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27.6.2018 A8-0206/142 

Pozměňovací návrh  142 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nesmí uplatňovat čl. 3 

odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES na řidiče v odvětví 

silniční dopravy, kteří jsou zaměstnáni 

u dopravců zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 

písm. a) uvedené směrnice, když provozují 

mezinárodní přepravu definovanou v 

nařízeních č. 1072/2009 a 1073/2009, 

u nichž doba vyslání na jejich území za 

účelem provozování uvedené přepravy za 

jeden kalendářní měsíc nepřesáhne tři 

dny. 

Členské státy použijí čl. 3 odst. 1 první 

pododstavec písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES na řidiče v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnáni u dopravců 

zmiňovaných v čl. 1 odst. 3 písm. a) 

uvedené směrnice, když vykonávají 

mezinárodní přepravu nebo kabotáž 

definovanou v nařízeních č. 1072/2009 

a 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/143 

Pozměňovací návrh  143 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li doba vyslání delší než tři dny, musí 

členské státy uplatňovat čl. 3 odst. 1 

prvního pododstavce písm. b) a c) 

směrnice 96/71/ES po celou dobu vyslání 

na své území v průběhu období jednoho 

kalendářního měsíce zmíněného v prvním 

pododstavci. 

Členské státy použijí směrnice 96/71/ES 

a 2014/67/EU u řidičů v odvětví silniční 

dopravy, kteří jsou zaměstnanci podniků 

uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a), b) a c) 

a vykonávají úseky silniční dopravy 

v rámci kombinované dopravy uvedené 
v článku 4 směrnice 92/106/EHS, po celou 

dobu jejich vyslání na svém území. 

Or. en 



 

AM\1157440CS.docx  PE621.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.6.2018 A8-0206/144 

Pozměňovací návrh  144 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pro účely čl. 3 odst. 1 prvního 

pododstavce písm. b) a c) směrnice 

96/71/ES, pokud se činnosti provádějí týž 

den ve více než jednom členském státě, se 

použijí pracovní podmínky toho členského 

státu, které jsou pro řidiče nejpříznivější. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/145 

Pozměňovací návrh  145 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou ukládat jen 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

4. Členské státy zavedou povinnost 

podnikatele v silniční dopravě usazeného 

v jiném členském státě zaslat příslušným 

vnitrostátním orgánům bez zbytečného 

prodlení a nejpozději v okamžiku zahájení 

vyslání  za každého vyslaného řidiče 

jednoduché prohlášení o vyslání 

prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI) na 

standardizovaném elektronickém 

formuláři, který vypracovala 

a zpřístupnila Komise ve všech úředních 

jazycích Unie, obsahující tyto informace: 

a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě usazeného v jiném členském státě 

zaslat příslušným vnitrostátním orgánům 

nejpozději v okamžiku zahájení vyslání 

prohlášení o vyslání v elektronické 

podobě, které je vyhotoveno v oficiálním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině a obsahuje jen tyto informace: 

 

i) totožnost podnikatele v silniční 

dopravě; 

i) totožnost podnikatele v silniční 

dopravě a v případě dceřiné společnosti 

též adresu ústředí; 

ii) kontaktní údaje správce dopravy 

nebo jiných kontaktních osob v členském 

státě, kde je dopravce usazen, aby bylo 

možno spolupracovat s příslušnými orgány 

ii) kontaktní údaje správce dopravy 

nebo jiných kontaktních osob v členském 

státě, kde je dopravce usazen, aby bylo 

možno spolupracovat s příslušnými orgány 
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hostitelského členského státu, ve kterém 

jsou služby poskytovány, a odesílat 

a přijímat dokumenty a oznámení; 

hostitelského členského státu, ve kterém 

jsou služby poskytovány, a odesílat 

a přijímat dokumenty a oznámení; 

iii) předpokládaný počet vyslaných 

řidičů a jejich totožnost; 

iii) informací o vyslaném řidiči, 

včetně: jeho totožnosti, země bydliště, 

pracovního práva rozhodného pro 

pracovní smlouvu, země, ve které jsou 

odváděny příspěvky na sociální 

zabezpečení, a identifikačního údaje pro 

sociální zabezpečení; 

iv) předpokládanou dobu vyslání 

a plánované datum začátku a konce 

vyslání, 

iv) plánovaného data začátku a konce 

vyslání každého pracovníka, aniž by tím 

byla dotčena možnost případného 

prodloužení z důvodu nepředvídatelných 

okolností; 

v) poznávací značky vyslaných 

vozidel; 

v) registrační značky vyslaných 

vozidel; 

vi) typ dopravních služeb (tj. přeprava 

zboží, přeprava osob, mezinárodní 

přeprava, kabotážní přeprava); 

vi) typ dopravních služeb (tj. přeprava 

zboží, přeprava osob, mezinárodní 

přeprava, kabotážní přeprava). 

