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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu 
a/alebo zneužívaniu uplatniteľných 
predpisov zo strany spoločností formou 
nečestného alebo podvodného využívania 
slobody poskytovať služby zakotvenej v 
zmluve a/alebo uplatňovania smernice 
96/71/ES, ako aj v záujme boja proti 
takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť 
uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho 
monitorovanie.

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu 
a/alebo zneužívaniu uplatniteľných 
predpisov zo strany spoločností formou 
nečestného alebo podvodného využívania 
slobody poskytovať služby zakotvenej v 
zmluve a/alebo uplatňovania smernice 
96/71/ES, ako aj v záujme boja proti 
takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť 
uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho 
monitorovanie a na úrovni Únie by sa 
mali stanoviť jednotnejšie kritériá, ktoré 
by uľahčili spoločný výklad.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Všetky opatrenia, ktoré sa smernicou 
zavedú, musia byť odôvodnené, 
primerané a nediskriminačné, aby 
nevytvárali administratívnu záťaž a 
nebránili potenciálu spoločností, najmä 
malých a stredných podnikov, pri 
vytváraní nových pracovných miest, 
pričom sa poskytne ochrana vyslaným 
pracovníkom.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Príslušné orgány by mali celkovo 
posúdiť všetky faktické prvky, aby určili, 
či skutočne ide o vyslaného pracovníka. 
Ak nemožno získať dôkaz, zapojené 
členské štáty by mali úzko a bezodkladne 
spolupracovať s cieľom určiť právo, 
ktoré sa vzťahuje na pracovnú zmluvu, 
pričom ich rozhodnutie by sa malo 
zakladať na nariadení Rím I.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Pri ďalšej revízii nariadenia o IMI 
by sa mala zohľadniť skutočnosť, že IMI 
zahŕňa oblasti, ktoré sa momentálne 
upravujú v rámci dvojstranných dohôd.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Mali by sa ďalej skonkretizovať 
povinnosti členských štátov týkajúce sa 
všeobecného sprístupnenia informácií 
o pracovných podmienkach a zabezpečenia 
účinného prístupu k nim, a to nielen 
poskytovateľom služieb z iných členských 
štátov, ale aj príslušným vyslaným 
pracovníkom.

(14) Mali by sa ďalej skonkretizovať 
povinnosti členských štátov týkajúce sa 
všeobecného bezplatného sprístupnenia 
informácií o pracovných podmienkach 
a zabezpečenia účinného prístupu k nim, a 
to nielen poskytovateľom služieb z iných 
členských štátov, ale aj príslušným 
vyslaným pracovníkom.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) vyslaní pracovníci by mali mať 
individuálne právo na informácie a 
poradenstvo o ich právach, povinnostiach 
a platných pracovných podmienkach a 
podmienkach zamestnania.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť správne 
uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel 
týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré 
sa majú dodržiavať v súvislosti s 
vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich 
dodržiavanie, by členské štáty mali 
uplatňovať len určité kontrolné opatrenia 
alebo administratívne náležitosti na 
podniky vysielajúce pracovníkov na účely 
poskytovania služieb. Takéto opatrenia a 
požiadavky sa môžu uložiť len za 
predpokladu, že príslušné orgány nemôžu 
vykonávať svoju dozornú úlohu účinne bez 
požadovaných informácií a potrebné 
informácie nie je možné ľahko získať 
prostredníctvom zamestnávateľa vyslaných 
pracovníkov ani orgánov v členskom štáte, 
kde je poskytovateľ služieb usadený, v 
primeranej lehote a/alebo ak by menej 
reštriktívne opatrenia nezabezpečili 
dosiahnutie cieľov vnútroštátnych 
kontrolných opatrení, ktoré sa pokladajú za 
nevyhnutné.

