanovenými v článcích 6, 7 a 8 směrnice 

2014/67/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nemožné účinně kontrolovat pracovní smlouvu a výplatní pásky během silničních kontrol. 

Tyto dokumenty by měly být kontrolovány v provozovnách. Toho lze snadno dosáhnout 

posílením spolupráce mezi příslušnými orgány prostřednictvím systému IMI. Celý postup je 

stanoven v prosazovací směrnici 2014/67/EU. 

 

Pozměňovací návrh  341 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

5. K prokázání, že jsou splněna 

ustanovení směrnic Evropského 

parlamentu a Rady 96/71/ES a 

2014/67/EU týkající se správních 

požadavků a kontrolních opatření v 

oblasti vysílání pracovníků, ověří 

příslušné orgány hostitelského členského 

státu při silničních kontrolách tyto 
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skutečnosti: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

5. Doklady, na něž se odkazuje v čl. 2 

odst. 4 písm. a), b) a c), se uchovávají ve 

vozidle a předkládají se oprávněným 

kontrolorům členského státu, který hostí 

vyslaného pracovníka, v rámci doby trvání 

silniční kontroly. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  343 

Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pro účely odst. 4 písm. a) může 

podnikatel v silniční dopravě poskytnout 

prohlášení o vyslání pokrývající období 

maximálně šesti měsíců. 

5. Do ... [dvou let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost] vypracuje Komise 

standardní formulář jednoduchého 
prohlášení obsahující pouze informace 

uvedené v odst. 4 písm. a) bodu i) až vi). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 – písm. a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 a) údaje v tachografu za daný den a 

za předchozích 56 dnů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 – písm. b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) elektronické nákladní listy za daný 

den a za uplynulých 556 dnů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 – písm. c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 c) dokumenty uvedené v čl. 2 odst. 4 

písm. a) b) a f); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  347 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Orgány provádějící silniční 

kontroly postoupí veškeré informace 

uvedené v čl. 2 odst. 5 písm. a), b) a c) 

příslušným orgánům hostitelského 

členského státu, aby provedl posouzení 

souladu s právními akty uvedenými v 

odstavci 5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Ve všech vozidlech používaných v 

mezinárodní dopravě a kabotáži se 

nejpozději do 31. prosince 2021 zavede 

inteligentní tachograf, jehož údaje by 

označovaly místa, kde se řidiči nacházeli 

během období 56 dnů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5b. K prokázání, že jsou splněna 

ustanovení směrnic Evropského 

parlamentu a Rady 96/71/ES a 

2014/67/EU týkající se správních 

požadavků a kontrolních opatření v 
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oblasti vysílání pracovníků, ověří 

příslušné orgány hostitelského členského 

státu v případě silničních kontrol tyto 

skutečnosti: 

 a) údaje v tachografu za daný den a za 

předchozích 56 dnů; 

 b) elektronické nákladní listy za daný den 

a za uplynulých 556 dnů; 

 c) dokumenty uvedené v čl. 2 odst. 4 písm. 

a) b) a f); 

Or. en 

Odůvodnění 

Z technických důvodů není možné vytvořit body na nižší úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  350 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5b. Příslušné orgány členských států 

úzce spolupracují a poskytují si 

vzájemnou pomoc a veškeré relevantní 

informace za podmínek stanovených ve 

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

1071/2009. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5c. Za účelem zvýšení účinnosti 

přeshraničního vynucování a cílených 

kontrol poskytnou členské státy všem 

příslušným orgánům přístup v reálném 

čase do systému pro výměnu informací o 

vnitřním trhu (systém IMI), který byl 

zřízen nařízením (EU) č. 1024/2012, do 

vnitrostátních elektronických rejstříků 

zřízených nařízením (ES) č. 1071/2009, k 

prohlášení o vyslání a ke všem dalším 

relevantním databázím. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5c. Orgány provádějící silniční 

kontroly postoupí veškeré informace 

uvedené v odst. 7 písm. a), b) a c) 

příslušným orgánům hostitelského 

členského státu, aby provedl posouzení 

souladu s právními akty uvedenými v 

článku 5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5d. Příslušné orgány členských států 

úzce spolupracují a poskytují si 
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vzájemnou pomoc a veškeré relevantní 

informace za podmínek stanovených ve 

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

1071/2009. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Joachim Schuster 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 5 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5e. Za účelem zvýšení účinnosti 

přeshraničního vynucování a cílených 

kontrol poskytnou členské státy všem 

příslušným orgánům přístup v reálném 

čase do systému pro výměnu informací o 

vnitřním trhu (systém IMI), který byl 

zřízen nařízením (EU) č. 1024/2012, do 

vnitrostátních elektronických rejstříků 

zřízených nařízením (ES) č. 1071/2009, k 

prohlášení o vyslání a ke všem dalším 

relevantním databázím. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

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

 

