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Pozměňovací návrh 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Mobilní pracovníci, kteří nespadají 
do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006
o době řízení a odpočinku by měli spadat 
do působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posoudily možnost výměny a kontroly 
osvědčených postupů členských států ve 
věci identifikace a odstraňování nepravé 
samostatně výdělečné činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Silvia -Adriana Ţicău

Návrh směrnice
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 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, je 
vážně postižena bezpečnost na silnicích
a ohrožena bezpečnost a zdraví řidičů.

Or. ro

Odůvodnění

Je důležité snížit počet silničních nehod dodržováním minimálních požadavků týkajících se 
pracovní doby.

Pozměňovací návrh 22
Saïd El Khadraoui

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) Do oblasti působnosti směrnice 
2002/15/ES by měli být zahrnuti 
samostatně výdělečně činní řidiči.

Or. en

Odůvodnění

Úprava pracovní doby by se měla vztahovat i na samostatně výdělečně činné řidiče, proto by 
měli spadat do oblasti působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 23
Silvia -Adriana Ţicău

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) Členské státy by měly uspořádat 
průběžné informační a osvětové kampaně 
zaměřené na řidiče v souvislosti
s nežádoucím vlivem 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. ro

Odůvodnění

Pro snížení počtu silničních nehod a lepší bezpečnost na silnicích je zapotřebí, aby orgány 
bezpečnosti silničního provozu prováděly průběžné informační, poradenské a osvětové 
iniciativy zaměřené na všechny účastníky silničního provozu.

Pozměňovací návrh 24
Hella Ranner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k tomu, že na řidiče, 
mobilní pracovníky a samostatně 
výdělečné řidiče se již v souvislosti
s dobou řízení a dobou odpočinku a s tím 
spojenou bezpečností na silnici vztahuje 
nařízení (ES) č. 561/2006, je třeba 
objasnit, že ustanovení o úpravě pracovní 
doby osob vykonávajících mobilní činnosti
v silniční dopravě se týkají především 
ochrany mobilních pracovníků.

Or. de
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Odůvodnění

Účelem je objasnit, že na všechny řidiče se již vztahují ustanovení o době řízení a době 
odpočinku (nařízení (ES) č. 561/2006) a že směrnice 2002/15/ES se týká ochrany mobilních 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 25
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) 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 a jejich 
uplatňování bylo účinně kontrolováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem minimalizovat 
administrativní zátěž spojenou
s prováděním této směrnice a přizpůsobit 
se technologickému pokroku, je vhodné 
využívat různé inteligentní dopravní 
systémy.

Or. en
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Odůvodnění

Nové technologie mohou pomoci snížit administrativní zátěž a usnadnit prosazování
technologického pokroku.

Pozměňovací návrh 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Za účelem dalšího zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy je třeba 
zvážit, zda by se předpisy v sociální 
oblasti, zejména nařízení (ES) 
č. 561/2006, neměly v dlouhodobém 
horizontu vztahovat na všechny situace
v silniční dopravě, včetně vozidel do 3,5 
tuny používaných pro účely výkonu 
povolání.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila bezpečnost silniční dopravy, měla by být do působnosti nařízení (ES) 
č. 561/2006 o době řízení, přestávkách a době odpočinku a nejlépe i do směrnice 2002/15/ES 
zahrnuta také vozidla do 3,5 tuny.

Pozměňovací návrh 28
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Aby se předešlo zbytečné 
administrativní zátěži na samostatně 
výdělečně činné řidiče, zdá se vhodné 
zjednodušit povinnost samostatně 
výdělečně činných řidičů vést záznamy
o odpracované době za použití tachografu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12e) Nedodržení ustanovení čl. 3 písm. d)
a čl. 3 písm. e) této směrnice by mělo být
v souladu s ustanoveními stanovenými
v nařízení (ES) č. 1071/2009 považováno 
za nejvážnější přestupek.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zaručení spravedlivé hospodářské soutěže by toto mělo být chápáno jako nejvážnější 
případ porušení ustanovení stanovených v nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí 
společná pravidla pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

Pozměňovací návrh 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Návrh směrnice
Čl. 1– odst. 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 a na 
činnostech, na které se vztahuje dohoda 
AETR.

