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Pozměňovací návrh 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel za 
skupinu S&D

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. en

Odůvodnění

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Pozměňovací návrh 17
Emilie Turunen

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
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achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Pozměňovací návrh 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá. 

Or. pt

Odůvodnění

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores, propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

Pozměňovací návrh 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck za skupinu S&D

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Mobilní pracovníci, kteří nespadají 
do oblasti působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze 
dne 15. března 2006 o harmonizaci 
některých předpisů v sociální oblasti 

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009
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týkajících se silniční dopravy, spadají do 
působnosti této směrnice.
Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že někteří mobilní pracovníci nespadají do oblasti působnosti nařízení 
561/2006/ES o době řízení a odpočinku ani do oblasti působnosti směrnice o pracovní době, 
vede na jedné straně k narušení hospodářské soutěže a na druhé straně ke zhoršení 
bezpečnosti silničního provozu.

Pozměňovací návrh 20
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 
o úpravě pracovní doby osob 
vykonávajících mobilní činnosti v silniční 
dopravě stanoví minimální požadavky 
s ohledem na úpravu pracovní doby s cílem 
zlepšit ochranu zdraví a bezpečnosti osob 
vykonávajících mobilní činnosti v silniční 
dopravě, zvýšit bezpečnost silničního 
provozu a sladit podmínky hospodářské 
soutěže.

(2) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 
o úpravě pracovní doby osob 
vykonávajících mobilní činnosti v silniční 
dopravě stanoví minimální požadavky 
s ohledem na úpravu pracovní doby s cílem 
zlepšit ochranu zdraví a bezpečnosti osob 
vykonávajících mobilní činnosti v silniční 
dopravě, zvýšit bezpečnost silničního 
provozu a sladit podmínky hospodářské 
soutěže. Tato směrnice již stanoví 
„minimální požadavky“, protože její 
provádění nesmí vést k nižší úrovni 
ochrany pro pracovníky nebo k menší 
míře dodržování příznivějších podmínek 
v jednotlivých členských státech, které 
vyplývají z právních předpisů o obecné 
zaměstnanosti nebo z kolektivních dohod;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 21
Marian Harkin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Komise a členské státy by si měly 
vyměňovat osvědčené postupy, aby 
docházelo k odhalování a odstraňování 
nepravé samostatně výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas za skupinu S&D

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V důsledku rozdílů ve výkladu, 
používání a prosazování ustanovení 
směrnice 2002/15/ES ze strany členských 
států a nedostatečného dodržování 
minimálních norem v oblasti pracovní 
doby ze strany dopravních společností 
a řidičů je narušena hospodářská soutěž 
a ohrožena bezpečnost a zdraví řidičů.

(6) V důsledku rozdílů ve výkladu, 
používání a slabého prosazování 
ustanovení směrnice 2002/15/ES ze strany 
členských států a nedostatečného 
dodržování minimálních norem v oblasti 
pracovní doby ze strany dopravních 
společností a řidičů je narušena 
hospodářská soutěž a ohrožena bezpečnost 
a zdraví řidičů.

Or. en

Odůvodnění

Aby členské státy dosáhly spravedlivější hospodářské soutěže, musí lépe prosazovat 
ustanovení směrnice 2002/15/ES.
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Pozměňovací návrh 23
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je třeba zaznamenávat jakýkoli 
výskyt nebo narůstající počet případů 
předstíraných řidičů, jelikož tyto případy 
vážně ohrožují úsilí směřující k zajištění 
rovných podmínek na trhu práce a vedou 
mimo jiné k nárůstu případů neohlášené 
práce, protože příslušní zaměstnavatelé 
neplatí odpovídající příspěvky 
zaměstnavatelů. Bude třeba přijmout 
opatření nezbytná pro potlačení takových 
případů na vnitrostátní a evropské úrovni, 
posílit kontroly a ukládat příslušným 
zaměstnavatelům finanční sankce. 

Or. el

Odůvodnění

Je třeba aktivně bojovat proti případům předstírané práce, jelikož se jedná o formu 
neohlášené práce, která má negativní dopad na zisky pojišťoven.

Pozměňovací návrh 24
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být z oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES vyloučeni.

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Úprava pracovní doby by se měla vztahovat i na samostatně výdělečně činné řidiče, proto by 
měli spadat do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel za skupinu S&D, 
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být z oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES vyloučeni.

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být do oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES zahrnuti.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2007 (KOM(2007)266 v konečném znění) obhajuje zahrnutí 
samostatně výdělečně činných osob a v kapitole 3.2 uvádí veškeré důvody, proč by měli být 
samostatně výdělečně činní řidiči zahrnuti: samostatně výdělečně činné osoby pracují 
nadměrně dlouhou dobu a velkou část jejich práce tvoří fyzická práce, což přispívá k únavě 
a samozřejmě souvisí s bezpečností silničního provozu.

Pozměňovací návrh 26
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být z oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES vyloučeni.

(7) V obecném zájmu je také, aby se
pravidla, jimiž se řídí pracovní doba 
a doby řízení a doby odpočinku, 
vztahovala ve stejné míře na všechny 
profesionální řidiče, včetně samostatně 
výdělečně činných řidičů, aby se zajistila 
bezpečnost profesionálních řidičů 
a bezpečnost silničního provozu.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být z oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES vyloučeni.

(7) Vzhledem k tomu, že ustanovení 
směrnice 2002/15/ES se vztahují na 
samostatně výdělečně činné řidiče teprve 
od 23. března 2009, je příliš brzy na 
hodnocení dopadů rozšíření působnosti 
směrnice na tyto řidiče. Předtím, než se 
bude zvažovat vyloučení samostatně 
výdělečně činných řidičů z oblasti 
působnosti této směrnice, je třeba mít 
k dispozici zprávu Komise o provádění 
této směrnice v členských státech.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení směrnice se na samostatně výdělečně činné řidiče vztahují necelý rok, je tedy 
nezbytné analyzovat dopad uplatňování této směrnice na samostatně výdělečně činné řidiče 
předtím, než se bude zvažovat její změna.

Pozměňovací návrh 28
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být z oblasti působnosti 

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
dopravci měli být nadále z oblasti 
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směrnice 2002/15/ES vyloučeni. působnosti směrnice 2002/15/ES 
vyloučeni.

Or. de

Odůvodnění

Slovo „dopravce“ přesně stanoví, že samostatně výdělečně činní řidiči jsou skutečnými 
podnikateli, a nikoli „nepravými samostatně výdělečně činnými osobami“. V současnosti se 
omezení týkající se pracovní doby nevztahují na samostatně výdělečně činné dopravce. Slova 
„měli být nadále ... vyloučeni“ to jasně vyjadřují, na rozdíl od navrženého znění.

Pozměňovací návrh 29
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V současnosti není pracovní doba 
samostatně výdělečně činných osob 
omezena v žádném odvětví. Svobodná 
a odpovědná volba pracovní doby je 
jednou z výsad samostatně výdělečně 
činných osob. Tato svoboda musí být 
zachována ve všech odvětvích.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba znovu upřesnit charakteristiku samostatně výdělečně činných osob. Samostatně 
výdělečně činné osoby jsou základní složkou evropského hospodářství. Tento bod odůvodnění 
jasně stanoví, že Parlament nemá v úmyslu omezit jejich svobodu podnikání.

Pozměňovací návrh 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas za skupinu S&D

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné řidiče nadále 

vypouští se
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upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní 
dobou, nepřiměřenou dobou odpočinku 
nebo rušivým pracovním rytmem.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec již není nutný, pokud mají být samostatně výdělečně činní řidiči zahrnuti do 
směrnice.

Pozměňovací návrh 31
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné řidiče nadále 
upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní dobou, 
nepřiměřenou dobou odpočinku nebo 
rušivým pracovním rytmem.

