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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-038
predložené Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Správa
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius A8-0319/2017
Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Návrh smernice (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 53 
ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 53 
ods. 1, článok 62 a článok 153 ods. 1 písm. 
a) a písm. b) v spojení s článkom 153 ods. 
2,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 
usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 
základné zásady vnútorného trhu v Únii 
zakotvené v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). Vykonávanie 
týchto zásad Únia naďalej rozvíja s cieľom 
zaručiť rovnaké podmienky pre podniky a 
dodržiavanie práv pracovníkov.

(1) Voľný pohyb pracovníkov, sloboda 
usadiť sa a sloboda poskytovať služby sú 
základné zásady vnútorného trhu v Únii 
zakotvené v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sú 
nevyhnutné pre správne fungovanie 
vnútorného trhu. Vykonávanie 
a presadzovanie týchto zásad Únia naďalej 
rozvíja s cieľom zaručiť rovnaké 
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podmienky pre podniky, boj proti 
obchádzaniu pravidiel, dodržiavanie práv 
pracovníkov, zlepšenie pracovných 
podmienok a prehĺbenie sociálnej 
súdržnosti medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 
právo podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 
vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 
v ňom poskytovali uvedené služby.

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa 
právo podnikov poskytovať služby v inom 
členskom štáte, do ktorého môžu dočasne 
vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby 
v ňom poskytovali uvedené služby. 
V súlade s článkom 56 ZFEÚ sa zakazujú 
obmedzenia slobody poskytovať služby v 
rámci Únie vo vzťahu k štátnym 
príslušníkom členských štátov, ktorí sú 
usadení v inom členskom štáte ako osoba, 
pre ktorú sú služby určené.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Podľa článku 3 Zmluvy o EÚ musí 
Únia podporovať sociálnu spravodlivosť a 
ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 
poveruje úlohou podporovať vysokú 
úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu a bojovať proti 
sociálnemu vylúčeniu.

(3) Podľa článku 3 Zmluvy o EÚ musí 
Únia podporovať sociálnu spravodlivosť a 
ochranu. V článku 9 ZFEÚ sa Únia 
poveruje úlohou podporovať vysokú 
úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú 
sociálnu ochranu a bojovať proti 
sociálnemu vylúčeniu, ako aj podporovať 
vysokú úroveň vzdelávania, odbornej 
prípravy a ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
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Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Aby sa zabezpečilo správne 
uplatňovanie tejto smernice, mala by sa 
posilniť koordinácia medzi inšpektorátmi 
práce členských štátov a spoluprácu 
na európskej úrovni v oblasti boja proti 
podvodom v súvislosti s vysielaním 
pracovníkov, a malo by sa overiť, či sa 
príslušnému orgánu členského štátu 
pôvodu pravidelne vyplácajú príspevky na 
sociálne zabezpečenie týkajúce sa 
vyslaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 
bola smernica o vysielaní pracovníkov 
prijatá, je potrebné posúdiť, či zabezpečuje 
správnu rovnováhu medzi potrebou 
podporiť slobodu poskytovať služby a 
potrebou chrániť práva vyslaných 
pracovníkov.