(16) S cieľom zabezpečiť správne 
uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel 
týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré 
sa majú dodržiavať v súvislosti s 
vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich 
dodržiavanie, by členské štáty mali 
uplatňovať len určité kontrolné opatrenia 
alebo administratívne náležitosti na 
podniky vysielajúce pracovníkov na účely 
poskytovania služieb. Na účely právnej 
jasnosti by mali byť prípadné kontrolné
opatrenia a požiadavky stanovené na 
úrovni Únie jednotné, pričom sa môžu 
uložiť len za predpokladu, že príslušné 
orgány nemôžu vykonávať svoju dozornú 
úlohu účinne bez požadovaných informácií 
a potrebné informácie nie je možné ľahko 
získať prostredníctvom zamestnávateľa 
vyslaných pracovníkov ani orgánov 
v členskom štáte, kde je poskytovateľ 
služieb usadený, v primeranej lehote 
a/alebo ak by menej reštriktívne opatrenia 
nezabezpečili dosiahnutie cieľov 
vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré 
sa pokladajú za nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty sa vyzývajú konkrétne k 
tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k 
inšpekciám práce. Rovnako by sa mala 
preskúmať potreba vyvinutia spoločných 
noriem s cieľom zaviesť porovnateľné 
metódy, postupy a minimálne normy na 
úrovni Únie.

(22) Členské štáty sa vyzývajú konkrétne k 
tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k 
inšpekciám práce. Rovnako je potrebné 
vypracovať spoločné normy s cieľom 
zaviesť porovnateľné metódy, postupy a 
minimálne normy na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na časté využívanie 
subdodávateľstva v stavebnom odvetví 
a s cieľom chrániť práva vyslaných 
pracovníkov je potrebné zabezpečiť, aby 
v tomto odvetví minimálne zmluvný 
dodávateľ, ktorého priamy subdodávateľ je 
zamestnávateľom, bol zodpovedný, spolu 
so zamestnávateľom alebo namiesto 
zamestnávateľa, vyplatiťvyslaným 
pracovníkom čistú minimálnu mzdu, 
všetky spätné platby nezaplatených miezd 
a/alebo príspevky, ktoré sa majú vyplatiť 
do spoločných fondov alebo inštitúciám 
sociálnych partnerov, ktoré sú upravené 
zákonom alebo kolektívnom zmluvou, ak 
sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 
96/71/ES. Dodávateľ nenesie
zodpovednosť, ak koná v súlade 
s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, 
ktorá môže zahŕňať preventívne opatrenia 
v súvislosti s dôkazmi predkladanými 
subdodávateľom, ktoré môžu byť tam, kde 
je to uplatniteľné, založené na 
informáciách pochádzajúcich od 
vnútroštátnych orgánov.

(24) Vzhľadom na časté využívanie 
subdodávateľstva v stavebnom odvetví 
a s cieľom chrániť práva vyslaných 
pracovníkov sa odporúča, aby v tomto 
odvetví minimálne zmluvný dodávateľ, 
ktorého priamy subdodávateľ je 
zamestnávateľom, bol zodpovedný, spolu 
so zamestnávateľom alebo namiesto 
zamestnávateľa, vyplatiť vyslaným 
pracovníkom čistú minimálnu mzdu, 
všetky spätné platby nezaplatených miezd 
a/alebo príspevky, ktoré sa majú vyplatiť 
do spoločných fondov alebo inštitúciám 
sociálnych partnerov, ktoré sú upravené 
zákonom alebo kolektívnom zmluvou, ak 
sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 
96/71/ES. Dodávateľ nemôže niesť
zodpovednosť, ak koná v súlade 
s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, 
ktorá môže zahŕňať preventívne opatrenia 
v súvislosti s dôkazmi predkladanými 
subdodávateľom, ktoré môžu byť tam, kde 
je to uplatniteľné, založené na 
informáciách pochádzajúcich od 
vnútroštátnych orgánov.
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Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V osobitných prípadoch môžu byť 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi zodpovední za 
nesplnenie povinností podľa tejto 
smernice aj iní dodávatelia alebo ich 
zodpovednosť môže byť obmedzená – po 
porade so sociálnymi partnermi na 
vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Povinnosť ustanoviť zodpovednosť 
dodávateľa v prípade, keď 
poskytovateľom služieb je subdodávateľ 
usadený v inom členskom štáte, ktorý 
vysiela pracovníkov, je odôvodnená 
prevažujúcim verejným záujmom na 
sociálnej ochrane pracovníkov. Takí 
vyslaní pracovníci nemusia byť 
v rovnakej situácii ako pracovníci 
zamestnaní priamo subdodávateľom 
usadeným v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádza prevádzkareň dodávateľa, 
pokiaľ ide o možnosť uplatniť si nárok 
na nevyplatenú mzdu alebo na 
neoprávnene odopreté vrátenie daní alebo 
príspevkov do systému sociálneho 
zabezpečenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Rozdiely medzi systémami vymáhania (27) Rozdiely medzi systémami vymáhania 
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uložených administratívnych pokút a/alebo 
sankcií v cezhraničných situáciách v 
členských štátov ohrozujú riadne 
fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, 
ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie 
rovnocennej úrovne ochrany vyslaných 
pracovníkov v celej Únii.