(8) Je vhodné, aby členské státy samostatně 
výdělečně činné řidiče nadále 
upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní dobou, 
nepřiměřenou dobou odpočinku nebo 
rušivým pracovním rytmem. Podobně je 
důležité, aby se členské státy snažily 
bojovat proti předstírané samostatně 
výdělečné činnosti a aby zajistily, že 
nebudou schvalovány nejisté formy 
pracovního poměru, pokud práce, kterou 
je třeba provést, je trvalá. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 32
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné řidiče nadále 
upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní 
dobou, nepřiměřenou dobou odpočinku 
nebo rušivým pracovním rytmem.

(8) Samostatně výdělečně činní řidiči, 
kteří byli zahrnuti do oblasti působnosti 
nařízení (EHS) č. 3820/85, avšak 
vyloučeni z oblasti působnosti směrnice 
93/104/ES, musí i nadále spadat do oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení směrnice se na samostatně výdělečně činné řidiče vztahují necelý rok, je tedy 
nezbytné analyzovat dopad uplatňování této směrnice na samostatně výdělečně činné řidiče 
předtím, než se bude zvažovat její změna.

Pozměňovací návrh 33
Martin Kastler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné řidiče nadále 
upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní dobou, 
nepřiměřenou dobou odpočinku nebo 
rušivým pracovním rytmem.

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné dopravce
nadále upozorňovaly na nežádoucí vliv na 
zdraví a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní dobou, 
nepřiměřenou dobou odpočinku nebo 
rušivým pracovním rytmem.

Or. de
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Odůvodnění

Slovo „dopravce“ přesně stanoví, že samostatně výdělečně činní řidiči jsou skutečnými 
podnikateli, a nikoli „nepravými samostatně výdělečně činnými osobami“.

Pozměňovací návrh 34
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné řidiče nadále 
upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní dobou, 
nepřiměřenou dobou odpočinku nebo 
rušivým pracovním rytmem.

(8) Je však vhodné, aby členské státy 
samostatně výdělečně činné řidiče nadále 
upozorňovaly na nežádoucí vliv na zdraví 
a bezpečnost a rovněž na nepříznivé 
dopady na bezpečnost silničního provozu 
zapříčiněné příliš dlouhou pracovní dobou, 
nepřiměřenou dobou odpočinku nebo 
rušivým pracovním rytmem. Pokud jsou 
pravidla týkající se doby řízení a doby 
odpočinku stanovená nařízením (ES) č. 
561/2006 porušována do takové míry, že je 
důvod se domnívat, že také ostatní 
pracovní návyky samostatně výdělečně 
činného řidiče mohou mít nežádoucí vliv 
na bezpečnost silničního provozu, měly by 
členské státy přijmout příslušná opatření 
pro vyšetření pracovních návyků 
dotčeného řidiče a ve vhodných případech 
uložit sankce podle vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Hrubé porušování doby řízení a doby odpočinku může signalizovat, že má samostatně 
výdělečně činný řidič také jiné pracovní návyky, které mají negativní dopad na bezpečnost 
silničního provozu. Ve většině členských států je řízení pod vlivem únavy postižitelné. Pokud 
je tedy doba řízení a doba odpočinku porušována do takové míry, že je důvod se domnívat, že 
také ostatní pracovní návyky samostatně výdělečně činného řidiče mohou mít nežádoucí vliv 
na bezpečnost silničního provozu, měla by být tato situace vyšetřena a sankcionována.
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Pozměňovací návrh 35
Edit Bauer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pro zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a z důvodu změn ve struktuře 
dálkové dopravy by se mělo posoudit 
rozšíření nařízení (ES) č. 561/2006, tak 
aby se, pokud to vyplyne z hodnocení 
dopadu, vztahovalo také na řidiče 
nákladních vozidel lehčích než 3,5 t, 
například mezi 2,8 a 3,5t.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k tomu, že jsou nakládka 
a vykládka součástí řidičovy práce, která 
může přispět k únavě, mělo by se zvážit 
nedílné zahrnutí těchto činností do doby 
řízení. Za tímto účelem by měla být 
Komise v zájmu vymahatelnosti pobídnuta 
k analýze proveditelnosti automatického 
záznamu času stráveného nakládkou 
a vykládkou prostřednictvím digitálního 
tachografu. 

Or. en

Odůvodnění

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
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introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Pozměňovací návrh 37
Veronica Lope Fontagné

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S ohledem na zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu je vhodné přezkoumat 
možnost změnit nařízení (ES) č. 561/2006 
s cílem zmírnit ustanovení týkající se doby 
odpočinku a umožnit řidiči vozidla 
přepravujícího zboží vykonat až 12 
denních dob řízení, aniž by byl povinen 
vybrat si týdenní odpočinek před jejich 
vykonáním, přičemž by nebylo překročeno 
čtrnáctidenní omezení 90 hodin jízdy 
a zároveň by byly zohledněny příslušné 
denní a týdenní doby odpočinku.

Or. es

Odůvodnění

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.
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Pozměňovací návrh 38
Csaba Sógor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Všichni řidiči, mobilní pracovníci 
a samostatně výdělečně činní řidiči jsou 
zahrnuti do nařízení (ES) č. 561/2006 
o harmonizaci některých sociálních 
právních předpisů v silniční dopravě. Je 
v obecném zájmu, aby byla pravidla 
o době řízení a době odpočinku pro 
všechny řidiče řádně uplatňována, jejich 
uplatňování bylo účinně kontrolováno 
a za nedodržování povinností 
vyplývajících z tohoto nařízení byly 
ukládány odpovídající sankce.

Or. hu

Pozměňovací návrh 39
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Rozšíření oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 561/2006 na vozidla lehčí než 3,5 t 
je v příkrém rozporu s cílem Evropské 
unie snížit administrativní zátěž. 
V Evropské unii nebude navrženo žádné 
rozšíření oblasti působnosti nařízení (ES) 
č. 561/2006 na vozidla lehčí než 3,5 t. 

Or. de

Odůvodnění

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
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branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Pozměňovací návrh 40
Csaba Sógor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) S cílem zvýšit bezpečnost silničního 
provozu a z důvodu změn ve struktuře 
dálkové dopravy by se mělo posoudit 
rozšíření nařízení (ES) č. 561/2006, tak 
aby se vztahovalo na řidiče vozidel lehčích 
než 3,5 t používaných pro účely výkonu 
povolání.

Or. hu

Pozměňovací návrh 41
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Právní předpisy Společenství jsou 
efektivní a účelné pouze tehdy, jsou-li 
provedeny všemi členskými státy, 
uplatňovány stejně na všechny dotčené 
účastníky a pravidelně a účinně 
kontrolovány.

(10) Právní předpisy Unie jsou efektivní 
a účelné pouze tehdy, jsou-li řádně 
provedeny všemi členskými státy, 
uplatňovány stejně na všechny dotčené 
účastníky a pravidelně a účinně 
kontrolovány a jsou-li za jejich porušení 
ukládány sankce v souladu s předpisy 
platnými ve členských státech.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na zásadu subsidiarity nesmí být sankce ukládané ve členských státech EU za 



PE431.178v02-00 18/63 AM\805249CS.doc

CS

porušování právních předpisů týkajících se pracovní doby nahrazeny předpisy EU týkajícími 
se sankčních mechanismů. Porušování musí být trestána v souladu s platnými vnitrostátními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 42
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Právní předpisy Společenství jsou 
efektivní a účelné pouze tehdy, jsou-li 
provedeny všemi členskými státy, 
uplatňovány stejně na všechny dotčené 
účastníky a pravidelně a účinně 
kontrolovány.