(4) Takmer dvadsať rokov po tom, ako 
bola smernica o vysielaní pracovníkov 
prijatá, a so zreteľom na preukázané 
prípady podvodov, je potrebné ju 
preskúmať, posúdiť, či zabezpečuje 
správnu rovnováhu medzi potrebou 
podporiť slobodu poskytovať služby 
a zabezpečiť rovnosť podmienok pre 
pracovníkov a podniky pôsobiace na 
vnútornom trhu a potrebou chrániť práva 
vyslaných pracovníkov. Je naliehavo 
potrebné konať s cieľom dosiahnuť 
väčšiu zrozumiteľnosť regulácie, 
heterogenitu v oblasti uplatňovania 
pravidiel a skutočnú vzostupnú sociálnu 
konvergenciu. Popri revízii smernice 
96/71/ES by medzi priority malo patriť aj 
vykonávanie a presadzovanie smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/67/EÚ1a.
___________________
1a. Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o 
presadzovaní smernice 96/71/ES o 
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vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb, ktorou sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o 
administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o 
vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. 
v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V oblasti vyslaných pracovníkov 
chýbajú dostatočné a presné údaje, a to 
najmä v súvislosti s informáciami o počte 
vyslaných pracovníkov v jednotlivých 
sektoroch zamestnanosti a jednotlivých 
členských štátoch. Je dôležité, aby 
Komisia začala zbierať a monitorovať 
takéto údaje a vykonala posúdenie vplyvu 
v oblasti vyslaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 
zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 
národnosti sú zakotvené v práve Únie 
počnúc zakladajúcimi zmluvami. Zásada 
rovnakej odmeny sa vykonáva pomocou 
sekundárnych právnych predpisov nielen 
medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 
zamestnancami so zmluvami na dobu 
určitú a porovnateľnými stálymi 
pracovníkmi, medzi zamestnancami na 
kratší pracovný čas a zamestnancami na 
plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 
agentúrnymi zamestnancami a 
porovnateľnými pracovníkmi 
užívateľského podniku.

(5) Zásada rovnakého zaobchádzania a 
zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe 
národnosti sú zakotvené v práve Únie 
počnúc zakladajúcimi zmluvami a týkajú 
sa aj spoločností, ktoré poskytujú 
cezhraničné služby. Zásada rovnakej 
odmeny sa vykonáva pomocou 
sekundárnych právnych predpisov nielen 
medzi ženami a mužmi, ale aj medzi 
zamestnancami so zmluvami na dobu 
určitú a porovnateľnými stálymi 
pracovníkmi, medzi zamestnancami na 
kratší pracovný čas a zamestnancami na 
plný pracovný čas alebo medzi dočasnými 
agentúrnymi zamestnancami a 
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porovnateľnými pracovníkmi 
užívateľského podniku. To zahŕňa aj zákaz 
všetkých opatrení, ktoré môžu priamo 
alebo nepriamo viesť k diskriminácii 
občanov. Pri uplatňovaní týchto zásad by 
sa mala zohľadňovať súvisiaca 
judikatúra Súdneho dvora Európskej 
únie. 

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením Rím I sa 
zamestnávateľom a zamestnancom vo 
všeobecnosti povoľuje zvoliť si právne 
predpisy, ktoré sa budú uplatňovať na 
pracovnú zmluvu. Zamestnancovi sa však 
nesmie odoprieť ochrana povinných 
pravidiel podľa práva krajiny, v ktorej 
obvykle vykonáva svoju prácu, alebo ak 
tomu tak nie je, v krajine, z ktorej obvykle 
vykonáva svoju prácu. Ak k takejto voľbe 
nedôjde, zmluva sa riadi právom krajiny, v 
ktorej zamestnanec obvykle vykonáva 
svoju prácu, alebo ak tomu tak nie je, v 
krajine, z ktorej obvykle vykonáva svoju 
prácu v rámci plnenia zmluvy.

