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Pozmeňujúci návrh 758
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Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando 
Ruas, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Mihai Ţurcanu, Krzysztof 
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István Ujhelyi, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Bogusław Liberadzki, Edward Czesak, 
Urszula Krupa, Jan Olbrycht

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

2. 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.

2. Keď vodič vykonáva bilaterálne 
medzinárodné dopravné operácie, 
nepovažuje sa za vyslaného na účely 
smernice 96/71/ES. Na účely tejto 
smernice sa bilaterálnou dopravnou 
operáciou v spojení s tovarom rozumie 
preprava tovaru na základe zmluvy o 
preprave z členského štátu usadenia, ako 
sa vymedzuje v článku 2 bode 8 
nariadenia (ES) č. 1071/2009, buď z tretej 
krajiny alebo z prvého priechodu 
vonkajšej hranice EÚ do iného členského 
štátu alebo tretej krajiny, alebo z iného 
členského štátu alebo tretej krajiny do 
členského štátu usadenia.

2a. Členské štáty uplatňujú výnimku 
stanovenú v článku 2 aj v spojení s 
prepravou tovaru, keď: – vodič v lehote 
jedného mesiaca uskutočňuje celkovo až 
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desať operácií medzinárodnej dopravy 
prepravcami tretej krajiny. Tieto operácie 
sa vykonávajú počas cesty tam alebo po 
poslednej bilaterálnej operácii 
medzinárodnej dopravy alebo počas 
spiatočnej cesty do členského štátu 
usadenia.
2b. Na účely tejto smernice je operácia 
medzinárodnej dopravy prepravcami tretej 
krajiny pohyb tovaru na základe zmluvy o 
preprave medzi dvoma rôznymi členskými 
štátmi, ktoré nie sú členským štátom, v 
ktorom je usadený podnik vykonávajúci 
danú operáciu. V prípade, že nie sú 
splnené podmienky uvedené v článku 2a, 
členské štáty uplatnia článok 3 smernice 
96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov 
na ich územie na účely vykonávania 
operácií medzinárodnej dopravy 
prepravcami tretej krajiny.
2c. Vodič vykonávajúci príležitostnú 
alebo pravidelnú medzinárodnú prepravu 
cestujúcich, ako je vymedzená v nariadení 
(ES) č. 1073/2009, sa nepovažuje za 
vyslaného na účely smernice 96/71/ES, 
ak: – zbiera cestujúcich v členskom štáte 
usadenia a vysádza ich v inom členskom 
štáte alebo tretej krajine; alebo – zbiera 
cestujúcich v členskom štáte alebo tretej 
krajine a vysádza ich v členskom štáte 
usadenia; alebo – zbiera a vysádza 
cestujúcich v členskom štáte svojho sídla 
na účely miestnych exkurzií vymedzených 
v nariadení (ES) č. 1073/2009.
2d. Vodič, ktorý vykonáva kabotáž, 
ako je vymedzená v nariadeniach (ES) č. 
1072/2009 a 1073/2009, sa považuje za 
vyslaného v zmysle smernice 96/71/ES.
2e. Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 
smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za 
vyslaného na územie členského štátu, cez 
ktorý prechádza bez naloženia alebo 
vyloženia nákladu a bez vyzdvihnutia 
alebo vysadenia cestujúcich.
2f. V prípade, že vodič uskutočňuje 
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počiatočný alebo záverečný cestný úsek 
kombinovanej dopravy, ako sa vymedzuje 
v smernici 92/106/EHS, vodič sa 
nepovažuje za vyslaného na účely 
smernice 96/71/ES, ak daný cestný úsek 
samostatne pozostáva z bilaterálnych 
dopravných operácií vymedzených v 
odseku 2.
2g. Členské štáty zabezpečia, aby v 
súlade so smernicou 2014/67/EÚ 
podmienky zamestnania uvedené v článku 
3 smernice 96/71/ES, ktoré sú ustanovené 
v kolektívnych zmluvách v súlade s 
článkom 3 ods. 1 a ods. 8 uvedenej 
smernice, boli sprístupnené prístupným a 
transparentným spôsobom dopravným 
podnikom z iných členských štátov a 
vyslaným vodičom. Príslušné informácie 
sa týkajú najmä rôznych odmien a ich 
zložiek vrátane zložiek odmien 
stanovených v kolektívnych zmluvách 
platných na miestnej alebo regionálnej 
úrovni, metód výpočtu splatných odmien 
a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych 
mzdových kategórií. V súlade so 
smernicou (EÚ) 2018/957/EÚ, ktorou sa 
mení smernica 96/71/ES, dopravné 
podniky nesmú byť sankcionované za 
nedodržanie zložiek odmeny, metód 
výpočtu splatných odmien a prípadne 
kritérií klasifikácie do rôznych mzdových 
kategórií, ktoré nie sú verejne dostupné.
2h. Dopravným podnikom so sídlom v 
inom ako členskom štáte nesmú byť 
poskytnuté výhodnejšie podmienky než 
podnikom so sídlom v niektorom 
členskom štáte. Pri poskytovaní prístupu 
na trh EÚ podnikom cestnej dopravy so 
sídlom v tretích krajinách členské štáty v 
bilaterálnych dohodách s týmito tretími 
krajinami uplatnia opatrenia rovnocenné 
so smernicou 96/71/ES a touto smernicou 
[XX/XX] (lex specialis). Členské štáty tiež 
usilujú o uplatnenie takýchto 
rovnocenných opatrení v rámci 
multilaterálnych dohôd s tretími 
krajinami. Členské štáty oznámia Komisii 
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príslušné ustanovenia svojich 
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd s 
tretími krajinami. Na účely zabezpečenia 
primeranej kontroly týchto rovnocenných 
opatrení pri vysielaní prevádzkovateľmi z 
tretích krajín členské štáty zabezpečia, aby 
revidované pravidlá v nariadení (EÚ) 
XXX/XXX týkajúce sa určovania polohy 
pomocou tachografu [nariadenie, ktorým 
sa mení nariadenie 165/2014], boli 
vykonávané v rámci Európskej dohody o 
práci posádok vozidiel pôsobiacich v 
medzinárodnej cestnej doprave AETR.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/759

Pozmeňujúci návrh 759
Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki, Claudia Țapardel, Asim 
Ademov, Svetoslav Hristov Malinov, Nedzhmi Ali, Iskra Mihaylova, Emil Radev, 
Momchil Nekov, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Maria Gabriela 
Zoană, Peter Kouroumbashev, Maria Grapini, Franc Bogovič, Marian-Jean Marinescu, 
Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Daciana Octavia Sârbu, Filiz Hyusmenova, Deirdre 
Clune, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, Sergei Stanishev, Georgi 
Pirinski, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Brian Hayes, Kosma 
Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando 
Ruas, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Mihai Ţurcanu, Krzysztof 
Hetman, Danuta Jazłowiecka, Laima Liucija Andrikienė, Dan Nica, Damian Drăghici, 
István Ujhelyi, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Bogusław Liberadzki, Edward Czesak, 
Urszula Krupa, Jan Olbrycht

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.

vypúšťa sa

Or. en