uložených administratívnych pokút a/alebo 
sankcií v cezhraničných situáciách v 
členských štátov ohrozujú riadne 
fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, 
ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie 
rovnocennej úrovne ochrany vyslaných 
pracovníkov v celej Únii. Členské štáty by 
mali každopádne zabezpečiť, aby sa 
zaviedli efektívne správne pokuty a/alebo 
sankcie s cieľom zabezpečiť súlad so 
smernicou 96/71/ES a s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Členské štáty by mali v prípade 
nesplnenia povinností stanovených v tejto 
smernici prijať vhodné opatrenia vrátane 
administratívnych a súdnych postupov 
a mali by ustanoviť účinné, odrádzajúce 
a primerané sankcie za akékoľvek 
porušenia povinností podľa tejto smernice.

(32) Členské štáty by mali v prípade 
nesplnenia povinností stanovených v tejto 
smernici prijať vhodné opatrenia vrátane 
administratívnych a súdnych postupov 
a mali by ustanoviť účinné, odrádzajúce 
a primerané sankcie za akékoľvek 
porušenia povinností podľa tejto smernice. 
Dobrá spolupráca medzi členskými štátmi 
je veľmi dôležitá pre správne 
uplatňovanie smernice 96/71/ES a pre 
vytvorenie rovnakých podmienok pre 
spoločnosti a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa stanovuje 
všeobecný spoločný rámec príslušných 
ustanovení, opatrení a kontrolných 
mechanizmov potrebných na lepšie 
a jednotnejšie vykonávanie, uplatňovanie 
a presadzovanie smernice 96/71/ES v praxi 
vrátane opatrení na predchádzanie 
akémukoľvek zneužívaniu alebo 

1. Touto smernicou sa stanovujú 
ustanovenia, opatrenia a kontrolné 
mechanizmy s cieľom zabezpečiť lepšie 
a jednotnejšie vykonávanie, uplatňovanie 
a presadzovanie smernice 96/71/ES 
členskými štátmi v praxi vrátane opatrení 
na predchádzanie akémukoľvek 
zneužívaniu alebo obchádzaniu 
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obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na 
ich postih.

uplatniteľných pravidiel a na ich postih.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) „príslušným orgánom“ sa rozumie 
orgán určený členským štátom na výkon 
úloh podľa tejto smernice;

(a) „príslušným orgánom“ sa rozumejú 
verejné orgány určené členským štátom na 
výkon úloh podľa tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno a – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

príslušnými orgánmi môžu byť aj styčné 
úrady podľa článku 4 smernice 96/71/ES;

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno a – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kontaktné údaje príslušných orgánov sa 
oznamujú Komisii a ostatným členským 
štátom. Komisia uverejňuje a pravidelne 
aktualizuje zoznam príslušných orgánov 
a styčných úradov.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) „dožadujúcim orgánom“ sa rozumie 
príslušný orgán členského štátu, ktorý 
žiada o pomoc, informácie, oznámenie 
skutočností alebo vymáhanie plnení 
v súvislosti so sankciou alebo pokutou 
uvedenou v kapitole V;

(b) „dožadujúcim orgánom“ sa rozumie 
príslušný orgán členského štátu, ktorý 
žiada o pomoc, informácie, oznámenie 
skutočností alebo vymáhanie plnení;

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) „dožiadaným orgánom“ sa rozumie 
príslušný orgán členského štátu, ktorému 
sa predkladá žiadosť o pomoc, informácie, 
oznámenie skutočností alebo vymáhanie 
pohľadávok.