(6) Nariadením Rím I sa 
zamestnávateľom a zamestnancom vo 
všeobecnosti povoľuje zvoliť si právne 
predpisy, ktoré sa budú uplatňovať na 
pracovnú zmluvu. Zamestnancovi sa však 
nesmie odoprieť ochrana povinných 
pravidiel podľa práva krajiny, v ktorej 
obvykle vykonáva svoju prácu, alebo ak 
tomu tak nie je, v krajine, z ktorej obvykle 
vykonáva svoju prácu. Ak k takejto voľbe 
nedôjde, zmluva sa riadi právom krajiny, v 
ktorej zamestnanec obvykle vykonáva 
svoju prácu, alebo ak tomu tak nie je, v 
krajine, z ktorej obvykle vykonáva svoju 
prácu v rámci plnenia zmluvy. V nariadení 
Rím I sa tiež stanovuje, že za zmenu 
krajiny obvyklého miesta výkonu práce sa 
nepovažuje situácia, keď pracovník 
dočasne pracuje v inej krajine. Touto 
smernicou sa vytvára právna istota pri 
uplatňovaní nariadenia Rím I na 
špecifické situácie bez akejkoľvek zmeny 
uvedeného nariadenia. Pracovník 
predovšetkým bude môcť využiť ochranu 
a výhody podľa nariadenia Rím I.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
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Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V nariadení Rím I sa stanovuje, že 
za zmenu krajiny obvyklého miesta 
výkonu práce sa nepovažuje situácia, keď 
zamestnanec dočasne pracuje v inej 
krajine.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie určitých 
úloh v rámci vyslania je potrebné stanoviť, 
aby sa v prípade vyslania dlhšieho ako 24 
mesiacov hostiteľský členský štát 
považoval za krajinu, v ktorej sa práca 
vykonáva. V súlade so zásadou nariadenia 
Rím I sa preto v prípade, že strany 
nezvolili iné právne predpisy, na pracovnú 
zmluvu takýchto vyslaných pracovníkov 
uplatňuje právo hostiteľského členského 
štátu. V prípade, že boli zvolené viaceré 
právne predpisy, však nemožno 
zamestnancovi odoprieť ochranu, ktorá 
mu prináleží podľa ustanovení, z ktorých 
nemožno urobiť výnimku na základe 
dohody v zmysle práva hostiteľského 
členského štátu. Malo by to platiť od 
začiatku vyslania vždy, keď sa 
predpokladá, že trvanie vyslania bude 
dlhšie ako 24 mesiacov, a od prvého dňa 
nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov, 
keď v skutočnosti túto dĺžku prekročí. 
Toto pravidlo nemá vplyv na právo 
podnikov vysielajúcich pracovníkov na 
územie iného členského štátu odvolávať sa 
na slobodu poskytovať služby aj v prípade, 
keď je trvanie vyslania dlhšie ako 24 
mesiacov. Cieľom je len vytvorenie 
právnej istoty pri uplatňovaní nariadenia 
Rím I na špecifické situácie bez 
akejkoľvek zmeny uvedeného nariadenia. 
Zamestnanec bude môcť využiť ochranu 

(8) Vzhľadom na dlhé trvanie určitých 
úloh v rámci vyslania je potrebné uviesť, 
že na vyslanie má dočasný charakter. 
Preto by po 24 mesiacoch mali byť 
uplatniteľné všetky podmienky 
zamestnania členského štátu, na ktorého 
územie je pracovník vyslaný, s výnimkou 
podmienok týkajúcich sa uzavretia 
a ukončenia pracovnej zmluvy. Toto 
pravidlo nemá vplyv na právo podnikov 
vysielajúcich pracovníkov na územie iného 
členského štátu odvolávať sa na slobodu 
poskytovať služby aj v prípade, keď je 
trvanie vyslania dlhšie ako 24 mesiacov. 
Pri vyslaniach, ktoré si vyžadujú dlhšie 
trvanie, by malo byť možné povoliť 
podnikom výnimky na základe 
odôvodnenej žiadosti predloženej 
príslušnému orgánu členského štátu, 
na územie ktorého je pracovník vyslaný.
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a výhody podľa nariadenia Rím I.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Podľa ustálenej judikatúry sú 
obmedzenia slobody poskytovať služby 
prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 
základe závažných dôvodov vo verejnom 
záujme. Takéto obmedzenia musia byť 
primerané a nevyhnutné.

(9) Podľa ustálenej judikatúry sú 
obmedzenia slobody poskytovať služby 
prípustné len vtedy, ak sú opodstatnené na 
základe závažných dôvodov vo verejnom 
záujme. Takéto obmedzenia musia byť 
nevyhnutné a primerané. 