Návrh směrnice 

Článek 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Postup projednávání ve výboru 

 1. Komisi je nápomocen výbor zřízený 

podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 

165/2014. Tento výbor je výborem ve 

smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 
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 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použijí se ustanovení článku 5 nařízení 

(EU) č. 182/2011. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  356 

Michael Detjen 

 

Návrh směrnice 

Článek 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Členské státy použijí směrnice 96/71/ES a 

2014/67/EU na řidiče v odvětví silniční 

dopravy zaměstnané dopravci uvedenými 

v čl. 1 odst. 3 písm. a), b) a c) a 

provádějící tranzit na celou dobu vyslání 

na svém území; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vyhodnotí provádění této 

směrnice, zejména dopad článku 2, do [tří 

let ode dne provedení této směrnice] a podá 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

jejím uplatňování. V případě potřeby 

Komise k této zprávě připojí legislativní 

návrh. 

1. Komise vyhodnotí provádění této 

směrnice, zejména dopad článku 2 na práci 

a obdrženou mzdu řidičů v členských 

státech, do [tří let ode dne provedení této 

směrnice] a podá Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o jejím uplatňování. V 

případě potřeby Komise k této zprávě 

připojí legislativní návrh. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  358 

Georgi Pirinski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do […] [Lhůta 

pro provedení bude co možná nejkratší 

a obecně nebude delší než dva roky.] 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 

předpisů. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do 2 let ode dne 

vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 

předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do […] [Lhůta 

pro provedení bude co možná nejkratší 

a obecně nebude delší než dva roky.] 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 

předpisů. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do tří let od 

vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 

předpisů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do […] [Lhůta 

pro provedení bude co možná nejkratší 

a obecně nebude delší než dva roky.] 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 

předpisů. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí v téže lhůtě, jako 

je ta, která byla stanovena podle článku 2 

legislativního aktu, jímž se mění směrnice 

96/71/ES. Neprodleně sdělí Komisi znění 

uvedených předpisů. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Aby bylo zajištěno, že se nezachází odlišně s vyslanými pracovníky v silniční dopravě a jinými 

pracovníky, musí se současně provést obecná pravidla a pravidla, která se týkají konkrétně 

odvětví silniční dopravy. 

 

Pozměňovací návrh  361 

Robert Rochefort 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do […] [Lhůta 

pro provedení bude co možná nejkratší 

a obecně nebude delší než dva roky.] 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 

předpisů. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí v téže lhůtě, jako 

je ta, která byla stanovena podle článku 2 

legislativního aktu, jímž se mění směrnice 

96/71/ES. Neprodleně sdělí Komisi znění 

uvedených předpisů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  362 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použijí tyto předpisy ode dne […]. Použijí tyto předpisy ode dne ... [datum, 

odkdy platí [COD 2016/0070 – revidovaná 

směrnice o vysílání pracovníků]]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použijí tyto předpisy ode dne […]. Použijí tyto předpisy ode dne ... [datum, 

odkdy platí COD 2016/007 – revidovaná 

směrnice o vysílání pracovníků]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Lex specialis nemůže začít platit dříve, než lze vymáhat v jiných odvětvích uplatňování 

revidované směrnice o vysílání pracovníků. Podnikatelé v dopravě rovněž budou potřebovat 

značné množství času, aby se přizpůsobili novému právnímu stavu. 

 

Pozměňovací návrh  364 

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

Marek Plura 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použijí tyto předpisy ode dne […]. Použijí tyto předpisy ode dne ... [datum, 

odkdy platí COD 2016/007 – revidovaná 

směrnice o vysílání pracovníků]. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Lex specialis by měl začít platit současně s vynutitelností revidovaných pravidel pro vysílání v 

jiných odvětvích. Datum bude upřesněno, jakmile se přijmout revidovaná pravidla o vysílání. 

 

Pozměňovací návrh  365 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Návrh směrnice 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do dne uvedeného v druhém pododstavci 

zůstávají v plném rozsahu v platnosti 

směrnice 2003/88/ES, 96/71/ES a 

2014/67/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odvětví dopravy, vzhledem k 

uznaným rysů spočívajícím ve vysoké 

mobilitě, je vyňato z působnosti opatření 

vyplývajících z legislativního aktu, kterým 

se mění směrnice 96/71/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

Danuta Jazłowiecka 

 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise formou prováděcích aktů 

vypracuje do ... [2 let ode dne vstupu této 

směrnice v platnost] veřejné rozhraní 

systému IMI určené podnikatelům v 

silniční dopravě, jakož i standardizovaný 

formulář prohlášení. 

Or. en 

 


