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Pozměňovací návrh 10
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Právní východisko 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souvislosti s růzností a vývojem 
podmínek, za kterých jsou profesní 
činnosti vykonávány, je nezbytné situaci 
vysoce mobilních pracovníků zohlednit. 
Nové struktury nabídky práce jsou patrné 
mj. v odvětví letecké dopravy. Propojovat 
použitelné právní předpisy vztahující se na 
členy leteckých posádek s členským 
státem, v němž se nachází sídlo nebo 
místo podnikání podniku nebo 
zaměstnavatele, jenž je zaměstnává, je 
účelné pouze tehdy, když existuje 
dostatečně úzké spojení se sídlem nebo 
místem podnikání. Při používání nařízení 
(ES) č. 883/2004 v případě členů leteckých 
posádek se považuje za vhodné pojmu
„mateřské letiště“ rozumět jako specifikaci 
pojmu „sídlo nebo místo podnikání“.

(5) V příloze III nařízení Rady (EHS) 
3922/91 o harmonizaci technických 
požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví1 je vymezen pojem 
„mateřského letiště“ pro členy leteckých 
posádek podle právních předpisů Unie. S 
cílem usnadnit používání hlavy II nařízení 
(ES) č. 883/2004 v případě této skupiny 
osob je opodstatněné vytvořit zvláštní 
pravidlo tím, že se pojem „mateřské 
letiště“ uplatní jako kritérium pro určení 
právních předpisů použitelných pro členy 
leteckých posádek. Právní předpisy 
použitelné pro členy leteckých posádek by 
měly na druhé straně zůstat neměnné a 
zásada „mateřského letiště“ by neměla 
vést k častým změnám použitelných 
právních předpisů z důvodu rozvržení 
pracovní činnosti v tomto odvětví nebo 
sezónní pracovní zátěže.

_________________
1 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souvislosti s růzností a vývojem 
podmínek, za kterých jsou profesní 
činnosti vykonávány, je nezbytné situaci 
vysoce mobilních pracovníků zohlednit. 
Nové struktury nabídky práce jsou patrné 
mj. v odvětví letecké dopravy. Propojovat
použitelné právní předpisy vztahující se na 
členy leteckých posádek s členským 
státem, v němž se nachází sídlo nebo místo 
podnikání podniku nebo zaměstnavatele, 
jenž je zaměstnává, je účelné pouze tehdy, 
když existuje dostatečně úzké spojení se 
sídlem nebo místem podnikání. Při 
používání nařízení (ES) č. 883/2004 
v případě členů leteckých posádek se 
považuje za vhodné pojmu „mateřské 
letiště“ rozumět jako specifikaci pojmu 
„sídlo nebo místo podnikání“.

(5) V souvislosti s růzností a vývojem 
podmínek, za kterých jsou profesní 
činnosti vykonávány, je nezbytné situaci 
vysoce mobilních pracovníků zohlednit. 
Nové struktury nabídky práce jsou patrné 
mj. v odvětví letecké dopravy. Při 
určování použitelných právních předpisů 
vztahujících se na členy leteckých posádek 
se naváže na předpisy členského státu, 
v němž se nachází „mateřské letiště“ 
pracovníka. V příloze III nařízení Rady 
(EHS) 3922/91 o harmonizaci 
technických požadavků a správních 
postupů v oblasti civilního letectví1 je 
pojem mateřského letiště pro členy 
leteckých posádek vymezen jako místo, 
které provozovatel určí členu posádky, 
v němž člen posádky obvykle začíná a 
končí dobu služby nebo sérii dob služby a 
v němž provozovatel není odpovědný za 
ubytování dotyčného člena posádky.
_____________
1 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Ustanovení čl. 65 odst. 5 nařízení (ES) (6) Do nařízení (ES) č. 883/2004 je třeba 
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č. 883/2004 by mělo být změněno, aby se 
zajistilo, že osoby samostatně výdělečně 
činné obdrží dávky v souladu s právními 
předpisy příslušného členského státu, a 
při návratu do členského státu bydliště se 
jim poskytly nejlepší vyhlídky na 
znovuzačlenění na trhu práce v tomto 
členském státě bydliště.