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže práca v medzinárodnej cestnej 
doprave má vysoko mobilný charakter, 
vykonávanie smernice o vysielaní 
pracovníkov vyvoláva určité právne otázky 
a ťažkosti (najmä v prípade 
nedostatočného spojenia s príslušným 
členským štátom). Najvhodnejšie by bolo, 
keby sa tieto výzvy riešili pomocou 
právnych predpisov špecifických pre dané 
odvetvie spolu s ostatnými iniciatívami 
zameranými na zlepšenie fungovania 
vnútorného trhu cestnej dopravy.

(10) Keďže práca v medzinárodnej cestnej 
doprave má vysoko mobilný charakter, 
vykonávanie smernice o vysielaní 
pracovníkov vyvoláva určité právne otázky 
a ťažkosti, ktoré sa riešia v Komisiou 
predloženom návrhu smernice, ktorou sa 
mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide 
presadzovanie požiadaviek a stanovenie 
osobitných pravidiel vo vzťahu k smernici 
96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ o 
vysielaní pracovníkov v sektore cestnej 
dopravy [COD(2017)0121], ktorým sa 
majú zabezpečiť odvetvové právne 
predpisy.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V konkurenčnom vnútornom trhu (11) Na skutočne integrovanom 
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poskytovatelia služieb nesúťažia len na 
základe nákladov práce, ale aj na základe 
faktorov, ako sú produktivita a 
efektívnosť, či kvalita a inovácia ich 
tovaru a služieb.

a konkurenčnom vnútornom trhu 
poskytovatelia služieb súťažia na základe 
faktorov, ako sú produktivita, efektívnosť, 
úroveň vzdelania a zručností pracovnej 
sily, ako aj kvalita a inovácia ich tovaru a 
služieb.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Je v kompetencii členských štátov 
stanovovať pravidlá o odmeňovaní v 
súlade s ich právom a praxou. 
Vnútroštátne pravidlá odmeňovania 
vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov 
však musia byť odôvodnené potrebou 
ochraňovať vyslaných pracovníkov a 
nesmú neprimeraným spôsobom 
obmedzovať cezhraničné poskytovanie 
služieb.

(12) Je vo výlučnej kompetencii 
členských štátov stanovovať pravidlá o 
odmeňovaní v súlade s ich vnútroštátnym 
právom a/alebo praxou. Stanovenie miezd 
patrí do výlučnej právomoci členských 
štátov a sociálnych partnerov. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať tomu, aby 
sa neoslabovali vnútroštátne systémy 
stanovovania miezd a sloboda 
zúčastnených strán.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Prvky odmeňovania v zmysle 
vnútroštátneho práva alebo všeobecne 
uplatniteľných kolektívnych zmlúv by 
mali byť jasné a transparentné pre všetkých 
poskytovateľov služieb. Preto je 
odôvodnené uložiť členským štátom 
povinnosť uverejňovať podstatné znaky 
odmeňovania na jedinej webovej lokalite 
stanovenej v článku 5 smernice o 
presadzovaní.

