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21.6.2018 A8-0206/115 

Pozmeňujúci návrh  115 

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 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) S cieľom zabezpečiť účinné a 

primerané vykonávanie smernice 96/71/ES 

v odvetví cestnej dopravy je potrebné 

stanoviť pravidlá špecifické pre dané 

odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť 

vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví 

cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi 

sociálnou ochranou vodičov a slobodou 

prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné 

služby. 

(11) S cieľom zabezpečiť účinné a 

primerané vykonávanie smernice 96/71/ES 

v odvetví cestnej dopravy je potrebné 

stanoviť pravidlá špecifické pre dané 

odvetvie a zlepšiť ich dodržiavanie, v 

ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko 

mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej 

dopravy a vytvorí rovnováha medzi 

sociálnou ochranou vodičov a slobodou 

prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné 

služby. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Pozmeňujúci návrh  116 

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 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Takéto vyrovnané kritériá by mali 

byť založené na koncepcii dostatočného 

prepojenia vodiča s územím hostiteľského 

členského štátu. Preto by sa mala stanoviť 

časová hranica a pri jej prekročení by sa 

mala uplatňovať minimálna mzda a 

minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky hostiteľského členského štátu v 

prípade operácií medzinárodnej cestnej 

dopravy. Táto časová hranica by sa 

nemala uplatňovať na operácie kabotáže 

podľa vymedzenia v nariadeniach 

1072/2009 a 1073/2009, pretože celá 

dopravná operácia sa odohráva na území 

hostiteľského členského štátu. V dôsledku 

toho by sa v prípade kabotáže mala 

uplatňovať minimálna mzda a minimálna 

ročná dĺžka platenej dovolenky 

hostiteľského členského štátu bez ohľadu 

na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré 

vykonáva vodič. 

(12) Operácie kabotáže podľa 

vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 
a 1073/2009 sú poskytovaním služieb, na 

ktoré sa vzťahuje smernica 96/71/ES, 

keďže celá dopravná operácia sa odohráva 

na území iného členského štátu. V 

dôsledku toho by sa v prípade kabotáže 

mala uplatňovať minimálna odmena a 

minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky 

hostiteľského členského štátu bez ohľadu 

na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré 

vykonáva vodič. 

__________________ __________________ 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 

o spoločných pravidlách prístupu nákladnej 

cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. 

EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72). 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 

o spoločných pravidlách prístupu nákladnej 

cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. 

EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72). 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
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Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 

o spoločných pravidlách prístupu na 

medzinárodný trh autokarovej a 

autobusovej dopravy a o zmene a doplnení 

nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 

300, 14.11.2009, s. 88). 

Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 

o spoločných pravidlách prístupu na 

medzinárodný trh autokarovej a 

autobusovej dopravy a o zmene a doplnení 

nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 

300, 14.11.2009, s. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Pozmeňujúci návrh  117 

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 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) S cieľom zabezpečiť účinné a 

efektívne dodržiavanie sektorových 

pravidiel o vysielaní pracovníkov a 

zabrániť neprimeranej administratívnej 

záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín 

Európskej únie by sa mali stanoviť 

osobitné požiadavky na administratívu a 

kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným 

využitím výhod kontrolných nástrojov, ako 

je napríklad digitálny tachograf. 

(13) S cieľom zabezpečiť jasné pravidlá 

o vysielaní pracovníkov špecifické pre 

odvetvie a vyplývajúce zo smernice 

96/71/ES [zmenenej postupom COD 

2016/0070] a smernice 2014/67/EÚ, ako 

aj ich účinné a efektívne dodržiavanie a 

zabrániť neprimeranej administratívnej 

záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín 

Európskej únie by sa mali v odvetví cestnej 

dopravy zaviesť štandardizované 

formuláre vypracované Komisiou a 

stanoviť miernejšie osobitné požiadavky 

na administratívu a kontrolu s plným 

využitím výhod kontrolných nástrojov, ako 

je informačný systém o vnútornom trhu 

(IMI), GNSS (globálny navigačný 

satelitný systém), portál pre cestnú 

dopravu a inteligentné tachografy. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Pozmeňujúci návrh  118 