 Jednoduché prohlášení uvedené v prvním 

pododstavci se může týkat období 

maximálně šesti měsíců a podnikatel 

v silniční dopravě jej bez zbytečného 

prodlení elektronicky aktualizuje podle 

skutečné aktuální situace. 

b) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii prohlášení 

o vyslání a doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu, jako je elektronický 

nákladní list (e-CMR) nebo doklad 
uvedený v článku 8 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

4a. Členské státy mohou dále ukládat 

následující správní požadavky a kontrolní 

opatření: 

 a) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout řidiči pro účely 

silničních kontrol následující dokumenty 
v tištěné nebo elektronické podobě: 

 i) kopii jednoduchého prohlášení 

uvedeného v odstavci 4, 

 ii) doklad o dopravní činnosti 

probíhající na území hostitelského 

členského státu uvedený v článku 8 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1072/2009; 

 iii) elektronický nákladní list (e-

CMR); 

 iv) kopii pracovní smlouvy v úředním 

jazyce hostitelského členského státu nebo 

v angličtině; 

 v) kopii výplatních pásek za období 

uplynulých dvou měsíců; 

c) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit záznamy 

tachografu, a zejména kódy členských 

států, na kterých se řidič v rámci 

mezinárodních přepravních operací či 

kabotážních operací pohybuje; 

c) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit příslušné 

záznamy tachografu, a zejména kartu 

řidiče se záznamy o překročení hranic 

a kódy členských států, ve kterých se řidič 

v rámci mezinárodních přepravních operací 

či kabotážních operací pohybuje; 

d) povinnost řidiče uchovávat a na 

žádost silniční kontroly předložit v tištěné 

nebo elektronické podobě kopii pracovní 

smlouvy nebo rovnocenného dokumentu 

ve smyslu článku 3 směrnice Rady 

91/533/EHS20, přeloženou do některého 

z oficiálních jazyků hostitelského 

členského státu nebo do angličtiny; 

 

e) povinnost řidiče předložit na 

vyžádání silniční kontroly v tištěné nebo 

elektronické podobě kopii výplatních 

pásek za období uplynulých dvou měsíců; 

během silniční kontroly musí mít řidič 

možnost kontaktovat ústředí, správce 

dopravy nebo osobu či subjekt, které 

mohou tuto kopii poskytnout; 

 

f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu v přiměřené lhůtě tištěné 

či elektronické kopie dokumentů 

uvedených v písmenech b), c) a e); 

f) povinnost podnikatele v silniční 

dopravě poskytnout po skončení období 

vyslání na žádost orgánů hostitelského 

členského státu tištěné či elektronické 

kopie dokumentů uvedených v písmenech 

a) a b), včetně kopií příslušných 

výplatních pásek, a to bez zbytečného 

prodlení; 

__________________  

20 Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 

14. října 1991 o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance 
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o podmínkách pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru (Úř. věst. L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 



 

AM\1157440CS.docx  PE621.702v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.6.2018 A8-0206/146 

Pozměňovací návrh  146 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Členské státy mohou uložit další 

správní požadavky a kontrolní opatření, 

pokud dojde k situaci nebo novému vývoji, 

kdy se stávající správní požadavky 

a kontrolní opatření jeví jako 

nedostatečné nebo neúčinné, a nemohou 

tudíž zajistit účinné sledování plnění 

povinností stanovených ve směrnici 

96/71/ES, [směrnici 2014/67/EU] a v této 

směrnici, za předpokladu, že dané 

požadavky a opatření jsou oprávněná 

a přiměřená. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/147 

Pozměňovací návrh  147 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 4 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4c. Aby se zajistila co největší 

transparentnost, zveřejní se unijní seznam 

silničních dopravců, kteří nesplňují 

příslušné právní požadavky. Tento unijní 

seznam je založen na společných 

kritériích vypracovaných na úrovni Unie 

a je každoročně přezkoumáván 

Evropským orgánem pro pracovní 

záležitosti. Na silniční dopravce uvedené 

na unijním seznamu se vztahuje zákaz 

provozování činnosti. Tento zákaz platí na 

celém území členských států. Ve 

výjimečných případech mohou členské 

státy přijmout jednostranná opatření. 

V mimořádné situaci a v případě, že čelí 

nepředvídanému bezpečnostnímu 

problému, mají členské státy možnost 

okamžitě vydat zákaz provozování činnosti 

na svém území. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/148 

Pozměňovací návrh  148 

Terry Reintke 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční 

dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Do dne uvedeného v druhém 

pododstavci zůstávají v plném rozsahu 

v platnosti směrnice 2003/88/ES, 

96/71/ES a 2014/67/EU. 

Or. en 

 

 