(c) „dožiadaným orgánom“ sa rozumie 
príslušný orgán členského štátu, ktorému 
sa predkladá žiadosť o pomoc, informácie, 
oznámenie skutočností alebo vymáhanie 
pohľadávok, ako sa uvádza v kapitole VI.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely vykonávania, uplatňovania 
a presadzovania smernice 96/71/ES 
príslušné orgány zohľadňujú skutkové 
okolnosti, ktoré sú charakteristické pre 
činnosti vykonávané podnikom v štáte, 
v ktorom je usadený, s cieľom určiť či 
skutočne vykonáva podstatné činnosti iné 
než vnútorné riadenie a/alebo 
administratívne činnosti. Môže ísť o tieto 
okolnosti:

1. Na účely vykonávania, uplatňovania 
a presadzovania smernice 96/71/ES 
príslušné orgány zohľadňujú skutkové 
okolnosti, ktoré sú charakteristické pre 
činnosti vykonávané podnikom v členskom
štáte, v ktorom je usadený, s cieľom určiť 
či skutočne vysiela pracovníkov na územie 
iného členského štátu v rámci 
medzinárodného poskytovania služieb. 
Môže ísť iba o tieto okolnosti:
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Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní 
pracovníci,

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní 
pracovníci a miesto, z ktorého sú 
vysielaní,

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) miesto, v ktorom podnik vykonáva 
svoju hlavnú podnikateľskú činnosť 
a v ktorom zamestnáva administratívnych 
pracovníkov,

(d) miesto, v ktorom podnik vykonáva 
svoju podnikateľskú činnosť, ktorá nie je 
v širšom časovom hodnotení obmedzená 
čisto na vnútorné riadenie a/alebo 
administratívne aktivity,

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) neobvykle obmedzený počet 
zrealizovaných zmlúv a/alebo výška 
obratu uskutočneného v členskom štáte, 
v ktorom je podnik usadený.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie zamerané na zohľadnenie situácie nových MSP, ktoré môžu od začiatku uzatvoriť 
zmluvu a využívať vyslaných pracovníkov. V takejto situácii by mali automaticky nižší obrat 
v členskom štáte, v ktorom sú usadené, čo by však neovplyvnilo skutočný charakter 
spoločnosti a okolnosti jeho zriadenia.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Môže ísť o tieto okolnosti: Môže ísť iba o tieto okolnosti:

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Do troch rokov od dátumu uvedeného 
v článku 20 sa preskúma potreba a 
primeranosť okolností vymenovaných v 
odsekoch 1 a 2 tohto článku s ohľadom 
na vymedzenie možných nových okolností, 
ktoré sa zohľadnia pri určení toho, či je 
podnik skutočný a či vyslaný pracovník 
dočasne vykonáva svoju prácu. Cieľom 
preskúmania je podľa potreby navrhnúť 
akékoľvek nevyhnutné zmeny, doplnenia 
alebo úpravy.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby informácie 
o podmienkach zamestnávania podľa 
článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú 
uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia 
služieb, sú všeobecne prístupné jasným, 
zrozumiteľným a ľahko dostupným 
spôsobom na diaľku a prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, a to vo 
formátoch a webových štandardoch, ktoré 
zaručujú prístup osobám so zdravotným 
postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby 
styčné úrady alebo iné príslušné 
vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 
smernice 96/71/ES mohli účinne 

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby informácie 
o podmienkach zamestnávania podľa 
článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú 
uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia 
služieb, vrátane informácií stanovených 
v kolektívnych dohodách, boli všeobecne 
prístupné bezplatne, jasným, 
zrozumiteľným a ľahko dostupným 
spôsobom na diaľku a prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, a to vo 
formátoch a webových štandardoch, ktoré 
zaručujú prístup osobám so zdravotným 
postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby 
styčné úrady alebo iné príslušné 
vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 
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vykonávať svoje úlohy. smernice 96/71/ES mohli účinne 
vykonávať svoje úlohy.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) tieto informácie sprístupňujú 
pracovníkom a poskytovateľom služieb 
v jazykoch iných než v jazyku, resp. 
jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú 
služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, 
v ktorom sa uvádzajú základné 
uplatniteľné pracovné podmienky, a na 
požiadanie vo formátoch dostupných pre 
osoby so zdravotným postihnutím;

(c) tieto informácie sprístupňujú 
pracovníkom a poskytovateľom služieb 
v najrelevantnejších jazykoch iných než 
v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa 
poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo 
forme letáku, v ktorom sa uvádzajú 
základné uplatniteľné pracovné 
podmienky, a na požiadanie vo formátoch 
dostupných pre osoby so zdravotným 
postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Spolupráca členských štátov pozostáva
predovšetkým vo vybavovaní 
odôvodnených žiadostí príslušných 
orgánov o poskytnutie informácií 
a vykonanie kontrol, inšpekcií 
a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi 
vyslania pracovníkov uvedených 
v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES 
vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia 
uplatniteľných pravidiel o vysielaní 
pracovníkov alebo možných prípadov 
nezákonných nadnárodných činností.