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 13 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Postupy, keď sa materským 

spoločnostiam v jednom členskom štáte 

pridelí väčšina zisku a dcérskym 

dopravným spoločnostiam v ostatných 

členských štátoch zostanú len obmedzené 

zdroje, hoci vytvárajú väčšinu obratu 

prepravnej činnosti, môžu viesť k 

nerovnostiam a neprimeranému presunu 

ziskov medzi členskými štátmi a malo by 

sa im predchádzať. Negatívnym 

sociálnym dôsledkom takýchto postupov je 

skutočnosť, že príjem vodičov v členských 

štátoch, v ktorých pôsobia dcérske 

dopravné spoločnosti, sa udržuje na nižšej 

úrovni. S cieľom riešiť problém prípadnej 

nespravodlivej hospodárskej súťaže v 

odvetví cestnej dopravy by sa takéto 

postupy mali podrobne analyzovať, aby sa 

im predchádzalo. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Pozmeňujúci návrh  119 

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 13 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13b) S cieľom zabezpečiť úplné 

dodržiavanie sociálnych právnych 

predpisov a až do vytvorenia Európskeho 

orgánu práce by príslušné kontrolné 

orgány mali mať prístup ku všetkým 

údajom prenášaným prostredníctvom 

systému IMI a portálu GNSS a mali by 

ich overiť. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Pozmeňujúci návrh  120 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Smernica 2006/22/ES 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a 

reprezentatívny podiel mobilných 

pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel 

patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení 

(ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a 

mobilných pracovníkov a vodičov 

patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 

2002/15/ES.; 

Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a 

reprezentatívny podiel mobilných 

pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel 

všetkých kategórií dopravy patriacich do 

rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 

561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných 

pracovníkov a vodičov patriacich do 

rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES.; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Pozmeňujúci návrh  121 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 2006/22/ES 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Kontroly v priestoroch podnikov sa 

organizujú so zreteľom na predchádzajúce 

skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy 

a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade 

zistenia závažného porušenia nariadenia 

(ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 

165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri 

cestnej kontrole.; 

1. Kontroly v priestoroch podnikov sa 

organizujú so zreteľom na predchádzajúce 

skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy 

a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade 

zistenia závažného porušenia nariadenia 

(ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 

165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri 

cestnej kontrole so zreteľom na 

maximálny týždenný a denný pracovný 

čas a požiadavky týkajúce sa prestávok, 

období odpočinku a nočnej práce. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Pozmeňujúci návrh  122 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a 

Smernica 2006/22/ES 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) na základe odôvodnenej žiadosti 

členského štátu v jednotlivých prípadoch. 

b) na základe osobitnej žiadosti 

členského štátu v jednotlivých prípadoch. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Pozmeňujúci návrh  123 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a 

Smernica 2006/22/ES 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet 

rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní 

počet, závažnosť a frekvencia výskytu 

porušení, ako aj výsledky kontrol, pri 

ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a 

takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v 

cestnej doprave využíva inteligentný 

tachograf podľa kapitoly II nariadenia 

(EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich 

vozidlách. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijímajú v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto 

smernice. 

Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet 

rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní 

počet, závažnosť a frekvencia výskytu 

porušení, ako aj výsledky kontrol, pri 

ktorých sa nezistilo žiadne porušenie. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 12 ods. 2 tejto smernice. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Pozmeňujúci návrh  124 

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 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c 

Smernica 2006/22/ES 

Článok 9 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. S cieľom uľahčiť cielené cestné 

kontroly sú údaje vo vnútroštátnom 

systéme hodnotenia rizikovosti v čase 

kontroly dostupné všetkým príslušným 

kontrolným orgánom dotknutého 

členského štátu. 

4. S cieľom uľahčiť cielené cestné 

kontroly sú údaje vo vnútroštátnom 

systéme hodnotenia rizikovosti v čase 

kontroly dostupné všetkým príslušným 

kontrolným orgánom členských štátov. 

Or. en 

 

 