(13) Prvky odmeňovania, metóda výpočtu 
splatných odmien a, v prípade potreby, 
kvalifikačné kritériá na klasifikáciu 
rôznych mzdových kategórií by mali byť 
jasné a transparentné pre všetkých 
poskytovateľov služieb a vyslaných 
pracovníkov. Pri výpočtoch odmeňovania 
by sa mali zohľadňovať všetky zákonom 
stanovené povinné prvky, uplatniteľné 
kolektívne zmluvy či nálezy arbitráží, 
a to za predpokladu, že tieto prvky sa 
uplatňujú aj na miestnej úrovni. Preto je 
odôvodnené uložiť členským štátom 
povinnosť uverejňovať podstatné znaky 
odmeňovania, ako je vymedzené platným 
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právom a uplatniteľnými kolektívnymi 
zmluvami, na jedinej webovej lokalite 
stanovenej v článku 5 smernice o 
presadzovaní, keďže transparentnosť 
a prístup k informáciám sú nevyhnutné 
na zabezpečenie právnej istoty 
a presadzovania práva. Poskytnuté 
informácie na jedinej webovej lokalite by 
mali byť v súlade s vnútroštátnym právom 
a praxou a mali by rešpektovať 
autonómiu sociálnych partnerov. Každý 
členský štát by mal zabezpečil riadne 
fungovanie svojej webovej lokality a jej 
pravidelnú aktualizáciu. 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Smernica 2014/67/EÚ obsahuje 
množstvo ustanovení určených na 
zabezpečenie toho, aby sa presadzovali 
pravidlá o vysielaní pracovníkov a aby ich 
dodržiavali všetci poskytovatelia služieb. V 
článku 4 smernice 2014/67/EÚ sa 
nachádza prehľadný zoznam prvkov, 
ktoré by sa mali posúdiť s cieľom 
identifikovať skutočné vyslanie a 
predchádzať zneužívaniu a obchádzaniu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Zamestnávatelia by pred začiatkom 
vyslania mali prijať vhodné opatrenia, 
aby poskytli v súvislosti s vyslaním 
dôležité informácie o podmienkach 
zamestnania v súlade so smernicou Rady 
91/533/EHS1a.
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_________________
1a Smernica Rady 91/533/EHS o 
povinnosti zamestnávateľa informovať 
zamestnancov o podmienkach 
vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na 
pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 
18.10.1991, s. 32).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) Touto smernicou sa v súvislosti so 
slobodou poskytovať služby a ochranou 
vyslaných pracovníkov zavádza vyvážený 
rámec, ktorý je nediskriminačný, 
transparentný a primeraný, pričom 
súčasne rešpektuje rôznorodosť 
vnútroštátnych pracovnoprávnych 
vzťahov. Táto smernica nebráni 
uplatňovaniu podmienok zamestnania, 
ktoré sú výhodnejšie pre vyslaných 
pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13d) Touto smernicou by nemal byť 
nijakým spôsobom ovplyvnený výkon 
základných práv uznaných v členských 
štátoch alebo na úrovni Únie vrátane 
práva na štrajk alebo slobody štrajkovať 
alebo prijímať iné opatrenia patriace do 
rozsahu pôsobnosti osobitných systémov 
pracovnoprávnych vzťahov v členských 
štátoch v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo praxou. 
Touto smernicou by tiež nemalo byť 
dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať 
a presadzovať kolektívne zmluvy ani 
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právo na kolektívne akcie v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo praxou.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pomocou zákonov, iných právnych 
predpisov, správnych opatrení alebo 
kolektívnych zmlúv uplatniteľných v 
členských štátoch možno zabezpečiť, aby 
zadanie zákazky subdodávateľovi 
neumožňovalo podnikom vyhýbať sa 
pravidlám, ktoré zaručujú určité 
podmienky zamestnania vzťahujúce sa na 
odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej úrovni 
existujú takéto pravidlá o odmeňovaní, 
členský štát ich môže uplatňovať 
nediskriminačným spôsobom na podniky 
vysielajúce pracovníkov na jeho územie za 
predpokladu, že nebudú neprimeraným 
spôsobom obmedzovať cezhraničné 
poskytovanie služieb.

(14) Pomocou zákonov, iných právnych 
predpisov a vnútroštátnej praxe vrátane 
správnych opatrení alebo kolektívnych 
zmlúv uplatniteľných v členských štátoch 
možno zabezpečiť, aby zadanie zákazky 
subdodávateľovi neumožňovalo podnikom 
vyhýbať sa pravidlám, ktoré zaručujú 
určité podmienky zamestnania vzťahujúce 
sa na odmeňovanie. Ak na vnútroštátnej 
úrovni existujú takéto pravidlá o 
odmeňovaní, členský štát ich môže 
uplatňovať nediskriminačným spôsobom 
na podniky vysielajúce pracovníkov na 
jeho územie.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom bojovať proti zneužívaniu 
v prípadoch zadania zákazky 
subdodávateľovi a v záujme ochrany práv 
vyslaných pracovníkov by členské štáty 
mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou zabezpečiť, aby 
vyslaní pracovníci získali všetky náležité 
nároky.

