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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES 
o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
(KOM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0650),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 71 a čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0354/2009),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 91 a čl. 153 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2009),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropský parlament si je vědom 
existence nepravé samostatně výdělečné 
činnosti na trhu práce, která negativně 
ovlivňuje podmínky hospodářské soutěže 
bez ohledu na odvětví hospodářství v celé 
Unii. Je proto přesvědčen, že je nutné se 
tímto jevem zabývat na úrovni EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Parlament navrhuje, aby Komise 
a členské státy posoudily možnost výměny 
a kontroly osvědčených postupů členských 
států, které mají identifikovat a eliminovat 
nepravou samostatně výdělečnou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze 
dne 21. října 2009, kterým se zavádějí 
společná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podnikatele 
v silniční dopravě a zrušuje směrnice 
Rady 96/26/ES1, musí samostatně 
výdělečně činní řidiči pro to, aby mohli
svou činnost vykonávat, splňovat celou 
řadu požadavků.
1Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zkušenosti s prováděním směrnice 
2002/15/ES, konzultace se zúčastněnými 
stranami, řada studií a provedené 
posouzení dopadů odhalily problémy 
s jednotným uplatňováním předpisů 
týkajících se pracovní doby v praxi, malou 
ukázněnost při dodržování požadavků 
a nedostatečné režimy prosazování 
v členských státech.

(5) Zkušenosti s prováděním směrnice 
2002/15/ES, konzultace se zúčastněnými 
stranami, řada studií a provedené 
posouzení dopadů odhalily problémy
s jednotným uplatňováním předpisů 
týkajících se pracovní doby v praxi, malou 
ukázněnost při dodržování požadavků 
a nedostatečné režimy prosazování 
v některých členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
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 z oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES vyloučeni. Tím by 
však nemělo být dotčeno právo členských 
států uplatňovat na tyto řidiče ustanovení 
této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Všichni řidiči, mobilní pracovníci 
a samostatně výdělečně činní řidiči jsou 
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zahrnuti do nařízení (ES) č. 561/2006 
o harmonizaci některých sociálních 
právních předpisů v silniční dopravě1. Je 
v obecném zájmu, aby byla pravidla 
o době řízení a době odpočinku pro 
všechny řidiče řádně uplatňována a jejich 
uplatňování bylo účinně kontrolováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) S cílem zvýšit bezpečnost na silnici 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
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.

                                               
1 Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
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

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
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 pro podniky usazené
v některém 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).“

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
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:

vypouští se

„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,
ii. jejíž příjem nezávisí přímo na zisku,
iii. která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – 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 
Společenství na základě licence 
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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 
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 týdenní 
odpočinek a placená dovolená od jiného 
podniku využívajícího agenturních služeb 
nebo smluvní strany a
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 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
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 

1. Členské státy organizují přiměřené
nediskriminační kontroly s cílem zaručit 
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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.

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 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
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 Komisi v souladu 
s ustanoveními uvedenými v článku 13
informují o přijatých opatřeních v oblasti 
sledování a kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
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 
opatření pro výměnu informací, zlepšením 
přístupu k informacím a podporou 
osvědčených postupů při prosazování 
předpisů týkajících se pracovní doby;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

i) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob 
vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002, která vstoupila 
v platnost dne 23. března 2005, byla významným krokem ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví mobilních pracovníků v silniční dopravě. Jedná se o lex specialis k obecné směrnici 
2003/88/ES o úpravě pracovní doby, který doplňuje nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. E 
102, ze dne 11. 4. 2006), které stanoví společná pravidla týkající se doby řízení a doby 
odpočinku pro řidiče. 

V souladu se směrnicí 2002/15/ES a zejména s ustanoveními, která se od 23. března 2009 
vztahují na samostatně výdělečně činné řidiče, Komise předložila Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu (KOM(2007) 266 v konečném znění), která představuje pravděpodobné 
důsledky zařazení nebo vynětí samostatně výdělečně činných řidičů z oblasti působnosti této 
směrnice.
Zpráva rovněž hodnotí důsledky uplatňování ustanovení o noční práci. Zkoumá také obecnější 
účinky uplatňování směrnice na bezpečnost silniční dopravy, podmínky hospodářské soutěže, 
strukturu povolání a sociální aspekty.

