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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [.]. Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej 
doprave
(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0650),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 71 a 137 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0354/2008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy“ (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a články 91 a 153 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2010),

1. prijíma nižšie uvedený postoj v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Európsky parlament si je vedomý 
skutočnosti, že na pracovnom trhu 
dochádza k falošnej samostatnej 
zárobkovej činnosti, ktorá negatívne 
vplýva na podmienky hospodárskej súťaže 
v celej Únii, bez ohľadu na dotknutý 
hospodársky sektor. Je preto presvedčený, 
že tento jav je potrebné riešiť na úrovni 
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EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Parlament navrhuje, aby Komisia a 
členské štáty zvážili možnosť vzájomnej 
výmeny a kontroly osvedčených postupov 
jednotlivých členských štátov, ktoré majú 
určiť a eliminovať falošnú samostatne 
zárobkovú činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4c) Aby mohli svoju podnikateľskú 
činnosť vykonávať, musia zárobkovo 
samostatne činní vodiči podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým 
sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce 
sa podmienok, ktoré je potrebné 
dodržiavať pri výkone povolania 
prevádzkovateľa cestnej dopravy, 
a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
96/26/ES1, spĺňať celý rad požiadaviek.
Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009, s. 51.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Skúsenosti s transpozíciou smernice 
2002/15/ES, porady so zainteresovanými 
stranami, viaceré štúdie a vykonané 
posudzovanie vplyvu ukázali problémy 
s praxou jednotného uplatňovania pravidiel 
týkajúcich sa pracovného času, slabú 
disciplínu pri dodržiavaní a nedostatočné 
režimy presadzovania v členských štátoch.

(5) Skúsenosti s transpozíciou smernice 
2002/15/ES, porady so zainteresovanými 
stranami, viaceré štúdie a vykonané 
posudzovanie vplyvu ukázali problémy 
s praxou jednotného uplatňovania pravidiel 
týkajúcich sa pracovného času, slabú 
disciplínu pri dodržiavaní a nedostatočné 
režimy presadzovania v niektorých
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Vzhľadom na správu Komisie 
a posúdenie vplyvu by mali byť samostatne 
zárobkovo činní vodiči vylúčení z rozsahu 
pôsobnosti smernice 2002/15/ES.

(7) Vzhľadom na správu Komisie 
a posúdenie vplyvu by mali byť samostatne 
zárobkovo činní vodiči vylúčení z rozsahu 
pôsobnosti smernice 2002/15/ES. Tým by 
však nemalo byť dotknuté právo 
členských štátov uplatňovať ustanovenia 
tejto smernice na takýchto vodičov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Na všetkých vodičov, mobilných 
pracovníkov a zárobkovo samostatne 



PE431.059v01-00 8/15 PR\799946SK.doc

SK

činných vodičov sa vzťahuje nariadenie 
č. (ES) 561/2006 o harmonizácii 
niektorých právnych predpisov v sociálnej 
oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy1. 
Je vo všeobecnom záujme, aby sa predpisy 
o časoch jazdy a dobách odpočinku 
všetkých vodičov riadne uplatňovali a aby 
sa ich uplatňovanie účinne kontrolovalo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) S cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej 
premávky a vzhľadom na zmeny 
v štruktúre diaľkovej dopravy by sa malo 
zvážiť rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
smernice č. (ES) 561/2006 aj na vodičov 
vozidiel ľahších ako 3,5t.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Právne predpisy Spoločenstva sú 
účinné a efektívne iba vtedy, ak ich 
uplatňujú všetky členské štáty, v rovnakej 
miere na všetkých príslušných účastníkov 
a ak sú pravidelne kontrolované účinným 
spôsobom. 

(10) Právne predpisy Spoločenstva sú 
účinné a efektívne iba vtedy, ak ich riadne 
uplatňujú všetky členské štáty, v rovnakej 
miere na všetkých príslušných účastníkov 
a ak sú pravidelne kontrolované účinným 
spôsobom a ich porušenia sú 
sankcionované.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006, s. 1.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Monitorovanie dodržiavania je veľmi 
zložitá úloha s viacerými aktívnymi 
účastníkmi, a preto si vyžaduje spoluprácu 
medzi členskými štátmi a Komisiou, ako aj 
medzi samotnými členskými štátmi. 

(11) Monitorovanie dodržiavania 
požiadaviek je veľmi zložitá úloha 
s viacerými aktívnymi účastníkmi, a preto 
si vyžaduje spoluprácu medzi členskými 
štátmi a Komisiou, ako aj medzi 
samotnými členskými štátmi. Prínos 
sociálnych partnerov k monitorovaniu 
dodržiavania a presadzovania požiadaviek 
by sa nemal podceňovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2002/15/ES
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Smernica sa vzťahuje na mobilných 
pracovníkov, ako je vymedzené v článku 3 
písm. d) tejto smernice, zamestnaných 
podnikmi zriadenými v členskom štáte, 
podieľajúcimi sa na činnostiach v cestnej 
doprave, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(ES) č. 561/2006 alebo v opačnom prípade
dohoda AETR.