Pozmeňujúci návrh 23
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Návrh smernice
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Členské štáty by mali dôsledne a 
jednotne presadzovať predpisy a pravidlá 
týkajúce sa zadávania zákaziek.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 
práci sa vyjadruje zásada, že základné 
pracovné podmienky a podmienky 
zamestnania uplatniteľné na dočasných 
agentúrnych zamestnancov by mali byť 
minimálne také podmienky, aké by sa 
uplatňovali na takých pracovníkov, ak by 
ich prenajímal užívateľský podnik na 
obsadenie toho istého pracovného miesta. 
Táto zásada by sa mala uplatňovať aj na 
dočasných agentúrnych zamestnancov 
vyslaných do iného členského štátu.

(15) V smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 
práci sa vyjadruje zásada, že základné 
pracovné podmienky a podmienky 
zamestnania uplatniteľné na dočasných 
agentúrnych zamestnancov by mali byť 
minimálne také podmienky, aké by sa 
uplatňovali na takých pracovníkov, ak by 
ich prenajímal užívateľský podnik na 
obsadenie toho istého pracovného miesta. 
Táto zásada by sa mala uplatňovať aj na 
dočasných agentúrnych zamestnancov 
vyslaných do iného členského štátu. 
Členské štáty by mali zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s vyslanými dočasnými 
agentúrnymi zamestnancami a dočasnými 
agentúrnymi zamestnancami 
zamestnanými v domácom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Smernica 96/71/ES
Článok 1 – odsek 3 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 1 ods. 3 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

„c) prenájom pracovníkov zo strany 
podniku, ktorý je dočasným 

„c) prenájom pracovníkov zo strany 
podniku, ktorý je dočasným 



PE621.616/ 13

SK

zamestnávateľom alebo 
sprostredkovateľskou agentúrou, 
užívateľskému podniku zriadenému alebo 
činnému na území členského štátu za 
predpokladu, že medzi takým dočasným 
zamestnávateľom alebo 
sprostredkovateľom práce a jeho 
pracovníkom existuje počas doby vyslania 
pracovnoprávny vzťah.“

zamestnávateľom alebo 
sprostredkovateľskou agentúrou, 
užívateľskému podniku zriadenému alebo 
činnému na území členského štátu za 
predpokladu, že medzi takým dočasným 
zamestnávateľom alebo 
sprostredkovateľom práce a jeho 
pracovníkom existuje počas doby vyslania 
pracovnoprávny vzťah.“

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový)
Smernica 96/71/ES
Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) V článku 1 sa vkladá tento odsek:
„4a. Touto smernicou sa nijakým 
spôsobom neovplyvňuje výkon základných 
práv uznaných v členských štátoch alebo 
na úrovni Únie vrátane práva na štrajk 
alebo slobody štrajkovať alebo prijímať 
iné opatrenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti osobitných systémov 
pracovnoprávnych vzťahov v členských 
štátoch v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo praxou. 
Touto smernicou tiež nie je dotknuté 
právo vyjednávať, uzatvárať 
a presadzovať kolektívne zmluvy ani 
právo na kolektívne akcie v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a/alebo praxou.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 96/71/ES
Článok 2 a



PE621.616/ 14

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a Článok 2a

Vyslanie, ktorého trvanie prekročí 
dvadsaťštyri mesiacov

Vyslanie, ktorého trvanie prekročí 
dvadsaťštyri mesiacov

1. Ak dĺžka predpokladaného alebo 
skutočného trvania vyslania prekročí 
dvadsaťštyri mesiacov, členský štát, na 
ktorého územie je pracovník vyslaný, sa 
považuje za krajinu, v ktorej sa jeho práca 
obvykle vykonáva.