vložit nový článek 65a, aby se zajistilo, že 
příhraniční pracovník vykonávající 
samostatně výdělečnou činnost, který se 
stane zcela nezaměstnaným, obdrží dávky, 
pokud získal doby pojištění jako osoba 
samostatně výdělečně činná či doby 
samostatně výdělečné činnosti uznávané 
pro účely přiznávání dávek v 
nezaměstnanosti v příslušném členském 
státě a pokud v členském státě bydliště 
neexistuje pro osoby samostatně 
výdělečně činné žádný systém dávek v 
nezaměstnanosti.
Toto nové ustanovení by mělo být na 
základě zkušeností získaných během dvou 
let provádění přezkoumáno a případně 
upraveno.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Za bod 18 a) odůvodnění se vkládá 
nový bod odůvodnění, který zní:
„18) V příloze III nařízení Rady (EHS) 
3922/91 o harmonizaci technických 
požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví1 je pojem mateřského 
letiště pro členy leteckých posádek 
vymezen jako místo, které provozovatel 
určí členu posádky, v němž člen posádky 
obvykle začíná a končí dobu služby nebo 
sérii dob služby a v němž provozovatel za 
normálních okolností není odpovědný za 
ubytování dotyčného člena posádky. S 
cílem usnadnit používání hlavy II v 
případě této skupiny osob je oprávněné 
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uplatňovat pojem „mateřské letiště“ jako 
kritérium pro určení právních předpisů 
použitelných pro členy leteckých posádek. 
Právní předpisy použitelné pro členy 
leteckých posádek by měly na druhé 
straně zůstat neměnné a zásada 
„mateřského letiště“ by neměla vést k 
častým změnám použitelných právních 
předpisů z důvodu rozvržení pracovní 
činnosti v tomto odvětví nebo sezónní 
pracovní zátěže.
_____________
1 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.“

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V čl. 9 odst. 1 se první věta nahrazuje 
tímto:

1. V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

„1. Členské státy písemně oznámí 
Evropské komisi prohlášení učiněná podle 
čl. 1 písm. l), právní předpisy a systémy 
uvedené v článku 3, uzavřené úmluvy 
uvedené v čl. 8 odst. 2 a minimální dávky 
uvedené v článku 58, jakož i jejich 
následné podstatné změny.“

„1. Členské státy písemně oznámí 
Evropské komisi prohlášení učiněná podle 
čl. 1 písm. l), právní předpisy a systémy 
uvedené v článku 3, uzavřené úmluvy 
uvedené v čl. 8 odst. 2 a minimální dávky 
uvedené v článku 58 a neexistenci systému 
pojištění uvedeného v čl. 65a odst. 1, jakož 
i jejich následné podstatné změny. V 
těchto oznámeních je uvedeno datum 
[…], od něhož se toto nařízení použije na 
systémy uvedené v prohlášeních 
členských států.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 11 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„4a. Činnosti, které člen letecké posádky 
vykonává v oblasti osobní letecké přepravy 
nebo přepravy zboží, se považují za 
činnost vykonávanou v členském státě, ve 
kterém se nachází jeho mateřské letiště ve 
smyslu přílohy III nařízení Rady (EHS) č. 
3922/91 o harmonizaci technických 
požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví1.
_________________________
1 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.“

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 11 – odst.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a) V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„4 a) Činnost, kterou člen letecké posádky 
vykonává v oblasti osobní letecké přepravy 
nebo přepravy zboží, se považuje za 
činnost vykonávanou v členském státě, ve 
kterém se nachází jeho „mateřské letiště“ 
ve smyslu přílohy III nařízení Rady (ES) 
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č. 3922/91 o harmonizaci technických 
požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví1.
_____________
1 Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.“

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 11 – odst.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a) V článku 11 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„4 a) Členové letecké posádky poskytující 
pravidelně služby v oblasti osobní letecké 
přepravy nebo přepravy zboží ve dvou 
nebo více státech, podléhají právním 
předpisům toho členského státu, ve 
kterém se nachází jejich „mateřské 
letiště“ ve smyslu přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 3922/91 o harmonizaci 
technických požadavků a správních 
postupů v oblasti civilního letectví1.
_____________
1 Úř. věst. L 373, 31.12.91, s. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 36 – odst. 2a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušná instituce nemůže pojištěné
osobě, která utrpěla pracovní úraz nebo 
onemocněla nemocí z povolání a která má 
nárok na dávky ze strany této instituce, 
odmítnout udělit povolení uvedené 
v čl. 20 odst. 1, pokud této osobě nemůže 
být přiměřené léčení poskytnuto na území 
členského státu, ve kterém má bydliště, 
v lékařsky odůvodnitelné lhůtě 
s přihlédnutím k jejímu aktuálnímu 
zdravotnímu stavu a k pravděpodobnému 
průběhu nemoci.