2. Spolupráca členských štátov spočíva
predovšetkým v bezodkladnom vybavovaní 
žiadostí príslušných orgánov o poskytnutie 
informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií 
a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi 
vyslania pracovníkov uvedenými 
v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES 
vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia 
uplatniteľných pravidiel o vysielaní 
pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných 
orgánov v inom členskom štáte o pomoc 
členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia služieb usadení na ich 
území poskytli ich príslušným orgánom 
všetky informácie potrebné na 
vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami 
v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných 
orgánov v inom členskom štáte o pomoc 
členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia služieb usadení na ich 
území poskytli ich príslušným orgánom 
všetky informácie potrebné na 
vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami
v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Ak poskytovatelia služieb 
neposkytnú takéto informácie, príslušné 
orgány v hostiteľskom štáte, prípadne 
v spolupráci s príslušnými orgánmi 
v štáte, v ktorom sú poskytovatelia služieb 
usadení, musia iniciovať vhodné kroky.

Odôvodnenie

Príslušné orgány v rámci hostiteľských štátov musia účinne presadzovať právne predpisy EÚ 
a vnútroštátne zákony v oblasti zamestnávania. Ak sa zistí porušenie a z akéhokoľvek dôvodu 
nie je možné vykonať právne kroky v hostiteľskom štáte, obidva štáty musia spolupracovať, 
aby sa zabezpečilo, že poskytovateľ služby bude niesť zodpovednosť, vyslaným pracovníkom 
poskytne príslušnú kompenzáciu a bude vystavený náležitým trestnoprávnym sankciám.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti 
o informácie alebo s vykonávaním kontrol, 
inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský 
štát bezodkladne informuje žiadajúci 
členský štát s cieľom nájsť riešenie.

4. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti 
o informácie alebo s vykonávaním kontrol, 
inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský 
štát bezodkladne informuje žiadajúci 
členský štát s cieľom nájsť riešenie. 
V prípade pretrvávajúcich ťažkostí 
s výmenou informácií by mala Komisia 
zakročiť s cieľom pomôcť členským 
štátom pri riešení problémov.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty poskytujú informácie 
požadované inými členskými štátmi alebo 
Komisiou elektronickými prostriedkami 
v čo najkratšom možnom čase, najneskôr 
však do 2 týždňov od prijatia žiadosti.

5. Členské štáty poskytujú informácie 
požadované inými členskými štátmi alebo 
Komisiou elektronickými prostriedkami 
v čo najkratšom možnom čase, najneskôr 
však do 2 týždňov od prijatia žiadosti alebo 
do jedného mesiaca, ak si odpoveď 
vyžaduje inšpekciu na mieste. Ak má 
žiadosť naliehavý charakter, informácie 
sa musia poslať do troch dní od jej 
prijatia. 

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V osobitných situáciách, v ktorých sa 
členský štát oboznámi s konkrétnymi 
okolnosťami, ktoré si vyžadujú urýchlene 
prijať opatrenia, použije sa osobitný 
skrátený postup. V týchto prípadoch sa 
informácie poskytujú do 24 hodín.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečujú dôvernosť 
vymieňaných informácií. Vymieňané 
informácie sa používajú iba v súvislosti so 
záležitosťou, resp. záležitosťami, pre ktoré 
sa o tieto informácie žiadalo.

7. Členské štáty zabezpečujú dôvernosť 
vymieňaných informácií v súlade s 
pravidlami Únie pre ochranu údajov, ako 
aj s ich vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu môžu tiež požiadať 
príslušné orgány členského štátu usadenia 
v prípade každého poskytnutia služieb 
alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli 
informácie o zákonnosti usadenia 
poskytovateľa služieb, jeho dobrého 
správania a absencie akéhokoľvek 
porušenia uplatniteľných pravidiel. 
Príslušné orgány členského štátu usadenia 
poskytujú tieto informácie v súlade 
s článkom 6.

3. Príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu môžu tiež požiadať 
príslušné orgány členského štátu usadenia 
v prípade každého poskytnutia služieb 
alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli 
informácie o zákonnosti usadenia 
poskytovateľa služieb. Príslušné orgány 
členského štátu usadenia poskytujú tieto 
informácie v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) povinnosť poskytovateľa služieb 
usadeného v inom členskom štáte, aby pred 
zodpovednými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi uskutočnil najneskôr v čase 
začatia poskytovania služieb jednoduché
vyhlásenie, ktoré sa obmedzuje na 
uvedenie totožnosti poskytovateľa služieb, 
prítomnosti jedného alebo viacerých jasne 
identifikovateľných vyslaných 
pracovníkov, ich očakávaného počtu, 
očakávaného trvania a miesta ich pobytu 
a služieb opodstatňujúcich vyslanie;

(a) povinnosť poskytovateľa služieb 
usadeného v inom členskom štáte, aby pred 
zodpovednými príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi uskutočnil v čase začatia 
poskytovania služieb vyhlásenie, ktoré sa 
obmedzuje na uvedenie totožnosti 
poskytovateľa služieb, prítomnosti jedného 
alebo viacerých jasne identifikovateľných 
vyslaných pracovníkov, ich očakávaného 
počtu, očakávaného trvania a miesta ich 
pobytu a služieb opodstatňujúcich 
vyslanie;

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) preklad dokumentov uvedených 
v písmene b), ktorý môže byť odôvodnený 

(c) možnosť požiadať o preklad 
dokumentov uvedených v písmene b), 
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za predpokladu, že tieto dokumenty nie sú 
neprimerane dlhé a že sú všeobecne 
vypracované podľa štandardizovaných 
formulárov;

ktorý môže byť odôvodnený za 
predpokladu, že tieto dokumenty nie sú 
neprimerane dlhé a že sú všeobecne 
vypracované podľa štandardizovaných 
formulárov;

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) povinnosť určiť na obdobie, počas 
ktorého sa poskytujú služby, kontaktnú 
osobu poverenú rokovať v prípade potreby 
v mene zamestnávateľa s príslušnými 
sociálnymi partnermi v členskom štáte, do 
ktorého je pracovník vyslaný, v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a postupmi.

(d) možnosť požiadať o určenie
kontaktnej osoby poverenej rokovať 
v prípade potreby v mene zamestnávateľa 
s príslušnými sociálnymi partnermi 
v hostiteľskom členskom štáte na obdobie, 
počas ktorého sa poskytujú služby,
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich 
území zaviedli vhodné kontroly 
a mechanizmy monitorovania a vykonávali 
účinné a náležité inšpekcie s cieľom 
kontrolovať a monitorovať dodržiavanie 
ustanovení a pravidiel stanovených 
v smernici 96/71/ES a zaručiť jej správne 
uplatňovanie a presadzovanie. Uvedené 
kontroly sa zakladajú predovšetkým na 
hodnotení rizika, ktoré pravidelne 
vykonávajú príslušné orgány. V hodnotení 
rizika sa identifikujú odvetvia činností, 
v ktorých dochádza na ich území vo veľkej 
miere k zamestnávaniu pracovníkov 
vyslaných na účely poskytovania služieb. 
V rámci takého hodnotenia rizika sa 
zohľadňuje realizácia veľkých projektov 
v oblasti infraštruktúry, osobitné problémy 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich 
území zaviedli účinné kontroly 
a mechanizmy monitorovania a vykonávali 
účinné a náležité inšpekcie s cieľom 
kontrolovať a monitorovať dodržiavanie 
ustanovení a pravidiel stanovených 
v smernici 96/71/ES a v tejto smernici,
a zaručiť jej správne uplatňovanie 
a presadzovanie. Uvedené kontroly sa 
zakladajú predovšetkým na hodnotení 
rizika, ktoré pravidelne vykonávajú 
príslušné orgány. V hodnotení rizika sa 
identifikujú odvetvia činností, v ktorých 
dochádza na ich území vo veľkej miere 
k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na 
účely poskytovania služieb. V rámci 
takého hodnotenia rizika sa zohľadňuje 
realizácia veľkých projektov v oblasti 
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a potreby v konkrétnych odvetviach, 
prípady porušenia príslušných právnych 
predpisov a pravidiel, ako aj zraniteľnosť 
určitých skupín pracovníkov.

