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21.6.2018 A8-0206/136 

Pozmeňujúci návrh  136 

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 2 – odsek 4 e (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4e. S cieľom posúdiť, či sú splnené 

ustanovenia smerníc 96/71/ES a 

2014/67/EÚ, príslušné orgány 

hostiteľského členského štátu overia pri 

cestných kontrolách: 

 a)  údaje na tachografe za aktuálny 

deň a za predchádzajúcich 56 dní; 

 b)  elektronické nákladné listy 

za aktuálny deň a za predchádzajúcich 56 

dní; 

 c)  dokumenty uvedené v odseku 4a 

písm. a), b) a c). 

 Orgány cestnej kontroly odovzdajú všetky 

informácie uvedené v predchádzajúcom 

odseku príslušným orgánom členského 

štátu zodpovedného za posúdenie súladu 

so smernicami 96/71/ES a 2014/67/EÚ. 

 S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto 

smernice príslušné orgány členských 

štátov navzájom spolupracujú a poskytujú 

si pomoc a všetky relevantné informácie 

podľa podmienok stanovených v smernici 

2014/67/EÚ a v nariadení (ES) č. 

1071/2009. 

 Na účely zvýšenia účinnosti 

cezhraničného presadzovania predpisov a 

cielených kontrol členské štáty poskytnú 

všetkým príslušným oprávneným 
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inšpekčným orgánom prístup v reálnom 

čase do systému IMI, do vnútroštátnych 

elektronických registrov stanovených 

nariadením (ES) č. 1071/2009, k 

jednoduchým vyhláseniam uvedeným v 

odseku 4 tohto článku a do všetkých 

ďalších príslušných databáz. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Pozmeňujúci návrh  137 

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 2 – odsek 4 f (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4f. S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu 

transparentnosť sa zverejní zoznam 

cestných dopravcov v Únii, ktorí 

nespĺňajú príslušné právne požiadavky. 

Zoznam Únie vychádza zo spoločných 

kritérií vypracovaných na úrovni Únie, 

ktoré každoročne prehodnotí európsky 

orgán práce. Cestní dopravcovia uvedení 

na zozname nesmú vykonávať túto 

činnosť. Zoznam Únie so zákazom 

činnosti sa uplatňuje na území všetkých 

členských štátov. Vo výnimočných 

prípadoch môžu členské štáty prijať 

jednostranné opatrenia. V naliehavom 

prípade a v prípade neočakávaného 

bezpečnostného problému majú členské 

štáty možnosť ihneď vydať zákaz činnosti 

na vlastnom území. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Pozmeňujúci návrh  138 

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 2 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Na účely odseku 4 písm. a) môže 

prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť 

vyhlásenie o vyslaní vodiča, ktoré sa 

vzťahuje na maximálne šesťmesačné 

obdobie. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vyhlásenie o vyslaní skupiny vodičov pre všetky druhy dopravy na šesťmesačné obdobie nemá 

žiadnu pridanú hodnotu, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov, keďže obsahuje len veľmi 

všeobecné informácie, na základe ktorých subjekty presadzovania práva nemôžu posúdiť 

pravosť ich vyslania. Naopak, vyhlásenie o vyslaní pre jedného vodiča a jednu situáciu 

vyslania poskytuje skutočné a vykonateľné prepojenie medzi prepravnou operáciou na jednej 

strane a dotknutým vodičom a vozidlom na strane druhej. To je jediný spôsob, ako zabrániť 

možnému zneužitiu. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Pozmeňujúci návrh  139 

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 2 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Príslušné orgány v členských 

štátoch úzko spolupracujú a poskytujú si 

vzájomnú pomoc a všetky príslušné 

informácie v rámci podmienok 

stanovených v smernici 2014/67/EÚ a v 

nariadení (ES) č. 1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Pozmeňujúci návrh  140 

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 2 – odsek 5 c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5c. Na účely zvýšenia účinnosti 

cezhraničného presadzovania a cielených 

kontrol členské štáty poskytnú všetkým 

príslušným orgánom prístup v reálnom 

čase do systému IMI, do vnútroštátnych 

elektronických registrov stanovených 

nariadením (ES) č. 1071/2009, k 

jednoduchým vyhláseniam uvedeným v 

odseku 4 tohto článku a do ďalších 

príslušných databáz. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Pozmeňujúci návrh  141 

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 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Smernice 2003/88/ES, 96/71/ES a 

2014/67/ES sa uplatňujú v plnom rozsahu 

do dátumu uvedeného v druhom 

pododseku. 

Or. en 

 

 