(10) Právní předpisy Společenství jsou 
efektivní a účelné pouze tehdy, jsou-li 
řádně provedeny všemi členskými státy, 
uplatňovány stejně na všechny dotčené 
účastníky a pravidelně a účinně 
kontrolovány a jsou-li za jejich porušení 
ukládány sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Právní předpisy Společenství jsou 
efektivní a účelné pouze tehdy, jsou-li 
provedeny všemi členskými státy, 
uplatňovány stejně na všechny dotčené 
účastníky a pravidelně a účinně 
kontrolovány.

(10) Právní předpisy Společenství jsou 
efektivní a účelné pouze tehdy, jsou-li 
provedeny všemi členskými státy, 
uplatňovány stejně na všechny dotčené 
účastníky a pravidelně a účinně hodnoceny 
a kontrolovány.

Or. el

Odůvodnění

Hodnocení je velmi důležitý prvek, protože je kritériem pro přijetí či nepřijetí případných 
budoucích opravných opatření.
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Pozměňovací návrh 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Sledování dodržování požadavků je 
složitý úkol, který zahrnuje mnoho 
účastníků, vyžaduje proto spolupráci mezi 
členskými státy a Komisí, jakož i mezi 
členskými státy navzájem.

(11) Sledování dodržování požadavků je 
složitý úkol, který zahrnuje mnoho 
účastníků, vyžaduje proto včasné 
poskytování informací, koordinaci 
a spolupráci mezi členskými státy 
a Komisí, jakož i mezi členskými státy 
navzájem.

Or. bg

Pozměňovací návrh 45
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Sledování dodržování požadavků je 
složitý úkol, který zahrnuje mnoho 
účastníků, vyžaduje proto spolupráci mezi 
členskými státy a Komisí, jakož i mezi 
členskými státy navzájem.

(11) Sledování dodržování požadavků je 
složitý úkol, který zahrnuje mnoho 
účastníků, vyžaduje proto spolupráci mezi 
členskými státy a Komisí, jakož i mezi 
členskými státy navzájem. Neměl by být 
opomíjen přínos sociálních partnerů ke 
kontrole dodržování a prosazování těchto 
požadavků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy musí zajistit, aby se 
sociální partneři aktivně a podstatně 
podíleli jak na monitorování dodržování 
směrnice 2002/15/ES a na postupu 
hodnocení výsledků této směrnice, tak 
rovněž na postupu poskytování informací.

Or. el

Odůvodnění

Účast sociálních partnerů je klíčová na všech úrovních. Budou se muset podílet na 
monitorování uplatňování a dodržování směrnice a na postupech hodnocení a poskytování 
informací a použít k tomu informační a komunikační prostředky, které mají k dispozici. 
Příslušné orgány tak budou mít k dispozici globálnější a podrobnější informace o pokrocích 
směrnice a o dopadech těchto pokroků.

Pozměňovací návrh 47
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je proto vhodné směrnici 2002/15/ES 
modernizovat v zájmu odstranění 
nedostatků při zavádění, uplatňování 
a prosazování předpisů objasněním její 
oblasti působnosti, posílením správní 
spolupráce mezi členskými státy 
a podporou výměny informací 
a osvědčených postupů.

(12) Je proto vhodné směrnici 2002/15/ES 
modernizovat v zájmu účinného
odstranění nedostatků při zavádění, 
uplatňování a prosazování předpisů 
objasněním její oblasti působnosti, 
podstatným posílením správní spolupráce 
mezi členskými státy s cílem omezit na 
nejnižší možnou míru zbytečnou 
administrativní zátěž a podporou výměny 
informací a osvědčených postupů.

Or. el

Kontroly musí být účinné a zároveň je třeba omezit na nejnižší možnou míru zbytečnou 
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administrativní zátěž. Členské státy musí lépe spolupracovat s cílem zajistit řádné uplatňování 
směrnice a její úplné dodržování.

Pozměňovací návrh 48
Marian Harkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je proto vhodné směrnici 2002/15/ES
modernizovat v zájmu odstranění 
nedostatků při zavádění, uplatňování 
a prosazování předpisů objasněním její 
oblasti působnosti, posílením správní 
spolupráce mezi členskými státy 
a podporou výměny informací 
a osvědčených postupů.

(12) Je proto vhodné směrnici 2002/15/ES 
modernizovat v zájmu odstranění 
nedostatků při zavádění, uplatňování 
a prosazování pravidel upřesněním její 
oblasti působnosti, posílením správní 
spolupráce mezi členskými státy 
a podporou výměny informací a nejlepších
postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je třeba vyvinout evropský systém 
pro výměnu informací za účelem lepší 
výměny údajů. Tento systém by mohl vést 
k tomu, že kontrola pracovní doby by 
mohla být v budoucnosti prováděna 
i během silničních kontrol v jiném 
členském státě.

Or. en



PE431.178v02-00 22/63 AM\805249CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Za účelem dalšího zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy je třeba 
zvážit, zda by se právní předpisy v sociální 
oblasti, zejména nařízení (ES) 
č. 561/2006, neměly vztahovat na všechny 
situace v silniční dopravě, a tedy i na 
vozidla do 3,5 t používaná pro účely 
výkonu povolání.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení bezpečnosti by měla být do oblasti působnosti nařízení (ES) 561/2006 o době 
řízení, přestávkách a době odpočinku a pokud možno také do působnosti směrnice 2002/15/ES 
zahrnuta rovněž vozidla do 3,5t.

Pozměňovací návrh 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Aby nebyla na samostatně výdělečně 
činné řidiče uvalena nepotřebná 
administrativní zátěž, považuje se za 
účelné omezit u samostatně výdělečně 
činných řidičů jejich povinnost vést 
záznamy na záznamy vytvořené pomocí 
tachografu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V souvislosti s četností a způsoby 
sledování a kontroly pracovní doby by 
Komise měla být oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 290 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Článek 1 se mění takto:
Účelem této směrnice je stanovit 
minimální požadavky týkající se úpravy 
pracovní doby s cílem zlepšit ochranu 
zdraví a bezpečnosti profesionálních 
řidičů vykonávajících mobilní činnosti 
v silniční dopravě, konkrétně pokud jde 
o přestávky, doby odpočinku nebo doby 
pracovní pohotovosti – aniž by se to dotklo 
jejich mzdy – zvýšit bezpečnost silničního 
provozu a dále sblížit podmínky 
hospodářské soutěže.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 54
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR. Tato směrnice se vztahuje 
rovněž na mobilní pracovníky vymezené 
v druhé větě čl. 3 písm. d).

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, kteří se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na něž se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky pracující zaměstnané podniky 
usazenými v členském státě, které se 
podílejí na činnostech v silniční dopravě, 
na které se vztahuje nařízení (ES) 
č. 561/2006 nebo dohoda AETR.

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé 
větě čl. 3 písm. d).