2a. Příslušná instituce nemůže osobě, která 
utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla 
nemocí z povolání a která má nárok 
na dávky ze strany této instituce, odmítnout 
udělit povolení uvedené v čl. 20 odst. 1, 
pokud této osobě nemůže být léčení 
odpovídající jejímu stavu v lékařsky 
odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím 
k jejímu aktuálnímu zdravotnímu stavu 
a k pravděpodobnému průběhu nemoci, 
poskytnuto na území členského státu, ve 
kterém má bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Článek 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Článek 63 se nahrazuje tímto:
„Pro účely této kapitoly se článek 7 
použije pouze na případy stanovené v 
článcích 64, 65 a 65a a v mezích v nich 
stanovených.“

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 883/2004
Čl. 65 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V článku 65 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„5.(a) Nestanoví-li písmeno b) jinak, 
nezaměstnaná osoba uvedená v první a 
druhé větě odstavce 2 pobírá dávky 
v souladu s právními předpisy členského 
státu svého bydliště, jako by se na ni tyto 
právní předpisy vztahovaly během její 
poslední činnosti jako zaměstnance nebo 
osoby samostatně výdělečně činné. Tyto 
dávky poskytuje instituce místa bydliště.
b) Jestliže právní předpisy členského státu 
bydliště nestanoví pojištění pro osoby 
samostatně výdělečně činné pro případ 
nezaměstnanosti, nezaměstnaná osoba 
uvedená v první a druhé větě odstavce 2, 
která byla pro případ nezaměstnanosti 
pojištěna v členském státě, v němž byla 
naposled činná jako osoba samostatně 
výdělečně činná, pobírá dávky podle 
právních předpisů tohoto členského státu.
c) Pracovník, který není příhraničním 
pracovníkem a který pobíral dávky na 
účet příslušné instituce členského státu, 
jehož právní předpisy se na něj naposledy 
vztahovaly, však po návratu do členského 
státu bydliště nejdříve pobírá dávky podle 
článku 64, přičemž pobírání dávek podle 
písmena a) se mu pozastavuje po dobu, 
během které pobírá dávky podle právních 
předpisů, jež se na něj vztahovaly 
naposledy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod6
Nařízení (ES) č. 883/2004
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Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V článku 65 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„5.
a) Nestanoví-li písmeno b) jinak, 
nezaměstnaná osoba uvedená v první a 
druhé větě odstavce 2 pobírá dávky 
v souladu s právními předpisy členského 
státu svého bydliště, jako by se na ni tyto 
právní předpisy vztahovaly během její 
poslední činnosti jako zaměstnance nebo 
osoby samostatně výdělečně činné. Tyto 
dávky poskytuje instituce místa bydliště.
b) Jestliže právní předpisy členského státu 
bydliště nestanoví pojištění pro osoby 
samostatně výdělečně činné pro případ 
nezaměstnanosti, nezaměstnaná osoba 
uvedená v první a druhé větě odstavce 2, 
která byla pro případ nezaměstnanosti 
pojištěna v členském státě, v němž byla 
naposled činná jako osoba samostatně 
výdělečně činná, pobírá dávky podle 
právních předpisů tohoto členského státu.
c) Pracovník, který není příhraničním 
pracovníkem a který pobíral dávky na 
účet příslušné instituce členského státu, 
jehož právní předpisy se na něj naposledy 
vztahovaly, však po návratu do členského 
státu bydliště nejdříve pobírá dávky podle 
článku 64, přičemž pobírání dávek podle 
písmena a) se mu pozastavuje po dobu, 
během které pobírá dávky podle právních 
předpisů, jež se na něj vztahovaly 
naposledy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Článek 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za článek 65 se vkládá nový článek, který 
zní:
„Článek 65a
Zvláštní ustanovení pro zcela 
nezaměstnané příhraniční pracovníky 
vykonávající samostatně výdělečnou 
činnost v případě, že v členském státě 
bydliště neexistuje pro osoby samostatně 
výdělečně činné žádný systém dávek v 
nezaměstnanosti.
1. Odchylně od článku 65 se zcela 
nezaměstnaná osoba, která jako 
příhraniční pracovník nedávno ukončila 
doby pojištění jako osoba samostatně 
výdělečně činná či doby samostatně 
výdělečné činnosti uznávané pro účely 
přiznávání dávek v nezaměstnanosti, a 
členský stát, v němž má bydliště, podal 
oznámení, že v tomto státě pro žádnou 
kategorii osob samostatně výdělečně 
činných neexistuje možnost, aby se na ni 
vztahoval systém dávek v 
nezaměstnanosti, zapíše do evidence 
uchazečů o zaměstnání a je rovněž k 
dispozici službám zaměstnanosti v 
členském státě, v němž naposledy 
vykonávala činnost jako osoba samostatně 
výdělečně činná a trvale pro ni platí 
podmínky stanovené v právních 
předpisech členského státu, v němž 
požádala o dávky. Zcela nezaměstnaná 
osoba se může doplňkově přihlásit do 
evidence služeb zaměstnanosti v členském 
státě bydliště.
2. Dávky nezaměstnané osobě uvedené v 
odstavci 1 poskytuje členský stát, jehož 
právním předpisům tato osoba naposledy 
podléhala v souladu s právními předpisy 
uplatňovanými tímto členským státem.



