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21.6.2018 A8-0206/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Na formovanie bezpečného, 

efektívneho a sociálne zodpovedného 

odvetvia cestnej dopravy je potrebné 

zabezpečiť jednak primerané pracovné 

podmienky a sociálnu ochranu vodičov a 

jednak vhodné podnikateľské prostredie a 

spravodlivú hospodársku súťaž pre 

prevádzkovateľov. 

(1) Sloboda pohybu pracovníkov, 

sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 

služby sú základnými zásadami 

vnútorného trhu. Sú zakotvené v Zmluve 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 

a nevyhnutné pre riadne fungujúci 

vnútorný trh. Na formovanie bezpečného, 

efektívneho a sociálne zodpovedného 

odvetvia cestnej dopravy je potrebné 

zabezpečiť rovnováhu medzi voľným 

pohybom dopravných služieb a dôstojnými 

pracovnými podmienkami, spravodlivé 

zaobchádzanie a sociálnu ochranu vodičov 

a konkurenčné a vhodné podnikateľské 

prostredie pre prevádzkovateľov. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Predseda Komisie vo svojej správe 

o stave Únie 13. septembra 2017 oznámil, 

že bude vytvorený Európsky orgán práce. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Vysoká miera mobility, ktorá je 

charakteristickou črtou služieb cestnej 

dopravy, si vyžaduje mimoriadnu 

pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby 

vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú 

nárok, a aby prevádzkovatelia nemuseli 

čeliť neprimeraným administratívnym 

prekážkam, ktoré nenáležite obmedzujú 

ich slobodu poskytovať cezhraničné 

služby. 

(2) Vysoká miera mobility, ktorá je 

charakteristickou črtou služieb cestnej 

dopravy, si vyžaduje mimoriadnu 

pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby 

vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú 

nárok, a zachovali sa spravodlivé rovnaké 

podmienky pri rešpektovaní slobody 
poskytovať služby. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Odvetvie cestnej dopravy je vysoko 

konkurenčným odvetvím a vyznačuje sa 

osobitnými narušeniami, ktoré sú 

spôsobené nekalými praktikami 

prevádzkovateľov v podobe taktizovania 

pri výbere súdu, aby mohli znížiť mzdové 

náklady a príspevky na sociálne 

zabezpečenie alebo im úplne predísť, 

alebo iné sociálne a pracovné podmienky, 

čo v minulosti viedlo k tzv. pretekom ku 

dnu. Fungujúci vnútorný trh musí byť 

založený na rovnakých podmienkach. 

Preto sú potrebné ďalšie kroky na 

zamedzenie nekalým praktikám 

prevádzkovateľov cestnej dopravy, ktorí 

taktizujú pri výbere súdu, vrátane 

horizontálnych opatrení v práve EÚ 

týkajúcom sa obchodných spoločností na 

ukončenie praxe výberu najvhodnejšieho 

režimu a regulačnej arbitráže zo strany 

prevádzkovateľov cestnej dopravy. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Rovnováha medzi zlepšením 

sociálnych a pracovných podmienok pre 

vodičov a uľahčením využívania slobody 

poskytovať služby cestnej dopravy na 

základe spravodlivej hospodárskej súťaže 

medzi vnútroštátnymi a zahraničnými 

prevádzkovateľmi je kľúčovou 

podmienkou bezproblémového fungovania 

vnútorného trhu. 

(3) Rovnováha medzi uľahčením 

využívania slobody poskytovať služby 

cestnej dopravy na základe 

nediskriminačnej hospodárskej súťaže 

medzi vnútroštátnymi a zahraničnými 

prevádzkovateľmi, znížením zbytočného 

administratívneho zaťaženia a zlepšením 

sociálnych a pracovných podmienok 

vodičov je kľúčovou podmienkou zaistenia 

bezproblémového fungovania odvetvia 

cestnej dopravy na vnútornom trhu. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Primerané, účinné a konzistentné 

dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase 

je kľúčovým predpokladom ochrany 

pracovných podmienok vodičov a 

zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže 

v dôsledku neplnenia povinností. Preto je 

žiaduce rozšíriť platné jednotné 

požiadavky na dodržiavanie predpisov 

stanovené v smernici 2006/22/ES aj na 

kontrolu dodržiavania ustanovení o 

pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ. 

(5) Primerané, účinné a konzistentné 

dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase 

je kľúčovým predpokladom ochrany 

pracovných podmienok vodičov a 

zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže 

v dôsledku neplnenia povinností. Preto je 

žiaduce rozšíriť platné jednotné 

požiadavky na dodržiavanie predpisov 

stanovené v smernici 2006/22/ES aj na 

kontrolu dodržiavania ustanovení o 

pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ. 