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
samostatně výdělečně činné řidiče
vymezené v čl. 3 písm. e). Nejpozději do 
tří let od 23. března 2009 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu. 
Tato zpráva zhodnotí důsledky zahrnutí 
samostatně výdělečně činných řidičů do 
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oblasti působnosti směrnice, zejména 
s ohledem na bezpečnost silničního 
provozu, podmínky hospodářské soutěže, 
strukturu povolání a sociální aspekty. 
Budou zohledněny podmínky panující 
v každém členském státě, pokud jde 
o strukturu odvětví dopravy a pracovní 
prostředí pro povolání provozovatele 
silniční dopravy. Na základě této zprávy 
Komise předloží návrh, který bude mít 
případně za cíl: 
– stanovení podmínek pro zahrnutí 
samostatně výdělečně činných osob do 
oblasti působnosti této směrnice 
s ohledem na některé samostatně 
výdělečně činné řidiče, kteří se nepodílejí 
na činnostech v silniční dopravě v jiných 
členských státech a kteří z objektivních 
důvodů podléhají místním omezením, jako 
jsou například okrajové umístění, velké 
vnitrostátní vzdálenosti a zvláštní 
podmínky hospodářské soutěže, 
– nebo nezahrnutí samostatně výdělečně 
činných řidičů do oblasti působnosti této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 nejsou dostačující. Upravují maximální dobu řízení, 
dobu odpočinku a minimální dobu odpočinku, nikoli však maximální pracovní dobu. Právní 
předpisy týkající se pouze „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů vedou k tomu, že 
je třeba stále rozlišovat mezi „skutečnými“ a „nepravými“ samostatně výdělečně činnými 
řidiči a že existuje možnost právní předpisy obejít. 
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Pozměňovací návrh 56
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).
Pro účely této směrnice se za mobilního 
pracovníka ve smyslu čl. 3 písm. d) 
považuje každá osoba vykonávající 
mobilní činnosti v silniční dopravě, pokud 
tato osoba neprokáže, že žádný 
z ukazatelů uvedených v čl. 3 písm. d) 
druhém pododstavci bodech i), ii), iii), iv) 
a v) neplatí pro konkrétní situaci této 
osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
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činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

vztahuje nařízení (EHS) č. 3820/85 nebo 
dohoda AETR.

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).“

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
samostatně výdělečně činné řidiče.

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR. Vztahuje se rovněž na 
samostatně výdělečně činné řidiče 
vymezené v čl. 3 písm. e) směrnice.

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).“

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).“

Or. it

Odůvodnění

Je třeba, aby pravidla upravující pracovní dobu platila pro všechny osoby vykonávající 
mobilní činnosti v silniční dopravě, ať už jde o zaměstnance či osoby samostatně výdělečně 
činné.
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Pozměňovací návrh 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas za skupinu S&D a Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky, zaměstnané podniky 
usazenými v členském státě, které se 
podílejí na činnostech v silniční dopravě, 
na něž se vztahuje nařízení (ES) 
č. 561/2006 nebo dohoda AETR.

Tato směrnice se vztahuje rovněž na
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).

Tato směrnice se od 23. března 2009
vztahuje na samostatně výdělečně činné 
řidiče.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2007 (KOM(2007)266 v konečném znění) obhajuje zahrnutí 
samostatně výdělečně činných osob a v kapitole 3.2 uvádí veškeré důvody, proč by měli být 
zahrnuti samostatně výdělečně činní řidiči: pracovní doba samostatně výdělečně činných osob 
je nadměrně dlouhá a její značnou část tvoří fyzická práce, která přispívá k únavě, což má 
evidentní souvislost s bezpečností silničního provozu.

Pozměňovací návrh 60
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice se nevztahuje na 
samostatně výdělečně činné řidiče.

Or. de
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Odůvodnění

Samostatně výdělečně činní řidiči pracují na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko 
a nebezpečí a svobodně stanoví svou činnost a pracovní dobu. Přehnaná právní úprava 
zásadně zpochybňuje tento způsob práce. S cílem zajistit bezpečnost silničního provozu již EU 
přijala pravidla týkající se doby řízení a odpočinku (nařízení (ES) č. 561/2006), která se 
vztahují na všechny řidiče – zaměstnané i samostatně výdělečně činné – v celé Evropě 
a stanoví přísné předpisy pro pracovní dobu. 

Pozměňovací návrh 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas za skupinu S&D a Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavcích 2 a 3 se odkaz „směrnice 
93/104/ES“ nahrazuje odkazem 
„směrnice 2003/88/ES“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2007 (KOM(2007)266 v konečném znění) obhajuje zahrnutí 
samostatně výdělečně činných osob a v kapitole 3.2 uvádí veškeré důvody, proč by měli být 
zahrnuti samostatně výdělečně činní řidiči: pracovní doba samostatně výdělečně činných osob 
je nadměrně dlouhá a její značnou část tvoří fyzická práce, která přispívá k únavě, což má 
evidentní souvislost s bezpečností silničního provozu.

Pozměňovací návrh 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas za skupinu S&D a Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v odstavci 4 se odkaz „nařízení (EHS) 
č. 3820/85“ nahrazuje odkazem „nařízení 
(ES) č. 561/2006“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zpráva Komise z roku 2007 (KOM(2007)266 v konečném znění) obhajuje zahrnutí 
samostatně výdělečně činných osob a v kapitole 3.2 uvádí veškeré důvody, proč by měli být 
zahrnuti samostatně výdělečně činní řidiči: pracovní doba samostatně výdělečně činných osob 
je nadměrně dlouhá a její značnou část tvoří fyzická práce, která přispívá k únavě, což má 
evidentní souvislost s bezpečností silničního provozu.

Pozměňovací návrh 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny a Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v písm. a) bodu 2 se zrušuje první věta. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vrátit se k původnímu textu a uplatnit stejnou definici pracovní doby na 
samostatně výdělečně činné řidiče, s výjimkou administrativní práce, jejíž kontrola je obtížná.

Pozměňovací návrh 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny a Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. a – bod. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v písm. a) bodu 2 se zrušuje první věta. a) v písmenu a) bodu 2 se první věta mění 
takto:
„v případě samostatně výdělečně 
činných řidičů se použije stejná definice 
na celou dobu od zahájení do ukončení 
pracovní činnosti, během níž je 
samostatně výdělečně činný řidič 
přítomen na svém pracovišti k dispozici 
zákazníkovi a vykonává funkce nebo 
činnosti jiné než obecné administrativní 
práce nesouvisející přímo s konkrétní 
probíhající dopravní činností, přičemž se 
do této doby zahrne i paušálně stanovená 
úhrnná pracovní doba vypočtená pro body 
iii) iv) a v).“

Or. en

Odůvodnění

Aby se snížila administrativní zátěž samostatně výdělečně činných řidičů, mohou si na 
činnosti uvedené v bodech iv) a v) počítat paušálně stanovenou pracovní dobu. Pomáhání 
cestujícím s nástupem a výstupem z autobusů (bod iii) ) může být zaznamenáváno digitálním 
tachografem a nemělo by být proto zahrnuto do paušálně stanovené pracovní doby.

Pozměňovací návrh 65
Ilda Figueiredo 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v písm. a) bodu 2 se zrušuje první věta. a) na konec písmene b) se doplňuje tento 
odstavec:
„Toto období musí být bráno v úvahu pro 
mzdové účely.“

Or. pt
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Pozměňovací návrh 66
Licia Ronzulli 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v písm. a) bodu 2 se zrušuje první věta. a) v písm. a) bodu 2 se první věta mění 
takto: „v případě samostatně výdělečně 
činných řidičů se použije stejná definice 
na celou dobu od zahájení do ukončení 
pracovní činnosti, během níž je 
samostatně výdělečně činný řidič 
přítomen na svém pracovišti, k dispozici 
zákazníkovi a vykonává funkce nebo 
činnosti jiné než obecné administrativní 
práce nesouvisející přímo s probíhající 
konkrétní dopravní činností, přičemž se 
do této doby zahrne i paušálně stanovená 
úhrnná pracovní doba vypočtená pro bod 
1 podbody iii), iv) a v) tohoto článku.“

Or. it

Odůvodnění

Aby se snížila administrativní zátěž samostatně výdělečně činných řidičů, je stanoveno, že na 
činnosti uvedené v bodech iii), iv) a v) se počítá paušálně stanovená pracovní doba.

Pozměňovací návrh 67
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v písm. a) bodu 2 se zrušuje první věta. vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 nejsou dostačující. Upravují maximální dobu řízení, 
dobu odpočinku a minimální dobu odpočinku, nikoli však maximální pracovní dobu. Právní 
předpisy týkající se pouze „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů vedou k tomu, že 
je třeba stále rozlišovat mezi „skutečnými“ a „nepravými“ samostatně výdělečně činnými 
řidiči a že existuje možnost právní předpisy obejít. 