1. Táto smernica sa vzťahuje na mobilných 
pracovníkov pracujúcich pre podniky 
usadené v členskom štáte, ktorí sa 
podieľajú na činnostiach v cestnej doprave, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 
č. 561/2006 alebo, ak tomu tak nie je,
dohoda AETR.

Táto smernica sa vzťahuje aj na 
mobilných pracovníkov, ako je vymedzené 
v druhej vete článku 3 písm. d).



PE431.059v01-00 10/15 PR\799946SK.doc

SK
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2002/15/ES
Článok 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) K písm. d) sa pridáva táto veta: vypúšťa sa
„Pojem „mobilný pracovník“ zahŕňa aj 
akúkoľvek osobu, ktorá nie je viazaná 
so zamestnávateľom pracovnou zmluvou 
alebo iným typom hierarchického 
pracovného vzťahu, ale:
i. ktorá nemôže slobodne organizovať 
príslušné pracovné činnosti;
ii. ktorej príjem nezávisí priamo od 
dosiahnutých ziskov;
ktorá nemôže slobodne, individuálne 
alebo prostredníctvom spolupráce medzi 
zárobkovo samostatne činnými vodičmi, 
nadviazať vzťahy s viacerými 
zákazníkmi.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 2002/15/ES
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) písm. e) sa vypúšťa. c) písm. e) sa nahrádza takto:
"e) „samostatne zárobkovo činný vodič je 
akákoľvek osoba:
i) ktorej hlavným zamestnaním je cestná 
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preprava osôb alebo tovaru za nájomné 
alebo za úhradu v zmysle právnych 
predpisov Spoločenstva na základe 
licencie Spoločenstva alebo akéhokoľvek 
profesionálneho oprávnenia 
na vykonávanie uvedenej dopravy,
ii) ktorá má právo pracovať pre seba a 
ktorá nie je viazaná na zamestnávateľa 
pracovnou zmluvou alebo iným typom 
pracovného hierarchického vzťahu,
iii) ktorá nepodlieha užívateľskému 
podniku,
iv) ktorá môže voľne organizovať 
relevantné pracovné činnosti 
bez priameho dohľadu klienta,
v) ktorej príjem závisí priamo 
od vyprodukovaného zisku,
vi.)ktorá nepožíva žiadne práva 
zamestnanca akými sú pravidelná mzda, 
nepeňažná odmena, uznanie nárokov 
na týždenný odpočinok a platená ročná 
dovolenka od žiadneho užívateľského 
podniku alebo zmluvnej strany a
vii) ktorá môže slobodne, individuálne 
alebo prostredníctvom spolupráce medzi 
zárobkovo samostatne činnými vodičmi, 
nadviazať obchodné vzťahy s viacerými 
zákazníkmi.
Vodiči, ktorí tieto požiadavky nespĺňajú, 
podliehajú na účely tejto smernice tým 
istým povinnostiam a majú prospech 
z tých istých práv ako sú tie, ktoré táto 
smernica zabezpečuje pre mobilných 
pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2002/15/ES
Článok 11a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Členské štáty zriadia systém vhodného 
a pravidelného monitorovania a kontrol, 
aby sa zaručila správna a konzistentná 
realizácia pravidiel uvedených v tejto 
smernici. Zabezpečia, aby vnútroštátne 
orgány zodpovedné za presadzovanie 
smernice mali primeraný počet
kvalifikovaných inšpektorov a prijmú 
akékoľvek vhodné opatrenia.

1) Členské štáty zavedú vhodné 
nediskriminačné kontroly, aby sa zaručilo 
správne a konzistentné uplatňovanie
pravidiel uvedených v tejto smernici. 
Zabezpečia, aby vnútroštátne orgány 
zodpovedné za presadzovanie smernice 
mali kvalifikovaných zamestnancov, 
a prijmú akékoľvek vhodné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2002/15/ES
Článok 11a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Členské štáty oznámia Komisii 
podrobnosti o prijatých prípravách na 
monitorovanie a kontroly.

2) Členské štáty oznámia Komisii 
podrobnosti o prijatých opatreniach na 
monitorovanie a kontroly v súlade 
s ustanoveniami uvedenými v článku 13.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Smernica 2002/15/ES
Článok 11a – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) posilniť správnu spoluprácu medzi ich 
príslušnými orgánmi prijatím účinných 
systémov výmeny informácií, zlepšením 
prístupu k informáciám a podporovaním 

a) posilniť administratívnu spoluprácu 
medzi ich príslušnými orgánmi prijatím 
účinných opatrení na výmenu informácií, 
zlepšením prístupu k informáciám 
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výmeny informácií a osvedčených 
postupov pri presadzovaní predpisov 
o pracovnom čase;

a podporovaním osvedčených postupov pri 
presadzovaní predpisov o pracovnom čase;

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

(i) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii 
pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002, ktorá nadobudla 
účinnosť 23. marca 2005, bola dôležitým krokom smerom k zlepšeniu ochrany zdravia a 
bezpečnosti mobilných pracovníkov v odvetví cestnej dopravy. Vo vzťahu ku všeobecnej 
smernici o pracovnej dobe 2003/88/ES predstavuje táto smernica lex specialis a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ E 102, 11.4.2006), ktoré ustanovuje spoločné predpisy 
o časoch jazdy a dobách odpočinku pre vodičov.

