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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000083/2016 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, 

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
za skupinu ECR 

Předmět: Německý zákon o minimální mzdě a řízení o nesplnění povinnosti 

Podle německého zákona o minimální mzdě (tzv. „MiLoG“), který vstoupil v platnost dne 1. ledna 
2015, nesmí být minimální mzda zaměstnance pracujícího na území Německa nižší než 8,5 EUR na 
hodinu. Zákon o minimální mzdě platí také pro zaměstnance zaměstnavatelů v dopravě, kteří mají 
sídlo mimo Německo, například pro přepravce, kteří pracují pro zaměstnavatele usazeného v jiné 
zemi, ale převáží zboží přes německé území, nebo v případě přeshraniční a kabotážní přepravy. 
Navíc povinnosti stanovené v oblasti registrace, kontroly a podávání zpráv značně přesahují rámec 
toho, co je nezbytné, způsobují dodatečné náklady a neúměrnou administrativní zátěž a neumožňují 
dopravním podnikům z ostatních členských států působit na vnitřním trhu EU. 

V květnu 2015 zahájila Komise proti Německu řízení o nesplnění povinnosti. Ani rok po zahájení 
tohoto řízení se situace nicméně nevyjasnila a nebyly ani zaznamenány žádné hmatatelné výsledky. 

Kromě toho francouzské orgány nedávno zveřejnily pokyny pro uplatňování tzv. „Macronova zákona“, 
jímž se stanoví, že od 1. července 2016 musí být řidičům usazeným v zahraničí vyplácena minimální 
mzda podle francouzských zákonů a zahraniční provozovatelé musí ve Francii zřídit své zastoupení. 

1. Jaký je současný stav řízení o nesplnění povinnosti v této věci? Jaké příští kroky a další opatření 
hodlá Komise učinit a jaký časový rámec předpokládá pro nadcházející fáze?  

2. Obdržela Komise od německé vlády odpovědi nezbytné k objasnění a odůvodnění německého 
zákona o minimální mzdě?  

3. Kdy a jak uvede Komise tuto situaci do souladu s právními předpisy EU a ukončí stávající právní 
nejistotu, aby tak dosáhla cíle zachovat v EU hospodářské svobody, včetně těch, které 
evropským společnostem a pracovníkům umožňují volně provozovat svou činnost v rámci 
jednotného trhu EU? 
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