AM\889365CS.doc 13/21 PE478.720v02-00

CS

3. Pokud se osoba uvedená v odstavci 1 
nechce přihlásit do evidence služeb 
zaměstnanosti v členském státě, v němž 
naposledy vykonávala činnost, nebo po 
tomto přihlášení v evidenci nechce zůstat 
a chce se ucházet o práci v členském státě 
bydliště, použijí se obdobně ustanovení 
článku 64 s výjimkou čl. 64 odst. 1 písm. 
a). Příslušná instituce může dobu 
uvedenou v první větě čl. 64 odst. 1 písm. 
c) prodloužit do konce doby nároku na 
dávky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Článek 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za článek 65 se vkládá nový článek, který 
zní:
„Zvláštní ustanovení pro zcela 
nezaměstnané příhraniční pracovníky 
vykonávající samostatně výdělečnou 
činnost v případě, že v členském státě 
bydliště neexistuje pro osoby samostatně 
výdělečně činné žádný systém dávek v 
nezaměstnanosti.
1. Odchylně od článku 65 se zcela 
nezaměstnaná osoba, která jako 
příhraniční pracovník nedávno ukončila 
doby pojištění jako osoba samostatně 
výdělečně činná či doby samostatně 
výdělečné činnosti uznávané pro účely 
přiznávání dávek v nezaměstnanosti, a 
členský stát, v němž má bydliště, podal 
oznámení, že v tomto státě pro žádnou 
kategorii osob samostatně výdělečně 
činných neexistuje možnost, aby se na ni 
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vztahoval systém dávek v 
nezaměstnanosti, zapíše do evidence 
uchazečů o zaměstnání a je rovněž k 
dispozici službám zaměstnanosti v 
členském státě, v němž naposledy 
vykonávala činnost jako osoba samostatně 
výdělečně činná a trvale pro ni platí 
podmínky stanovené v právních 
předpisech členského státu, v němž 
požádala o dávky. Zcela nezaměstnaná 
osoba se může doplňkově přihlásit do 
evidence služeb zaměstnanosti v členském 
státě bydliště.
2. Dávky nezaměstnané osobě uvedené v 
odstavci 1 poskytuje členský stát, jehož 
právním předpisům tato osoba naposledy 
podléhala v souladu s právními předpisy 
uplatňovanými tímto členským státem.
3. Pokud se osoba uvedená v odstavci 1 
nechce přihlásit do evidence služeb 
zaměstnanosti v členském státě, v němž 
naposledy vykonávala činnost, nebo po 
tomto přihlášení v evidenci nechce zůstat 
a chce se ucházet o práci v členském státě 
bydliště, použijí se obdobně ustanovení 
článku 64, s výjimkou čl. 64 odst. 1 písm. 
a). Příslušná instituce může dobu 
uvedenou v první větě čl. 64 odst. 1 písm. 
c) prodloužit do konce doby nároku na 
dávky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 883/2004
Článek 87 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se článek, který zní:
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„Článek 87a
Přechodná ustanovení pro uplatňování 
nařízení (ES) č. xx/2012.
1. Jestliže v důsledku nařízení (EU) 
č. xx/2012 některá osoba podléhá právním 
předpisům jiného členského státu, než je 
stát určený v souladu s hlavou II tohoto 
nařízení jak je použitelné před ...*, použijí 
se na ni tyto právní předpisy tak dlouho, 
dokud se příslušná situace nezmění, a v 
každém případě maximálně deset let od 
...**, pokud dotčená osoba nepožádá, aby 
se na ni vztahovaly právní předpisy podle 
tohoto nařízení ve znění nařízení (EU) č. 
xx/2012. Žádost se předkládá během tří 
měsíců po ...*** určenému orgánu 
členského státu bydliště, mají-li se na 
danou osobu vztahovat právní předpisy 
podle tohoto nařízení ve znění nařízení 
(EU) č. xxx/2012. Pokud je žádost podána 
po uvedené lhůtě, ke změně použitelných 
právních předpisů dojde prvním dnem 
následujícího měsíce.
2. Do konce druhého kalendářního roku 
od .... **** vyhodnotí správní komise 
provádění ustanovení stanovených 
v článku 65a a předloží zprávu o jejich 
uplatňování. Na základě této zprávy může 
Evropská komise případně předložit 
návrhy na změnu těchto ustanovení.
* Úř. věst. Vložte, prosím, datum vstupu 
nařízení (EU) č. xxx/2012 v platnost.
** Úř. věst. Vložte, prosím, datum vstupu 
nařízení (EU) č. xxx/2012 v platnost.
*** Úř. věst. Vložte, prosím, datum vstupu 
nařízení (EU) č. xxx/2012 v platnost.
**** Úř. věst. Vložte, prosím, datum 
vstupu nařízení (EU) č. xxx/2012 v 
platnost.
***** Úř. věst. Vložte, prosím, datum 
vstupu nařízení (EU) č. xxx/2012 v 
platnost.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 987/2009 
Čl. 14 – odst.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely čl. 13 odst. 1 základního 
nařízení se osobou, „která jako 
zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo 
více členských státech“, rozumí osoba, 
která vykonává souběžně nebo střídavě pro 
stejný podnik nebo zaměstnavatele nebo 
pro různé podniky nebo zaměstnavatele 
jednu nebo více oddělených činností,
s výjimkou okrajových činností, ve dvou 
nebo více členských státech.“