V súlade so smernicou 2002/15/ΕS a najmä so zreteľom na plánované rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti smernice na samostatne zárobkovo činných vodičov od 23. marca 2009 Komisia 
predložila Európskemu parlamentu a Rade správu (KΟΜ (2007)266 v konečnom znení) 
o pravdepodobných dôsledkoch zahrnutia alebo vylúčenia samostatne zárobkovo činných 
vodičov do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
V správe sa tiež posudzujú dôsledky implementácie ustanovení o nočnom čase. Okrem toho 
táto správa skúma všeobecnejšie účinky implementácie smernice na bezpečnosť cestnej 
premávky, podmienky hospodárskej súťaže, štruktúru profesie a sociálne aspekty.

Správa dospela k týmto záverom:

(a) Pre zahrnutie samostatne zárobkovo činných vodičov do rozsahu pôsobnosti smernice 
neexistuje presvedčivý dôvod.
(b) Rozlíšenie medzi samostatne zárobkovo činnými vodičmi a mobilnými pracovníkmi 
nebolo jasné, a tým sa zvýšilo nebezpečenstvo tzv. falošných samostatne zárobkovo činných 
vodičov, ktorí preto, aby sa na nich nevzťahoval rozsah pôsobnosti smernice, nie sú viazaní 
prostredníctvom pracovnej zmluvy na žiadneho zamestnávateľa, ale ktorí nemôžu slobodne 
nadviazať vzťahy s viacerými zákazníkmi.
(c) Pokiaľ ide o nočnú prácu, Komisia dospela k záveru, že ustanovenia nie je potrebné 
zmeniť či doplniť, ani ďalej harmonizovať; zmeniť a doplniť treba len definíciu „nočnej 
práce” (článok 3 odsek i) smernice 2002/15/ES), pretože v súčasnom znení zahŕňa aj veľmi 
krátke doby nočnej práce vrátane doby trvajúcej len niekoľko minút.
Podľa Komisie je tento návrh hospodársky a sociálne neúnosný a nepotrebný.

(IΙ) Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej 
doprave (KOM(2008)650).

Po konzultáciách so zúčastnenými stranami a posúdení vplyvu s cieľom predísť zbytočnému 
administratívnemu zaťaženiu a zároveň podporiť ciele EÚ v oblasti dopravnej politiky bol za 
najlepšie politické riešenie zvolený predložený návrh, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 
2002/15/ES. Podľa Komisie nedochádza k žiadnej zmene celkového účelu smernice pokiaľ 
ide o ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov cestnej dopravy, ale obmedzuje sa narušenie 
hospodárskej súťaže a znižujú sa administratívne a hospodárske náklady pre členské štáty.
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Návrhy:

(a) Objasnenie rozsahu pôsobnosti:

— vylúčenie skutočne samostatne zárobkovo činných mobilných pracovníkov (vypustenie 
článku 3 písm. e));
— uplatňovanie smernice na všetkých mobilných pracovníkov vrátane tých, ktorí si nemôžu 
slobodne organizovať svoje pracovné činnosti, konkrétne tzv. falošne samostatne zárobkovo 
činných vodičov (článok 2 odsek 1, článok 3 písm. d));
— vypustenie definície „pracovného času” pre samostatne zárobkovo činných vodičov a 
doplnenie presnejšej definície „mobilných pracovníkov“.

(b) nočná práca (článok 3 odsek i)):

— navrhuje sa definícia nočnej práce, ktorá je podľa Komisie uplatniteľná v praxi: opätovne 
sa zavádza návrh dvoch hodín ako minimálnej doby nočnej práce.

(c) uplatňovanie:

— v článku 11 písm. a) (nový) sa zavádzajú spoločné zásady určené na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti a účinnosti vnútroštátnych režimov presadzovania;
— navrhuje sa užšia spolupráca medzi orgánmi členských štátov na presadzovanie práva;
— navrhuje sa aj podpora zo strany Komisie s cieľom uľahčiť dialóg medzi príslušnými 
orgánmi.

ΙΙΙ. Stanovisko Európskeho parlamentu:

— okrem štrukturálnych aktualizačných opatrení spravodajkyňa uznáva, že problém 
„falošných“ samostatne zárobkovo činných pracovníkov je všeobecným problémom 
pracovného trhu a mal by sa podľa toho aj riešiť;
— vaša spravodajkyňa je presvedčená, že regulácia pracovného času samostatne zárobkovo 
činných osôb je bezprecedentná a právne predpisy prijaté v tomto smere by mali ďalekosiahle 
následky;
— spravodajkyňa sa domnieva, že vytvorenie systémov výmeny informácií nie je primerané 
cieľom smernice;
— spravodajkyňa požaduje uľahčenie a zlepšenie prístupu k informáciám o právnych 
predpisoch v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy.