Pozměňovací návrh 68
Marian Harkin 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, pro níž a pod jejímž dohledem 
a vedením zaměstnanec agentury práce po 
přechodnou dobu pracuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

vypouští se

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
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pracovního vztahu, avšak:
která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti,
jejíž příjem nezávisí přímo na zisku,
která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 nejsou dostačující. Upravují maximální dobu řízení, 
dobu odpočinku a minimální dobu odpočinku, nikoli však maximální pracovní dobu. Právní 
předpisy týkající se pouze „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů vedou k tomu, že 
je třeba stále rozlišovat mezi „skutečnými“ a „nepravými“ samostatně výdělečně činnými 
řidiči a že existuje možnost právní předpisy obejít. 

Pozměňovací návrh 70
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

b) písmeno h) se nahrazuje tímto:

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak:

„h) „noční dobou“ doba [...] vymezená 
vnitrostátními právními předpisy mezi 
20:00 a 7:00;“

i) která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti,
ii) jejíž příjem nezávisí přímo na zisku,
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iii) která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Veronica Lope Fontagné

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

b) v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak:

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která ačkoli není formálně
vázána na žádného zaměstnavatele 
prostřednictvím pracovní smlouvy nebo 
jakéhokoliv jiného pracovního vztahu, má 
ve skutečnosti se zaměstnavatelem 
pracovní vztah ve smyslu právních 
předpisů členského státu.“

která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti,
jejíž příjem nezávisí přímo na zisku,
která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. es
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Pozměňovací návrh 72
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

2. v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak:

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak:

i) která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti,

i) která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti 
a/nebo

ii) jejíž příjem nezávisí přímo na zisku, ii) jejíž příjem nezávisí přímo na zisku 
a/nebo,

iii) která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

iii) která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. el

Odůvodnění

Výhodou tohoto znění je, že neopomíná žádný případ a že dokonaleji pokrývá otázku 
předstírané práce.

Pozměňovací návrh 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž „mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 



AM\805249CS.doc 37/63 PE431.178v02-00

CS

každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak: 

každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, pro kterou však platí 
jeden z těchto ukazatelů:

i) která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti,

i) je podřízena podniku využívajícímu 
agenturních služeb: nemá nezbytnou 
volnost při organizaci svého pracovního 
místa, pracovní doby a příslušné pracovní 
činnosti nebo se při výkonu práce musí 
řídit rozkazy a pokyny jiné strany,

ii) jejíž příjem nezávisí přímo na zisku, ii) její příjem nezávisí přímo na zisku a je 
ekonomicky, finančně a sociálně závislá 
na práci vykonané pro podnik nebo 
podnikem, který patří někomu jinému;
této osobě se poskytuje: pravidelná 
odměna za práci a tato odměna je jediným 
nebo hlavním zdrojem příjmu pracovníka; 
odměna v naturáliích, jako např. strava, 
ubytování nebo doprava; uznání nároků, 
jako např. týdenní doba odpočinku 
a dovolená; úhrada cesty, kterou 
pracovník podniká za účelem výkonu 
práce, od strany vyžadující práci;

iii) která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

iii) nemá volnost k vytvoření obchodních 
vztahů s více zákazníky sama nebo 
prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči;
iiia) její práce je velmi podobná práci, 
kterou vykonávala dříve pro stejného 
dodavatele;
iiib) její práce zahrnuje poskytnutí 
nástrojů, materiálů a strojního zařízení ze 
strany vyžadující práci;
iiic) nedisponuje používaným vozidlem 
ani jako vlastník ani jako nájemce;
Důkazní břemeno za účelem odůvodnění 
statutu osoby skutečně samostatně 
výdělečně činné nese osoba samostatně 
výdělečně činná.“

Or. en

Odůvodnění

Aby byla účinná, musí být definice nepravé samostatně výdělečně činné osoby zdokonalena, 
nesmí skýtat možnost pro porušování a obcházení právních předpisů a musí od nepravé 
samostatně výdělečné činnosti skutečně odrazovat.
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Pozměňovací návrh 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písmeno e) se zrušuje. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat definici samostatně výdělečně činných osob za předpokladu, že se tento 
akt zaměřuje na jejich zahrnutí do ustanovení o pracovní době.

Pozměňovací návrh 75
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písmeno e) se zrušuje; vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písmeno e) se zrušuje; c) písmeno e) se nahrazuje tímto: 
„samostatně výdělečným řidičem“ každá 
osoba:
i) jejímž hlavním povoláním je 
přepravovat cestující nebo zboží po silnici 
za úplatu ve smyslu právních předpisů 
Společenství na základě licence 
Společenství nebo jiného kvalifikačního 
oprávnění pro provádění uvedené 
přepravy (takto je zachován odkaz na 
licenci Společenství a kvalifikační 
oprávnění);
ii) která je oprávněna pracovat na vlastní 
účet a není vázána na žádného 
zaměstnavatele prostřednictvím pracovní 
smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
hierarchického pracovního vztahu,
iii) která není podřízena podniku 
využívajícímu agenturních služeb, má 
nezbytnou volnost při organizaci svého 
pracovního místa, pracovní doby 
a příslušné pracovní činnosti nebo se při 
výkonu práce musí řídit rozkazy a pokyny 
jiné strany,
iv) jejíž příjem nezávisí přímo na zisku 
a je ekonomicky, finančně a sociálně 
závislá na práci vykonané pro podnik 
nebo podnikem, který patří někomu 
jinému; které se neposkytuje: pravidelná 
odměna za práci, která je jediným nebo 
hlavním zdrojem příjmu pracovníka; 
odměna v naturáliích, jako např. strava, 
ubytování nebo doprava; uznání nároků, 
jako např. týdenní doba odpočinku 
a dovolená; úhrada cesty, kterou 
pracovník podniká za účelem výkonu 
práce, od strany vyžadující práci;
v) má volnost k vytvoření obchodních 
vztahů s více zákazníky sama nebo 
prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči;
vi) její práce se liší od práce, kterou 
vykonávala dříve pro stejného dodavatele;
Důkazní břemeno za účelem odůvodnění 
statutu osoby skutečně samostatně 
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výdělečně činné nese osoba samostatně 
výdělečně činná.“

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písmeno e) se zrušuje. c) písmeno e) se nahrazuje tímto:
„e) „samostatně výdělečným řidičem“ 
každá osoba:

i) jejímž hlavním povoláním je 
přepravovat cestující nebo zboží po silnici 
za úplatu ve smyslu právních předpisů 
Unie na základě licence Společenství nebo 
jiného kvalifikačního oprávnění pro 
provádění uvedené přepravy; 
ii) která je oprávněna pracovat na vlastní 
účet a není vázána na žádného 
zaměstnavatele prostřednictvím pracovní 
smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
hierarchického pracovního vztahu; 
iii) která není podřízena podniku 
využívajícímu agenturních služeb; 

iv) která může svobodně organizovat 
uvedené pracovní činnosti bez přímého 
dohledu zákazníka;
v) jejíž příjem závisí přímo na zisku;

vi) která nepožívá jakákoli zaměstnanecká 
práva jako pravidelné odměny, odměna 
v naturáliích, uznání nároků jako placená 
dovolená od jiného podniku využívajícího 
agenturních služeb nebo smluvní strany a  
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vii) která může sama nebo prostřednictvím 
spolupráce s dalšími samostatně 
výdělečně činnými řidiči svobodně 
navazovat obchodní vztahy s více 
zákazníky.
Pro účely této směrnice mají řidiči 
nesplňující tato kritéria stejné povinnosti 
a stejná práva jako jsou ta, která stanoví 
tato směrnice pro mobilní pracovníky;“

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písmeno e) se zrušuje; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 nejsou dostačující. Upravují maximální dobu řízení, 
dobu odpočinku a minimální dobu odpočinku, nikoli však maximální pracovní dobu. Právní 
předpisy týkající se pouze „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů vedou k tomu, že 
je třeba stále rozlišovat mezi „skutečnými“ a „nepravými“ samostatně výdělečně činnými 
řidiči a že existuje možnost právní předpisy obejít. 
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Pozměňovací návrh 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. d 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) písmeno f) se nahrazuje tímto: vypouští se
„f) “osobou vykonávající mobilní činnosti 
v silniční dopravě“ každý mobilní 
pracovník, který tyto činnosti vykonává;“

Or. en

Odůvodnění

Do oblasti působnosti této směrnice by měli spadat i samostatně výdělečně činní řidiči.

