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27.6.2018 A8-0206/161 

Pozmeňujúci návrh  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

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 1072/200918  
a 1073/200919, 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) Takéto vyrovnané kritériá by mali 

byť založené na koncepcii dostatočného 

prepojenia vodiča s územím hostiteľského 

členského štátu. Preto by sa mala stanoviť 

časová hranica, pri ktorej prekročení sa na 

operácie medzinárodnej cestnej dopravy 

musí uplatňovať minimálna mzda a 

minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky 

hostiteľského členského štátu. Na kabotáž 

by sa mali uplatňovať minimálna mzda, 

príspevky, minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky, maximálna dĺžka pracovného 

času a všetky opatrenia hostiteľského 

členského štátu v sociálnej oblasti bez 

ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, 

ktoré vykonáva vodič. 

_________________  

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1072/2009 z streda, 21. 

októbra 2009 o prístupe verejnosti k 

dokumentom Európskeho parlamentu, 

Rady a Komisie (Ú. v. ES L 300, 

31.5.2001, s. 72). 

 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 
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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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27.6.2018 A8-0206/162 

Pozmeňujúci návrh  162 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

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 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty pri vykonávaní operácií 

medzinárodnej cestnej dopravy podľa 

vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 

1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 

prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej 

dopravy zamestnaných v podnikoch 

uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) 

uvedenej smernice, ak obdobie ich 

vyslania na ich územie sú 3 dni alebo 

menej počas jedného kalendárneho 

mesiaca. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme ukončenia mzdového vykorisťovania vodičov v platenom zamestnaní z krajín s nízkym mzdovým 

ohodnotením a nízkymi sociálnymi normami v krajinách s vysokými mzdami a vysokou úrovňou 

sociálnych noriem je potrebné, aby sa lepšie pracovné podmienky vodičov nákladných vozidiel 

uplatňovali už od prvého dňa zamestnania. Uvedený odsek je preto neplatný. 
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27.6.2018 A8-0206/163 

Pozmeňujúci návrh  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

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 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak je obdobie vyslania dlhšie než 3 dni, 

členské štáty uplatňujú článok 3 ods. 1 

prvý pododsek písm. b) a c) smernice 

96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov 

na ich územie počas jedného kalendárneho 

mesiaca, ako sa uvádza v prvom 

pododseku. 

Od prvého dňa vyslania členské štáty 

uplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek 

písm. b) a c) smernice 96/71/ES na celé 

obdobie vyslania vodičov na ich územie 

počas jedného kalendárneho mesiaca, ako 

sa uvádza v prvom pododseku. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V záujme ukončenia mzdového vykorisťovania vodičov v platenom zamestnaní z krajín s nízkym mzdovým 

ohodnotením a nízkymi sociálnymi normami v krajinách s vysokými mzdami a vysokou úrovňou 

sociálnych noriem je potrebné, aby sa lepšie pracovné podmienky vodičov nákladných vozidiel 

uplatňovali už od prvého dňa zamestnania. 



 

AM\1157476SK.docx  PE621.702v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

27.6.2018 A8-0206/164 

Pozmeňujúci návrh  164 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

v mene skupiny ENF 

 

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 – písmeno a – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) uložiť prevádzkovateľovi cestnej 

dopravy so sídlom v inom členskom štátne 

povinnosť zaslať vnútroštátnemu 

príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní 

pracovníkov najneskôr pri začiatku ich 

vyslania, a to v elektronickej podobe a 

úradnom jazyku predmetného 

hostiteľského členského štátu alebo v 

anglickom jazyku len s týmito údajmi: 

a) uložiť prevádzkovateľovi cestnej 

dopravy so sídlom v inom členskom štátne 

povinnosť zaslať vnútroštátnemu 

príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní 

pracovníkov najneskôr pri začiatku ich 

vyslania, a to v elektronickej podobe a 

úradnom jazyku predmetného 

hostiteľského členského štátu len s týmito 

údajmi: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Aby orgány dohľadu mohli plne porozumieť povinným dokumentom týkajúcim sa vyslania pracovníkov, 

musia byť schopné prečítať ich vo svojom úradnom jazyku. 

 