Dospěla k závěru, že:

a) neexistuje přesvědčivý důvod pro zahrnutí samostatně výdělečně činných řidičů do oblasti 
působnosti směrnice; 
b) rozlišování mezi samostatně výdělečně činnými řidiči a mobilními pracovníky nebylo 
jasné, což zvyšovalo nebezpečí výskytu jevu tzv. „nepravých“ samostatně výdělečně činných 
řidičů, kteří s cílem nebýt zahrnuti do oblasti působnosti směrnice nejsou vázáni pracovní 
smlouvou na zaměstnavatele, nemohou však svobodně navazovat vztahy s několika 
zákazníky;
c) pokud jde o noční práci, dospěla Komise k závěru, že tato ustanovení nemusí být měněna 
ani dále harmonizována; je nutno pouze změnit definici „noční práce“ (čl. 3 písm. i) směrnice 
2002/15/ES), protože ve svém současném znění by zahrnovala i velmi krátkou dobu noční 
práce včetně práce v délce několika minut.
Podle Komise je tento návrh hospodářsky a sociálně nepřiměřený a zbytečný.

IΙ) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční 
dopravě (KOM(2008)650)

Po konzultacích se zúčastněnými stranami a hodnocení dopadu uskutečněných s cílem 
předejít zbytečné administrativní zátěži a současně podpořit cíle dopravní politiky EU byl 
zkoumaný návrh na změnu směrnice 2002/15/ES shledán jako nejlepší volba v rámci této 
koncepce. Podle Komise se celkový účel směrnice, kterým je bezpečnost a ochrana zdraví 
pracovníků v silniční dopravě, nezměnil zároveň však došlo ke snížení narušení hospodářské 
soutěže a ekonomických nákladů členských států.
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Návrhy:

a) Objasnění oblasti působnosti směrnice

– vynětí skutečných samostatně výdělečně činných mobilních pracovníků (zrušení čl. 3 písm. 
e)) z oblasti působnosti směrnice; 
– uplatňování směrnice na všechny mobilní pracovníky a na ty pracovníky, kteří nemohou 
svobodně organizovat svou pracovní činnost, tedy na „nepravé“ samostatně výdělečně činné 
řidiče (čl. 2 odst. 1 a čl. 3 písm. d));
– vypuštění definice „pracovní doby“ samostatně výdělečně činných řidičů a doplnění 
přesnější definice „mobilních pracovníků“. 

b) Noční práce (čl. 3 písm. i))

– Je navržena definice noční práce, která je podle Komise použitelná v praxi: je znovu 
zahrnuta definice noční práce jako nejméně dvě hodiny práce v průběhu noční doby.

c) Uplatňování

– Nový článek 11a zavádí společné zásady, které mají zajistit větší transparentnost a účinnost 
vnitrostátních režimů prosazování směrnice.
– Vyžaduje se užší spolupráce mezi orgány členských států, jež mají zajišťovat prosazování 
směrnice.
– Navrhuje se rovněž podpora Komise, jež má usnadnit dialog mezi příslušnými orgány. 

III. Postoj Evropského parlamentu

– Kromě strukturální aktualizace opatření se zpravodajka domnívá, že nebezpečí výskytu jevu 
„nepravých“ samostatně výdělečně činných pracovníků je obecným problémem pracovního 
trhu, a mělo by se tedy podle toho řešit. 
– Zpravodajka je přesvědčena, že regulace pracovní doby samostatně výdělečných osob nemá 
obdobu a právní předpisy v tomto směru by měly dalekosáhlé důsledky.
– Zastává názor, že vytvoření systémů výměny informací není úměrné cílům směrnice.
– Požaduje usnadnění a zlepšení přístupu k informacím týkajícím se právních předpisů 
v sociální oblasti v odvětví silniční dopravy.