Pozměňovací návrh 80
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. d 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) písmeno f) se nahrazuje tímto: vypouští se
„f) „osobou vykonávající mobilní činnosti 
v silniční dopravě“ každý mobilní 
pracovník, který tyto činnosti vykonává;“

Or. pt
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Pozměňovací návrh 81
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. d 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „osobou vykonávající mobilní činnosti 
v silniční dopravě“ každý mobilní 
pracovník, který tyto činnosti vykonává;“

f) „osobou vykonávající mobilní činnosti 
v silniční dopravě“ každý mobilní 
pracovník nebo samostatně výdělečně 
činný řidič, který tyto činnosti vykonává;“

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES se musí i nadále vztahovat na samostatně výdělečně činné řidiče tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu a chráněno zdraví řidičů. Z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu a s ohledem na názor ostatních účastníků silničního provozu 
není důležité, zda je řidič nákladního vozidla samostatně výdělečně činný či nikoli. 
Ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 nejsou dostačující. Upravují maximální dobu řízení, 
dobu odpočinku a minimální dobu odpočinku, nikoli však maximální pracovní dobu. Právní 
předpisy týkající se pouze „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů vedou k tomu, že 
je třeba stále rozlišovat mezi „skutečnými“ a „nepravými“ samostatně výdělečně činnými 
řidiči a že existuje možnost právní předpisy obejít. 

Pozměňovací návrh 82
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) písmeno i) se nahrazuje tímto: vypouští se
„i) „noční prací“ práce prováděná 
v průběhu pracovní doby, která zahrnuje 
nejméně dvě hodiny práce vykonávané 
v průběhu noční doby.“

Or. pt
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Pozměňovací návrh 83
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „noční prací“ práce prováděná 
v průběhu pracovní doby, která zahrnuje
nejméně dvě hodiny práce vykonávané
v průběhu noční doby.“

i) „noční prací“ práce prováděná v průběhu 
noční doby a po dobu nejméně jedné 
hodiny.

Or. de

Odůvodnění

Noční práce je zvlášť náročná pro mobilní pracovníky. Návrh předložený Komisí stanoví, že 
pouze noční práce vykonávaná po dobu delší než dvě hodiny může být považována za noční 
práci a může být jako taková odměněna. Harmonizace ve věci minimální právní úpravy 
dvouhodinové pracovní doby platné v jiných odvětvích, je ze sociálního hlediska nepřiměřená. 

Pozměňovací návrh 84
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) písmeno i) se nahrazuje tímto: vypouští se
„i) „noční prací“ práce prováděná 
v průběhu pracovní doby, která zahrnuje 
nejméně dvě hodiny práce vykonávané 
v průběhu noční doby.“

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2002/15/ES má za cíl chránit bezpečnost a zdraví řidičů prostřednictvím 
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minimálních norem v oblasti právní úpravy pracovní doby a posílit bezpečnost. Doba čtyř 
hodin, kterou členské státy definovaly jako noční dobu, je velmi krátká a je výsledkem 
vyjednaného kompromisu. S ohledem na cíle právní úpravy není možné přistoupit na zhoršení 
podmínek mobilních pracovníků, jelikož se za noční práci nebudou považovat všechny 
odpracované hodiny, které spadají do čtyřhodinové pracovní, avšak pouze práce vykonávané 
déle než dvě hodiny. 

Pozměňovací návrh 85
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) písmeno i) se nahrazuje tímto: vypouští se
„noční prací“ práce prováděná v průběhu 
pracovní doby, která zahrnuje nejméně 
dvě hodiny práce vykonávané v průběhu 
noční doby.“

Or. el

Odůvodnění

Nahrazení původní definice noční práce může podněcovat pracovníky k porušování směrnice 
tím, že se budou snažit pracovat dostatečný počet hodin během noční doby, aby získali 
odměnu za noční práci, která je vyšší než odměna, kterou dostávají za práci ve dne. Za těchto 
podmínek je ohroženo jak řádné provádění směrnice, tak bezpečnost silniční dopravy. 

Pozměňovací návrh 86
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) písmeno i) se nahrazuje tímto: e) písmeno i) se nahrazuje tímto:
„i) „noční prací“ práce prováděná „i) „noční prací“ práce prováděná 
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v průběhu pracovní doby, která zahrnuje 
nejméně dvě hodiny práce vykonávané 
v průběhu noční doby.“

v průběhu pracovní doby, která zahrnuje 
nejméně jednu hodinu práce vykonávané 
v průběhu noční doby.“

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zaměřený na zvýšení flexibility zároveň významně snižuje v případě noční 
práce ochranu pracovníka. Tento pozměňovací návrh flexibilitu zachovává, ale zároveň 
pracovníky dostatečně ochraňuje.

Pozměňovací návrh 87
Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) písmeno i) se nahrazuje tímto: e) písmeno i) se nahrazuje tímto: 
„i) „noční prací“ práce prováděná 
v průběhu pracovní doby, která zahrnuje 
nejméně dvě hodiny práce vykonávané 
v průběhu noční doby.“

„i) „noční prací“ práce prováděná 
v průběhu noční doby.“

Or. el

Odůvodnění

Požadavek nejméně dvou hodin práce v průběhu noční doby snižuje ochranu, kterou 
pracovníkům zajišťuje čl. 7 odst. 1, vzhledem ke znění stávající platné směrnice. 
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Pozměňovací návrh 88
Veronica Lope Fontagné

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) písmeno i) se nahrazuje tímto: e) písmeno i) se nahrazuje tímto:
„i) „noční prací“ práce prováděná 
v průběhu pracovní doby, která zahrnuje 
nejméně dvě hodiny práce vykonávané 
v průběhu noční doby.“

Netýká se českého znění.

Or. es

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 4 se vkládá nové písmeno 
ba), které zní:
„ba) paušálně stanovená pracovní doba 
podle čl. 3 písm. a) bodu 2 činí 1 hodinu 
týdně.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se snížila administrativní zátěž samostatně výdělečně činných řidičů, mohou si na 
činnosti uvedené v bodech iii), iv) a v) počítat paušálně stanovenou pracovní dobu. Tato doba 
se stanovuje na 1 hodinu týdně.
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Pozměňovací návrh 90
Raffaele Baldassarre

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 4 se vkládá toto písmeno ba):
„ba) paušálně stanovená pracovní doba 
podle čl. 3 písm. a) bodu 2 činila 3 hodiny 
týdně.“

Or. it

Odůvodnění

Při výpočtu paušálně stanovené pracovní doby musí být zohledněny povinnosti, které jsou 
stanoveny v čl. 3 prvním odstavci písm. a) bodu 1 podbodech iii), iv) a v), jak stanoví bod 2 
stejného článku. Nakládka a vykládka, doba pohotovosti, čištění a údržba vozidel jsou velmi 
důležité činnosti a mohou mít vliv na bezpečnost silničního provozu a na sociální ochranu 
pracovníků. Administrativní činnosti jsou i nadále vyloučeny, jak stanoví směrnice.