5. Pro účely čl. 13 odst. 1 základního 
nařízení se osobou, „která jako 
zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo 
více členských státech“, rozumí osoba, 
která souběžně nebo střídavě vykonává pro 
stejný podnik nebo zaměstnavatele nebo 
pro různé podniky nebo zaměstnavatele 
jednu nebo více oddělených činností ve 
dvou nebo více členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2 – BOD 2
Nařízení (ES) č. 987/2009 
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely čl. 13 odst. 1 základního 
nařízení se osobou, „která jako 
zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo 
více členských státech“, rozumí osoba, 
která vykonává souběžně nebo střídavě pro 
stejný podnik nebo zaměstnavatele nebo 
pro různé podniky nebo zaměstnavatele 
jednu nebo více oddělených činností, 
s výjimkou okrajových činností, ve dvou 
nebo více členských státech.“

5. Pro účely čl. 13 odst. 1 základního 
nařízení se osobou, „která jako 
zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo 
více členských státech“, rozumí osoba, 
která vykonává souběžně nebo střídavě pro 
stejný podnik nebo zaměstnavatele nebo 
pro různé podniky nebo zaměstnavatele 
jednu nebo více oddělených činností, 
s výjimkou okrajových činností, ve dvou 
nebo více členských státech a tyto činnosti 
budou také jasně definovány se zapojením 
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sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 
Nařízení(ES) č. 987/2009
Čl. 14 – odst. 5a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členů leteckých posádek
poskytujících služby v oblasti osobní 
letecké přepravy nebo přepravy zboží se 
„sídlem nebo místem podnikání“ 
vymezeným v hlavě II základního nařízení 
rozumí „mateřské letiště“ podle definice 
v příloze III nařízení Rady (EHS) 
č. 3922/91 o harmonizaci technických 
požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví.“