infraštruktúry, osobitné problémy a potreby 
v konkrétnych odvetviach, prípady 
porušenia príslušných právnych predpisov 
a pravidiel, ako aj zraniteľnosť určitých 
skupín pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečujú, aby odbory 
a iné tretie strany, ako napr. združenia, 
organizácie alebo iné právne subjekty, 
ktoré majú v súlade s kritériami 
ustanovenými v ich vnútroštátnych 
právnych predpisoch oprávnený záujem 
na zabezpečení dodržiavania ustanovení 
tejto smernice, sa mohli v mene alebo na 
podporu vyslaných pracovníkov alebo ich 
zamestnávateľa a s ich súhlasom zapojiť 
do akéhokoľvek súdneho alebo správneho 
konania, ktorého cieľom je vykonávanie 
tejto smernice alebo presadzovanie 
plnenia povinností podľa tejto smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby 
tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa termínov alebo lehôt na 
podávanie podnetov na začatie podobných 
konaní ani vnútroštátne procesnoprávne 
predpisy o zastupovaní a obhajobe pred 
súdmi.

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby 
tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa termínov alebo lehôt na 
podávanie podnetov na začatie podobných 
konaní ani vnútroštátne procesnoprávne 
predpisy o zastupovaní a obhajobe pred 
súdmi. Podľa vnútroštátnych procesných 
pravidiel však platí minimálna lehota 
prinajmenšom šesť mesiacov na podanie 
návrhu.
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Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o stavebné činnosti uvedené 
v prílohe k smernici 96/71/ES, členské 
štáty vo všetkých prípadoch vyslania 
pracovníkov podľa článku 1 ods. 3 
smernice 96/71/ES zabezpečujú na 
nediskriminačnom základe a so zreteľom 
na ochranu rovnocenných práv 
zamestnancov priamych subdodávateľov 
usadených na ich území, aby vyslaný 
zamestnanec a/alebo spoločné fondy alebo 
inštitúcie sociálnych partnerov mohli 
uplatniť voči dodávateľovi, ktorého priamy 
subdodávateľ je zamestnávateľom 
(poskytovateľom služieb alebo dočasným 
zamestnávateľom alebo 
sprostredkovateľskou agentúrou), 
zodpovednosť, ktorú nesie spolu so 
zamestnávateľom alebo namiesto 
zamestnávateľa, za nevyplatenie:

1. Pokiaľ ide o stavebné činnosti uvedené 
v prílohe k smernici 96/71/ES, členské 
štáty sa vo všetkých prípadoch vyslania 
pracovníkov podľa článku 1 ods. 3 
smernice 96/71/ES podnecujú, aby zaviedli 
systém, v ktorom by vyslaný zamestnanec 
a/alebo spoločné fondy alebo inštitúcie 
sociálnych partnerov mohli uplatniť voči 
dodávateľovi, ktorého priamy 
subdodávateľ je zamestnávateľom 
(poskytovateľom služieb alebo dočasným 
zamestnávateľom alebo 
sprostredkovateľskou agentúrou), 
zodpovednosť, ktorú nesie spolu so 
zamestnávateľom alebo namiesto 
zamestnávateľa, za nevyplatenie:

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty ustanovia, že dodávateľ, 
ktorý koná v súlade s obvyklou 
opatrnosťou a starostlivosťou, nenesie 
zodpovednosť podľa odseku 1. Systémy 
opatrení obvyklej opatrnosti a starostlivosti 
sa uplatňujú transparentným, 
nediskriminačným a proporcionálnym 
spôsobom. Môžu zahŕňať preventívne 
opatrenia prijaté dodávateľom vo vzťahu 
k dôkazom predkladaným subdodávateľom 
o základných pracovných podmienkach 

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že 
dodávateľ, ktorý koná v súlade s obvyklou 
opatrnosťou a starostlivosťou, nenesie 
zodpovednosť podľa odseku 1. Systémy 
opatrení obvyklej opatrnosti 
a starostlivosti, ak sa zavedú, sa uplatňujú 
transparentným, nediskriminačným 
a proporcionálnym spôsobom. Môžu 
zahŕňať preventívne opatrenia prijaté 
dodávateľom vo vzťahu k dôkazom 
predkladaným subdodávateľom 
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uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, 
ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 
smernice 96/71/ES, vrátane výplatných 
pások a výplaty miezd, plnenia povinností 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a/alebo 
daňových povinností v členskom štáte 
usadenia a dodržiavania uplatniteľných 
pravidiel o vysielaní pracovníkov.

o základných pracovných podmienkach 
uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, 
ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 
smernice 96/71/ES, vrátane výplatných 
pások a výplaty miezd, plnenia povinností 
v oblasti sociálneho zabezpečenia a/alebo 
daňových povinností v členskom štáte 
usadenia a dodržiavania uplatniteľných 
pravidiel o vysielaní pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú 
alebo môžu byť ustanovené v právnych 
predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci 
a uznávania ako aj opatrenia a postupy 
stanovené v tomto článku sa uplatňujú na 
cezhraničné presadzovanie
administratívnych pokút a sankcií, ktoré 
boli poskytovateľovi služieb usadenému 
v jednom členskom štáte uložené za 
nesplnenie uplatniteľných predpisov
v inom členskom štáte.