Pozměňovací návrh 91
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 4 se vkládá toto písmeno ba):
„ba) paušálně stanovená pracovní doba 
podle čl. 3 písm. a) bodu 2 činila 3 hodiny 
týdně.“

Or. it

Odůvodnění

Při výpočtu paušálně stanovené pracovní doby musí být zohledněny povinnosti, které jsou 
stanoveny v čl. 3 prvním odstavci písm. a) bodu 1 podbodech iii), iv) a v), jak stanoví bod 2 
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stejného článku. Nakládka a vykládka, doba pohotovosti, čištění a údržba vozidel jsou velmi 
důležité činnosti a mohou mít vliv na bezpečnost silničního provozu a na sociální ochranu 
pracovníků. Administrativní činnosti jsou i nadále vyloučeny, jak stanoví směrnice.

Pozměňovací návrh 92
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 5 odst. 1 se odkaz „nařízením (EHS) 
č. 3820/85“ nahrazuje odkazem „nařízením 
(ES) č. 561/2006“.

a) V čl. 5 odst. 1 se odkaz „nařízením 
(EHS) č. 3820/85“ nahrazuje odkazem 
„nařízením (ES) č. 561/2006“. 

b) doplňuje se tento odstavec:
„Toto období musí být bráno v úvahu pro 
mzdové účely.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2002/15/ES
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 6 se odkaz „nařízení (EHS) 
č. 3820/85“ nahrazuje odkazem „nařízení 
(ES) č. 561/2006“.

a) V článku 6 se odkaz „nařízení (EHS) 
č. 3820/85“ nahrazuje odkazem „nařízení 
(ES) č. 561/2006“.

b) doplňuje se tento odstavec:
„Toto období musí být bráno v úvahu pro 
mzdové účely.“

Or. pt
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Pozměňovací návrh 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V článku 9 se písmeno b) mění takto: 
b) pracovní doba mobilních pracovníků se 
zaznamenává, aniž je tím dotčen čl. 2 
odst. 1. Záznamy se uchovávají po dobu 
alespoň dvou roků po skončení období, 
kterého se týkají. Za vedení záznamů 
o pracovní době mobilních pracovníků 
odpovídají zaměstnavatelé. Zaměstnavatel 
musí poskytnout mobilním pracovníkům 
na jejich žádost opisy záznamů o jejich 
odpracovaných hodinách.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje pouze na zaměstnance. Zaměstnanci mají povinnost vést 
záznamy o všech činnostech uvedených v této směrnici. 

Pozměňovací návrh 95
Stephen Hughes

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 9 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V článku 9 se vkládá nové písmeno c), 
které zní:
c) pracovní doba samostatně výdělečně 
činných řidičů se zaznamenává v souladu 
s ustanoveními nařízení (EHS) č. 3821/85. 
Záznamy se uchovávají po dobu alespoň 
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dvou roků po skončení období, kterého se 
týkají.

Or. en

Odůvodnění

Předpokládá se, že činnost řidiče související s nakládkou, vykládkou a pomocí cestujícím při 
nástupu a výstupu z vozidel, je již zaznamenávána tachografem jako „jiné práce“ podle 
nařízení (EHS) č. 3821/85 v pozměněném znění, které rovněž vyžaduje, aby tyto záznamy byly 
uchovávány po dobu 365 dní. Za účelem prosazování této směrnice a kontroly pracovní doby 
samostatně výdělečně činných řidičů proto není nutné, aby tito řidiči vedli záznamy o své 
pracovní době a uchovávali je na samostatných listech. To by vedlo ke zbytečné 
administrativní zátěži. 

Pozměňovací návrh 96
Martin Kastler

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného sledování s cílem zaručit 
správné a důsledné provádění předpisů 
obsažených v této směrnici.

Or. de

Odůvodnění

Je zcela dostačující požádat členské státy, aby směrnici řádně uplatňovaly. S ohledem na 
zásadu subsidiarity je na nich, aby zvolily postup, kterým se budou řídit. 
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Pozměňovací návrh 97
Edit Bauer

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1. Členské státy organizují přiměřené 
nediskriminační kontroly s cílem zaručit 
správné a důsledné provádění předpisů 
obsažených v této směrnici. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní orgány odpovědné 
za prosazování směrnice měly 
kvalifikované zaměstnance a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1. a Členské státy organizují přiměřené 
nediskriminační kontroly s cílem zaručit 
správné a důsledné provádění předpisů 
obsažených v této směrnici. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní orgány odpovědné 
za prosazování směrnice měly 
kvalifikované zaměstnance a přijaly 
veškerá náležitá opatření. Skutečnost, že se 
kontroly týkají zejména řidičů a vozidel ze 
zemí, které v praxi často porušovaly 
ustanovení této směrnice, nepředstavuje 
diskriminaci.

Or. de
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Odůvodnění

Jestliže skutečnost ukazuje, že řidiči některých zemí často porušují ustanovení této směrnice, 
policii musí být nadále umožněno kontrolovat častěji řidiče a vozidla z těchto zemí s cílem 
zaručit bezpečnost silničního provozu. 

Pozměňovací návrh 99
Liisa Jaakonsaari

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Pokud jsou navíc pravidla 
týkající se doby řízení a doby odpočinku 
stanovená nařízením (ES) č. 561/2006 
porušována v takové míře, že dochází i 
k porušování pravidel týkajících se 
pracovní doby, členské státy sledují 
a prosazují pravidla v oblasti pracovní 
doby. Členské státy dále zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti neexistuje vazba mezi prosazováním doby řízení a doby odpočinku 
a prosazováním pracovní doby, přestože spolu tyto aspekty logicky souvisejí. Jako doplnění 
obvyklého systému monitorování pracovní doby by měla být pracovní doba monitorována 
a prosazována vždy, pokud porušení pravidel ohledně doby řízení a doby odpočinku 
a relativně významné překročení doby řízení také automaticky znamená, že byla porušena 
pravidla v oblasti pracovní doby.
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Pozměňovací návrh 100
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění a uplatňování 
předpisů obsažených v této směrnici. 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní
orgány odpovědné za prosazování 
směrnice měly přiměřený počet 
kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření. Směrnice 
2002/15/ES již stanoví „minimální 
požadavky“, protože její provádění 
a uplatňování nesmí vést k nižší úrovni 
ochrany pro pracovníky nebo k menší 
míře dodržování příznivějších podmínek 
v jednotlivých členských státech, které 
vyplývají z právních předpisů o obecné 
zaměstnanosti nebo z kolektivních dohod.

Or. pt

Pozměňovací návrh 101
Licia Ronzulli

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
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vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1a. Samostatně výdělečně činný řidič 
nahraje údaje ze svého tachografu nebo 
shromáždí tachografy nejvýše za každé tři 
týdny a uchovává je v sídle svého podniku.
1b. Nahrané údaje a shromážděné 
tachografy jsou uchovávána nejméně po 
dobu jednoho roku od jejich posledního 
použití.

Or. it

Odůvodnění

Myšlenka harmonizovat předpisy pro pracovníky a samostatně výdělečně činné osoby vyplývá 
z potřeby zajistit rovnost a umožnit vykonávat cílené kontroly v sídlech nezávislých podniků 
při dodržování nařízení (EHS) č. 3821/85 a 1360/2002. 

Pozměňovací návrh 102
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

1. Členské státy organizují systém 
přiměřeného a pravidelného sledování 
a kontrol zahrnující také multiagenturní 
spolupráci s cílem zaručit správné 
a důsledné provádění předpisů obsažených 
v této směrnici. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní orgány odpovědné za 
prosazování směrnice měly přiměřený 
počet kvalifikovaných kontrolorů a přijaly 
veškerá náležitá opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Multiagenturní spolupráce např. mezi ministerstvy práce, dopravy a financí zajistí snadné 
odhalení nepravých samostatně výdělečně činných řidičů. 

