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Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o 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

2. 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.

2. Při výkonu dvoustranných 
mezinárodních přepravních činností se 
řidič nepovažuje za vyslaného pracovníka 
ve smyslu směrnice 96/71/ES.. Pro účely 
této směrnice se dvoustrannou přepravou 
zboží rozumí přeprava zboží založená na 
přepravní smlouvě, kdy je zboží 
přepravováno z členského státu usazení, 
jak je vymezen v čl. 2 odst. 8 nařízení (ES) 
č. 1071/2009, nebo ze třetí země či z 
prvního hraničního přechodu vnější 
hranice EU do jiného členského státu 
nebo do třetí země, anebo z jiného 
členského státu nebo třetí země do 
členského státu usazení.
2a. Členské státy rovněž uplatní 
výjimku uvedenou v článku 2 ohledně 
přepravy zboží, pokud: – řidič ve lhůtě 
jednoho měsíce uskutečňuje v celkovém 
úhrnu až deset mezinárodních přeprav 
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pro dopravce ze třetí země. Tyto přepravy 
se provádějí v průběhu cesty tam nebo po 
poslední dvoustranné mezinárodní 
přepravě nebo během zpáteční cesty 
do členského státu usazení.
2b. Pro účely této směrnice se 
mezinárodní přepravou uskutečňovanou 
třetími zeměmi rozumí pohyb zboží 
na základě přepravní smlouvy mezi dvěma 
různými členskými státy, než je členský 
stát, v němž je usazen podnik, který 
přepravu provádí. Nejsou-li splněny 
podmínky uvedené v článku 2a, použijí 
členské státy článek 3 směrnice 96/71/ES 
na celou dobu vyslání na jejich území za 
účelem provozování mezinárodní přepravy 
třetími zeměmi.
2c. Řidič, který vykonává mezinárodní 
příležitostnou nebo pravidelnou přepravu 
cestujících definovanou v nařízení (ES) 
č. 1073/2009, se nepovažuje za vyslaného 
pro účely směrnice 96/71/ES, pokud: – 
cestující nastupují v členském státě 
usazení a vystupují v jiném členském státě 
nebo ve třetí zemi; nebo – cestující 
nastupují v některém členském státě nebo 
ve třetí zemi a vystupují v členském státě 
usazení; nebo – cestující nastupují a 
vystupují v členském státě usazení pro 
účely místních výletů podle definice v 
nařízení (ES) č. 1073/2009.
2d. Řidič provádějící kabotáž, jak je 
vymezena v nařízeních (ES) č. 1072/2009 
a 1073/2009, je považován za vyslaného 
podle směrnice 96/71/ES.
2e. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 
směrnice 96/71/ES, řidič se nepovažuje za 
vyslaného pracovníka na území členského 
státu, jímž projíždí, pokud neproběhne 
naložení nebo vyložení zboží nebo 
cestujících.
2f. Během počátečního nebo 
závěrečného silničního úseku 
kombinované přepravy, jak je vymezena 
ve směrnici 92/106/EHS, se řidič 
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nepovažuje za vyslaného pracovníka 
ve smyslu směrnice 96/71/ES, pokud se 
tento úsek skládá z dvoustranných 
přepravních činností vymezených 
v odstavci 2.
2g. Členské státy zajistí, aby v souladu 
se směrnicí 2014/67/EU byly podmínky 
uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, 
které jsou stanoveny v  kolektivních 
smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené 
směrnice, dostupným a transparentním 
způsobem dostupné pro dopravní podniky 
z jiných členských států a vyslané řidiče. 
Příslušné informace se týkají zejména 
rozdílných mezd a jejich složek, včetně 
složek mezd stanovených v místních nebo 
regionálních platných kolektivních 
smlouvách, metody použité k výpočtu 
odměny za práci a případně 
kvalifikačních kritérií pro klasifikaci 
v různých mzdových kategoriích. V 
souladu se směrnicí (EU) 2018/957/EU, 
kterou se mění směrnice 96/71/ES, 
nebudou dopravní podniky postihovány za 
nedodržování předpisů týkajících se prvků 
mezd, metody použité k výpočtu odměny 
za práci a případně kvalifikačních kritérií 
pro klasifikaci v různých mzdových 
kategoriích, které nejsou veřejně 
dostupné.
2h. Dopravním podnikům usazeným 
ve třetím státě nesmí být poskytováno lepší 
zacházení, než podnikům usazeným v 
některém členském státě. Členské státy 
zavedou rovnocenná opatření podle 
směrnice 96/71/ES a této směrnice 
[XX/XX] (lex specialis) ve svých 
dvoustranných dohodách se třetími 
zeměmi při poskytování přístupu na trh 
EU dopravním podnikům usazeným v 
těchto třetích zemích. Členské státy se 
rovněž budou snažit zavést tato rovnocenná 
opatření v rámci mnohostranných dohod se 
třetími zeměmi. Členské státy oznámí 
příslušná ustanovení dvoustranných a 
mnohostranných dohod se třetími zeměmi 
Komisi. Aby se zajistily odpovídající 
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kontroly těchto rovnocenných opatření při 
vysílání pracovníků ze třetích zemí, 
členské státy zajistí, aby byla revidovaná 
pravidla v nařízení (EU) XXX/XXXX 
týkající se určování polohy pomocí 
tachografu [nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 165/2014] provedena v rámci 
Evropské dohody o práci osádek vozidel v 
mezinárodní silniční dopravě (AETR).

Or. en
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Ruas, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Mihai Ţurcanu, Krzysztof 
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Zpráva A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o 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.

vypouští se

Or. en