Cestné kontroly stanovené v smernici 

2002/15/EÚ by sa mali obmedziť na 

týždenný a denný pracovný čas, prestávky, 

časy odpočinku a nočnú prácu. Ostatné 

povinnosti vyplývajúce zo smernice 

2002/15/ES treba kontrolovať v 

priestoroch prevádzkovateľa. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Administratívna spolupráca medzi 

členskými štátmi pri vykonávaní 

sociálnych pravidiel v cestnej doprave sa 

ukázala ako nedostatočná, v dôsledku 

čoho je cezhraničné dodržiavanie 

predpisov náročnejšie, neefektívne a 

nekonzistentné. Preto je potrebné stanoviť 

rámec účinnej komunikácie a vzájomnej 

pomoci vrátane výmeny údajov o 

porušeniach predpisov a informácií o 

osvedčených postupoch pri dodržiavaní 

predpisov. 

(6) Administratívna spolupráca medzi 

členskými štátmi a podpora Únie pri 

vykonávaní sociálnych pravidiel v cestnej 

doprave sa ukázali ako nedostatočné, 

v dôsledku čoho je cezhraničné 

dodržiavanie predpisov náročnejšie, 

neefektívne a nekonzistentné. Preto je 

potrebné stanoviť rámec účinnej 

komunikácie a vzájomnej pomoci vrátane 

výmeny údajov o porušeniach predpisov a 

informácií o osvedčených postupoch pri 

dodržiavaní predpisov. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Ťažkosti sa zaznamenali aj pri 

uplatňovaní pravidiel vysielania 

pracovníkov uvedených v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, 

ako aj pravidiel týkajúcich sa 

administratívnych požiadaviek 

stanovených v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/67/EÚ na 

odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa 

vysokou mierou mobility. Nekoordinované 

vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a 

dodržiavanie ustanovení o vysielaní 

pracovníkov v odvetví cestnej dopravy 

viedli k vysokej administratívnej záťaži pre 

prevádzkovateľov z iných krajín 

Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité 

obmedzenia slobody poskytovať 

cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré 

majú aj negatívny vedľajší účinok na 

pracovné miesta. 

(9) Ťažkosti sa zaznamenali aj pri 

uplatňovaní pravidiel vysielania 

pracovníkov uvedených v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, 

ako aj pravidiel týkajúcich sa 

administratívnych požiadaviek 

stanovených v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/67/EÚ na 

odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa 

vysokou mierou mobility. Nekoordinované 

vnútroštátne opatrenia v oblasti 

uplatňovania a dodržiavania ustanovení o 

vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej 

dopravy viedli k vysokej administratívnej 

záťaži pre prevádzkovateľov v Únii a 

vytvorili nespravodlivú hospodársku 

súťaž medzi podnikmi v tomto odvetví. 

__________________ __________________ 

15 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 

vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 

21.1.97, s. 1). 

15 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o 

vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 

21.1.97, s. 1). 

16 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 

16 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 
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o presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb, ktorou sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 

o administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému 

o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 

v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11). 

o presadzovaní smernice 96/71/ES o 

vysielaní pracovníkov v rámci 

poskytovania služieb, ktorou sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 

o administratívnej spolupráci 

prostredníctvom informačného systému 

o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 

v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Nedodržiavanie pravidiel 

týkajúcich sa zakladania spoločností 

medzinárodnej cestnej dopravy vytvára 

rozdiely na vnútornom trhu a prispieva k 

nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi 

spoločnosťami. Podmienky, ktorými sa 

riadi zakladanie spoločností 

medzinárodnej cestnej dopravy, by sa 

preto mali sprísniť a malo by sa uľahčiť 

ich monitorovanie, najmä v záujme boja 

proti vytváraniu schránkových 

spoločností. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Pozmeňujúci návrh  114 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

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

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Komisia vo svojom návrhu z 8. 

marca 201617 na revíziu smernice 96/71/ES 

uznala, že vykonávanie uvedenej smernice 

sa spája s osobitnými právnymi otázkami 

a ťažkosťami v odvetví cestnej dopravy s 

vysokou mierou mobility, a vyjadrila sa, že 

tieto otázky by mali byť predmetom 

špecifických právnych predpisov v oblasti 

cestnej dopravy. 

(10) Komisia vo svojom návrhu z 8. 

marca 201617 na revíziu smernice 96/71/ES 

uznala, že vykonávanie uvedenej smernice 

v odvetví cestnej dopravy s vysokou 

mierou mobility sa spája s osobitnými 

právnymi otázkami a ťažkosťami, a 

vyjadrila sa, že tieto otázky by mali byť 

predmetom špecifických právnych 

predpisov v oblasti cestnej dopravy. 

Vzhľadom na to, že odvetvie dopravy je 

jedným z najzraniteľnejších odvetví, sa 

však minimálne ochranné ustanovenia 

smernice 96/71/ES musia vzťahovať na 

všetkých pracovníkov. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128. 17 COM(2016)128. 

Or. en 

 

 