Pozměňovací návrh 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1 a (nový) 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a (nový) – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souvislosti s četností a způsoby 
sledování a kontrol podle odstavce 1 je 
Komisi udělena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Po vzoru kontrol prováděných v souvislosti s dobou řízení a odpočinku je třeba zavést rámec 
Společenství, který stanoví jakým způsobem a jak často budou probíhat kontroly pracovní 
doby. Akt v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU je k tomu 
vhodným nástrojem.

Pozměňovací návrh 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy Komisi informují 
o přijatých opatřeních v oblasti sledování 
a kontrol.

2. Členské státy vypracovávají statistiky 
o kontrolách uvedených v odstavci 1 
a každé dva roky o nich podávají zprávy
Komisi.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly vést statistiky o sledování a kontrolách uvedených v předcházejícím 
odstavci článku 11 a sdělovat je Komisi.

Pozměňovací návrh 105
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
s cílem zajistit, aby dopravní podniky 
a mobilní pracovníci měli přístup 
k informacím, pomoci a poradenství 
v oblasti předpisů týkajících se pracovní 
doby a organizace práce.

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
s cílem zajistit, aby dopravní podniky 
a mobilní pracovníci měli přístup 
k informacím, pomoci a poradenství 
v oblasti předpisů týkajících se pracovní 
doby a organizace práce. Členské státy 
vyvinou úsilí v boji proti předstírané 
samostatně výdělečné činnosti a zajistí, 
aby se trvalý pracovní poměr neměnil ve 
formu pracovních smluv na dobu určitou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
s cílem zajistit, aby dopravní podniky 
a mobilní pracovníci měli přístup 
k informacím, pomoci a poradenství 
v oblasti předpisů týkajících se pracovní 
doby a organizace práce.

3. Členské státy, které budou úzce 
spolupracovat se sociálními partnery,
přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, 
aby dopravní podniky a mobilní pracovníci 
měli přístup k informacím, pomoci 
a poradenství v oblasti předpisů týkajících 
se pracovní doby a organizace práce.



PE431.178v02-00 58/63 AM\805249CS.doc

CS

Or. el

Odůvodnění

Účast sociálních partnerů je velmi důležitá s cílem zajistit, aby byl postup poskytování 
informací, který má přivést zaměstnavatele a pracovníky k dodržování směrnice a k zajištění 
jejího řádného provádění, účinný.

Pozměňovací návrh 107
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posílit správní spolupráci mezi jejich 
příslušnými orgány přijetím účelných 
systémů pro výměnu informací, zlepšením 
přístupu k informacím a podporou výměny 
informací a osvědčených postupů při 
prosazování předpisů týkajících se 
pracovní doby;

a) posílit správní spolupráci mezi jejich 
příslušnými orgány přijetím účelných 
systémů pro výměnu informací, zlepšením 
přístupu k informacím a podporou výměny 
informací a nejlepších postupů při 
prosazování předpisů týkajících se 
pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 11 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek 11b, který zní:
Článek 11b
Porušení

Nedodržení ustanovení čl. 3 písm. d a čl. 3 
písm. e tohoto nařízení by mělo být 
v souladu s ustanoveními stanovenými 
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v nařízení (ES) č. 1071/2009 považováno 
za „nejvážnější přestupek“ a měla by se 
proto na něj vztahovat všechna ustanovení 
nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se 
tohoto typu porušení; 
Nedodržení ustanovení čl. 3 písm. d a čl. 3 
písm. e tohoto nařízení ze strany 
dopravců, zasílatelů, speditérů, 
organizátorů turistických zájezdů, 
hlavních dodavatelů, subdodavatelů 
a agentur zprostředkovávajících 
zaměstnání řidičům by mělo být v souladu 
s ustanoveními stanovenými v nařízení 
(ES) č. 1071/2009 rovněž považováno za 
„nejvážnější přestupek“ a měla by se 
proto na něj vztahovat všechna ustanovení 
nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se 
tohoto typu porušení;

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se závažných předsudků stanoví, že 
nejzávažnější přestupek povede ke ztrátě dobré pověsti (body odůvodnění 9, 24; čl. 6. odst. 2 
písm. b); k pozastavení nebo odebrání povolení výkonu činnosti (čl. 13 odst. 3 chápaný ve 
vztahu ke článku 3); bude zaznamenán v národním elektronickém registru členských států 
(přeshraniční registr nejzávažnějších přestupků) (čl. 16 odst. 1 písm. e); čl. 16 odst. 1 druhá 
odrážka).

Pozměňovací návrh 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 b (nový) 
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) Vkládá se nový článek 12a, který zní: 
Článek 12a

Odpovědnost dopravce
1. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež 
zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, 
a to ani prémiovým zvýhodněním nebo 



PE431.178v02-00 60/63 AM\805249CS.doc

CS

příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem 
přepravovaného zboží, pokud by tyto 
odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu nebo by podporovaly 
porušování této směrnice.
2. Dopravci, zasílatelé, speditéři, 
organizátoři turistických zájezdů, hlavní 
dodavatelé, subdodavatelé a agentury 
zprostředkovávající zaměstnání řidičům 
zajistí, aby byly smluvně dohodnuté 
přepravní plány v souladu s touto 
směrnicí a aby práci vykonávali skuteční 
samostatně výdělečně činní řidiči. 

Or. en

Odůvodnění

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Pozměňovací návrh 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 c (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Vkládá se nový článek 12b, který zní:
Článek 12b

Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 11 odst. 1a se 
svěřuje Komisi na období 6 let od vstupu 
této směrnice v platnost. Komise 
vypracuje nejpozději šest měsíců před 
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koncem šestiletého období zprávu 
o přenesených pravomocích, která bude 
podle potřeby doplněna o legislativní 
návrh na prodloužení doby trvání 
přidělených pravomocí.
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament i Radu.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 12c 
a 12d.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 d (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6d. Vkládá se nový článek 12c, který zní:
Článek 12c

Zrušení přenesení pravomoci
1. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 
odst. 1a může zrušit Evropský parlament 
nebo Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, informuje druhý orgán 
a Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
kterých by se zrušení mohlo týkat.
3. Rozhodnutí o zrušení obsahuje důvody 
zrušení a ukončí přenesení pravomocí 
uvedených v tomto rozhodnutí. Nabývá 
účinku okamžitě nebo od pozdějšího data 
uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí 
nemá vliv na účinnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. Bude 
zveřejněno v Úředním věstníku
Evropské unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 e (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6e. Vkládá se nový článek 12d, který zní:
Článek12d

Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do tří měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady může být toto 
období prodlouženo o jeden měsíc.
2. Pokud při uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, bude akt 
zveřejněn v Úředním věstníku a vstoupí 
v platnost v den uvedený v jeho 
ustanoveních.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k přijatému aktu 
v přenesené pravomoci, tento akt 
v platnost nevstoupí. Orgán, který vznese 
námitku, uvede důvody pro vznesení 
námitky k aktu v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V článku 13 se vkládá odstavec 2 a, 
který zní:
„2a. Komise stanoví metodu a způsob, 
jakými budou členské státy podávat zprávy 
o trendech v zaměstnanosti v odvětví, 
dopadech na spravedlivou hospodářskou 
soutěž, bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bezpečnosti silničního provozu. Na 
základě těchto zpráv bude Komise 
předkládat Evropskému parlamentu 
a Radě pravidelné zprávy; členské státy 
a Komise musí podávat zprávy o výše 
uvedeném každé dva roky.
Komise také musí informovat (dva roky po 
vstupu směrnice v platnost) Evropský 
parlament a Radu o opatřeních přijatých 
ohledně četnosti a způsobu provádění 
sledování a kontroly pracovní doby.“

Or. en

Odůvodnění

Efektivní a komplexní systém oznamování zajistí lepší provádění směrnice.   