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú 
alebo môžu byť ustanovené v právnych 
predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci 
a uznávania, ako aj opatrenia a postupy 
stanovené v tejto kapitole, sa uplatňujú na 
cezhraničné vymáhanie finančných
administratívnych sankcií a/alebo pokút, 
ktoré boli poskytovateľovi služieb 
usadenému v jednom členskom štáte 
uložené za nesplnenie uplatniteľných 
pravidiel vysielania pracovníkov v inom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so 
zákonmi, inými právnymi predpismi 
a správnymi opatreniami platnými v jeho 
členskom štáte požiadať príslušný orgán 
v inom členskom štáte, aby vymohol 
sankciu alebo pokutu alebo oznámil 
rozhodnutie o uložení sankcie alebo 
pokuty, ak príslušné zákony, iné právne 

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so 
zákonmi, inými právnymi predpismi 
a správnymi opatreniami platnými v jeho 
členskom štáte požiadať príslušný orgán 
v inom členskom štáte, aby vymohol 
sankciu alebo pokutu alebo oznámil 
rozhodnutie o uložení sankcie alebo 
pokuty.
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predpisy a správne opatrenia platné 
v členskom štáte dožiadaného orgánu 
umožňujú konať takým spôsobom, ak ide 
o podobné pohľadávky alebo rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Dôvody zamietnutia

Príslušné orgány v dožiadanom členskom 
štáte môžu odmietnuť žiadosť 
o vymáhanie alebo oznámenie 
rozhodnutia, ak je žiadosť neúplná, 
zjavne nezodpovedá základnému 
rozhodnutiu alebo ak sú náklady na 
vymáhanie sankcie/pokuty neprimerané 
vzhľadom na sumu, ktorá sa má 
vymáhať.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dožiadaný orgán odovzdá 
dožadujúcemu orgánu sumy vymožené 
z titulu pokút alebo sankcií uvedených 
v tejto kapitole.

1. Sumy vymožené z titulu sankcií a/alebo 
pokút uvedených v tejto kapitole, si 
ponechá dožiadaný orgán.

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dožiadaný orgán môže od príslušnej 
fyzickej alebo právnickej osoby vymôcť 
sumy a zadržať akékoľvek náklady, ktoré 

vypúšťa sa
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mu v súvislosti s vymáhaním vzniknú, 
v súlade so zákonmi, inými právnymi 
predpismi a správnymi postupmi alebo 
opatreniami dožiadaného členského štátu, 
ktoré sa vzťahujú na podobné 
pohľadávky.

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade vymáhania, pri ktorom nastane 
osobitný problém alebo ktoré sa týka 
veľmi vysokej sumy, sa dožadujúci 
a dožiadaný orgán môžu dohodnúť 
v jednotlivých prípadoch na osobitných 
podmienkach náhrady.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez ohľadu na odsek 2 zostáva 
príslušný orgán v dožadujúcom členskom 
štáte zodpovedný voči dožiadanému 
členskému štátu za všetky náklady 
a všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku 
opatrení považovaných za neodôvodnené, 
pokiaľ ide o podstatu pokuty alebo 
sankcie, platnosť exekučného titulu 
vydaného dožadujúcim orgánom a/alebo 
o akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré 
vydal dožadujúci orgán.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 16a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Doložka o revízii

Do troch rokov odo dňa uvedeného 
v článku 20 Komisia po konzultácii 
s členskými štátmi preskúma uplatňovanie 
tejto kapitoly, najmä vzhľadom na 
skúsenosti so systémom cezhraničného 
vymáhania administratívnych sankcií 
a/alebo pokút a vzhľadom na účinnosť 
tohto systému, s cieľom navrhnúť podľa 
potreby akékoľvek potrebné zmeny, 
doplnenia alebo úpravy.
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