Pro účely čl. 13 odst. 1 základního 
nařízení se na zaměstnané členy leteckých 
posádek běžně poskytující služby v oblasti 
osobní letecké přepravy nebo přepravy 
zboží ve dvou nebo více členských státech 
vztahují právní předpisy členského státu, 
ve kterém se nachází „mateřské letiště“ 
podle definice v příloze III nařízení Rady 
(EHS) č. 3922/91.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod3
Nařízení (ES) č. 987/2009
Čl. 14 – odst. 5 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členů leteckých posádek
poskytujících služby v oblasti osobní 
letecké přepravy nebo přepravy zboží se 
„sídlem nebo místem podnikání“ 
vymezeným v hlavě II základního nařízení 

Členové letecké posádky poskytující
služby v oblasti osobní letecké přepravy 
nebo přepravy zboží, podléhají právním 
předpisům toho členského státu, ve 
kterém se nachází jejich „mateřské 
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rozumí „mateřské letiště“ podle definice 
v příloze III nařízení Rady (EHS) 
č. 3922/91 o harmonizaci technických 
požadavků a správních postupů v oblasti 
civilního letectví.

letiště“ ve smyslu přílohy III nařízení 
Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci 
technických požadavků a správních 
postupů v oblasti civilního letectví. V 
jejich případě se „sídlem nebo místem 
podnikání“ vymezeným v hlavě II 
základního nařízení rozumí rovněž
„mateřské letiště“ podle definice v příloze 
III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o 
harmonizaci technických požadavků a 
správních postupů v oblasti civilního 
letectví.

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 987/2009 
Čl. 14 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 14 se doplňuje nový 
odstavec 5b, který zní:
„5b. K okrajovým činnostem se pro účely 
určení použitelných právních předpisů 
podle článku 13 základního nařízení 
nepřihlíží. Článek 16 prováděcího 
nařízení se v těchto případech použije 
obdobně.“

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 987/2009 
Čl. 55 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V čl. 55 odst. 1 se první věta nahrazuje 
tímto:
„1. Aby se na nezaměstnanou osobu 
zamýšlející odejít do jiného členského 
státu vztahoval článek 64 nebo článek 65a 
základního nařízení, musí daná osoba 
před svým odjezdem uvědomit příslušnou 
instituci a požádat ji o dokument 
potvrzující, že má i nadále nárok na dávky 
podle podmínek stanovených 
v čl. 64 odst. 1 písm. b) základního 
nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 6
Nařízení (ES) č. 987/2009 
Čl. 55 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odstavce 1 až 6 se použijí obdobně pro 
osoby uvedené v čl. 65 odst. 5 písm. b)
základního nařízení, s výjimkou odst. 1 
písm. c) tohoto článku.

7. Odstavce 2 až 6 se použijí obdobně v 
situaci, na kterou se vztahuje čl. 65a odst. 
3 základního nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Milan Cabrnoch, Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 987/2009 
Čl. 56 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 56 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„Rozhodne-li se nezaměstnaná osoba v 
souladu s čl. 65 odst. 2 nebo čl. 65a odst. 1 
základního nařízení zapsat se do evidence 
uchazečů o zaměstnání současně i v 
členském státě neposkytujícím dávky, a 
tím být rovněž k dispozici službám 
zaměstnanosti v tomto členském státě, 
uvědomí o této skutečnosti instituci a 
služby zaměstnanosti členského státu, 
který dávky poskytuje.
Na žádost služeb zaměstnanosti členského 
státu neposkytujícího dávky služby 
zaměstnanosti v členském státě, který 
dávky poskytuje, zašlou relevantní 
informace týkající se registrace 
nezaměstnané osoby v evidenci a hledání 
zaměstnání.“

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – písm. - i (nové)
Nařízení (ES) č. 883/2004 
Příloha XI – oddíl "Nizozemsko" – bod 1– písm. f – odrážka 8 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-i) V bodě 1 písm. f) se doplňuje nová 
odrážka, která zní:
„– pozůstalostní důchody vyplácené ze 
systému důchodového pojištění zřízeného 
státem nebo v rámci kolektivní smlouvy 
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.“

Or. nl
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