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V článku 2 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní: 
1a. Nejméně dva roky po uplatnění této 
směrnice předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu 
obsahující analýzu dopadů této směrnice 
na mobilní pracovníky a samostatně 
výdělečně činné řidiče, pokud jde
o bezpečnost silničního provozu, 
podmínky hospodářské soutěže, strukturu 
daného povolání a také sociální aspekty.

Or. en

Odůvodnění

Průběžné studie ukázaly, že samostatně výdělečně činní řidiči mají na silničních dopravních 
nehodách méně než 1% podíl. Proto je zapotřebí provést v souvislosti s bezpečností silničního 
provozu, otázkami hospodářské soutěže a sociálními aspekty analýzu důsledků této směrnice 
na samostatně výdělečně činné řidiče. 



PE438.445v01-00 10/15 AM\803586CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 32
Saïd El Khadraoui

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v písmenu a) bodu 2 se zrušuje první 
věta.

(a) v písmenu a) bodu 2 se první věta mění 
takto: 
2. 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 body 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. Bod iii) 
pomáhání cestujícím s nástupem a výstupem z autobusů může být zaznamenáváno digitálním 
tachografem a mělo by být proto zahrnuto do paušálně stanovené pracovní doby. 

Pozměňovací návrh 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 

vypouští se
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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

Odůvodnění

Problém tzv. „nepravých“ samostatně výdělečně činných řidičů je záležitostí, která může být 
kontrolována ze strany členských států, regulace na evropské úrovni tedy není třeba.

Pozměňovací návrh 34
Eva Lichtenberger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) písmeno h) se mění takto:
„(h) „noční dobou“ doba mezi 22.00 
hodinou a 06.00 hodinou;“

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech je konec pracovního dne pro mobilní pracovníky stanoven na 
22.00 s tím, že 8 hodinová noční doba lépe odpovídá nočnímu biologickému rytmu člověka.
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Pozměňovací návrh 35
Mathieu Grosch

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice noční práce, která již existuje ve směrnici 2002/15, je mnohem jasnější a jejímu 
zneužití se lépe předchází než v definici, kterou představuje návrh Komise. 

Pozměňovací návrh 36
Saïd El Khadraoui

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Čl. 9 písm. b) se 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
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje pouze na zaměstnance. Ti musejí vést záznamy o všech 
činnostech, na něž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh 37
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5 b (nový) 
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 9 – písm. c (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 čl. 14 odst. 2 a čl. 15 
odst. 3 nařízení (EHS) č. 3821/85.

Or. en

Odůvodnění

 Předpokládá se, že činnost řidiče související s nakládkou, vykládkou a pomocí cestujícím při 
nástupu a výstupu z vozidla, 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 způsobilo zbytečnou 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 38
Saïd El Khadraoui

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 5 c (nový) 
Směrnice 2002/15/ES
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Vkládá se nový článek 10a, který zní: 
Článek 10a
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Odpovědnost dopravce
Dopravci, zasílatelé, speditéři, 
organizátoři turistických zájezdů, hlavní 
dodavatelé, subdodavatelé a agentury 
zprostředkovávající zaměstnání řidičům 
zajistí, aby osoby vykonávající mobilní 
činnosti v silniční dopravě řádně 
dodržovaly ustanovení této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pro zachování souvislosti s článkem 10 nařízení (ES) č. 561/2006 „odpovědnost dopravce“, 
měl by být celý dopravní řetězec odpovědný za dodržování požadavků této směrnice. 

Pozměňovací návrh 39
Corien Wortmann-Kool

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 6 – bod 1
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, nediskriminačního
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Eva Lichtenberger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Členské státy na základě nařízení 
(EHS) č. 3821/85 zavedou využívání 
digitálního tachografu také pro činnosti, 
jež souvisejí s vozidlem a jsou důležité
z hlediska pracovní doby, jako jsou např. 
nakládka a vykládka vozidla nebo jiné 
činnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Digitální tachograf není pouze dobrým a spolehlivým nástrojem kontroly doby řízení
a odpočinku či kontroly rychlosti, ale je prospěšný také pro kontrolu pracovní doby a činností 
mobilního pracovníka, jež souvisejí s vozidlem.


