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Zpráva A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius 

Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. bere na vědomí prohlášení Komise, 

které je přílohou k tomuto usnesení; 

Or. en 

Pro informaci, znění prohlášení je následující: 

„PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE 

Čl. 3 odst. 7 druhý pododstavec směrnice 96/71/ES ve znění směrnice, která byla dnes přijata, 

stanoví, že zvláštní příplatky za vyslání se považují za součást odměny, pokud se nevyplácejí 

jako náhrada výdajů skutečně vynaložených v důsledku vyslání, například výdajů za 

cestovné, ubytování a stravu. Stanoví rovněž, že „[z]aměstnavatel, aniž je dotčen odst. 1 první 

pododstavec písm. h), nahradí pracovníkovi tyto výdaje v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy nebo zvyklostmi platnými pro daný pracovní poměr vyslaného pracovníka.“  

Komise formulaci „vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti platné pro daný pracovní 

poměr“ rozumí tak, že se v zásadě jedná o vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti 

domovského členského státu, pokud není stanoveno jinak v souladu s pravidly EU týkajícími 

se mezinárodního práva soukromého. Podle rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-396/13 

(bod 59) se náhrada rovněž vztahuje na situaci, kdy zaměstnavatel hradí pracovníkům 

náklady, aniž by je museli nejdřív platit sami a pak žádat o jejich proplacení. 

Komise bere na vědomí, že směrnice, která byla dnes přijata, stanoví, že s ohledem na vysoce 

mobilní charakter práce v mezinárodní silniční dopravě se budou revidovaná pravidla týkající 

se vysílání vztahovat na toto odvětví pouze ode dne, kdy vstoupí v platnost legislativní akt, 

kterým se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na vynucování, a kterým se 

stanoví specifická pravidla ve vztahu ke směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU pro 

vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. 

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu k urychlenému přijetí tohoto aktu s cílem 

uzpůsobit pravidla specifickým potřebám pracovníků vysílaných v rámci tohoto odvětví a 

současně zajistit řádné fungování vnitřního trhu silniční dopravy. 
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Směrnice 96/71/ES a směrnice 2014/67/EU zůstávají pro silniční dopravu v platnosti až do 

dne, kdy vstoupí v platnost zvláštní legislativní akt pro toto odvětví. Tyto legislativní akty se 

nevztahují na činnosti v rámci silniční dopravy, které nepředstavují vyslání.  

Komise bude nadále pozorně sledovat řádné uplatňování stávajících pravidel, zejména v 

silniční dopravě, a v případě potřeby přijme opatření.“ 

 

 