1. Vyslanie pracovníka je dočasné. Ak 
dĺžka predpokladaného alebo skutočného 
trvania vyslania prekročí dvadsaťštyri 
mesiacov, členské štáty zabezpečia, aby 
podnik uvedený v článku 1 ods. 1 
pracovníkom vyslaným na ich územie 
okrem podmienok zamestnania uvedených 
v článku 3 ods. 1 a bez ohľadu na to, 
ktoré právne predpisy sa vzťahujú 
na pracovnoprávny vzťah, zabezpečil 
všetky uplatniteľné podmienky 
zamestnania, ktoré sú platné v členskom 
štáte, v ktorom sa poskytujú služby, za 
predpokladu, že tieto podmienky 
zamestnania sú výhodnejšie pre 
pracovníka ako tie, ktoré sa uplatňujú na 
základe právnych predpisov, ktoré sa 
vzťahujú na pracovnoprávny vzťah, 
s výnimkou podmienok týkajúcich sa 
uzavretia a ukončenia pracovnej zmluvy. 

2. Na účely odseku 1 sa v prípade 
nahradenia vyslaných pracovníkov, 
pokiaľ sú vyslaní na obdobie, ktoré 
skutočne trvá aspoň šesť mesiacov, 
vykonávajúcich tú istú úlohu na tom 
istom mieste, zohľadňuje súhrnné trvanie 
období vyslania príslušných pracovníkov.

2. Na účely odseku 1 sa v prípade 
nahradenia vyslaných pracovníkov 
vykonávajúcich tú istú úlohu na tom istom 
mieste zohľadňuje súhrnné trvanie období 
vyslania príslušných pracovníkov.

2a. Členské štáty, v ktorých sa služby 
poskytujú, môžu na základe opodstatnenej 
žiadosti poskytovateľa služieb predĺžiť 
obdobie, po ktorom sa zabezpečia 
podmienky zamestnania uplatniteľné 
v členskom štáte, ako sa uvádza v odseku 
1 na základe toho, že služby, ktoré podnik 
poskytuje, majú mať dočasný charakter 
dlhšie.
Členský štát takéto žiadosti vybavuje 
primeraným a nediskriminačným 
spôsobom a včas, pričom uvádza 
odôvodnenie svojho rozhodnutia. Ak 
členský štát takúto žiadosť schváli, podnik 
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poskytuje aktuálne informácie o situácii 
každých dvanásť mesiacov až 
do ukončenia poskytovania týchto služieb.
Príslušný orgán hostiteľského členského 
štátu prijme rozhodnutie o takejto žiadosti 
v súlade s článkom 4 smernice 
2014/67/EÚ a s nariadením 883/2004/ES, 
a to odôvodneným, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby bez 
ohľadu na právo uplatniteľné na 
pracovnoprávny vzťah podniky uvedené v 
článku 1 ods. 1 zaručili pracovníkom 
vyslaným na ich územie podmienky 
zamestnania vzťahujúce sa na nasledujúce 
oblasti, ktoré sú v členskom štáte 
vykonávania práce stanovené:

1. Členské štáty zabezpečia, aby bez 
ohľadu na právo uplatniteľné na 
pracovnoprávny vzťah podniky uvedené 
v článku 1 ods. 1 zaručili pracovníkom 
vyslaným na ich územie rovnaké 
podmienky zamestnania, ktoré sa vzťahujú 
na tieto oblasti stanovené v členskom štáte 
vykonávania práce: 

– v zákonoch, iných právnych 
predpisoch alebo správnych opatreniach 
a/alebo

– v zákonoch, iných právnych 
predpisoch alebo správnych opatreniach 
a/alebo

– v kolektívnych zmluvách alebo v 
arbitrážnych nálezoch vyhlásených za 
všeobecne uplatniteľné v zmysle odseku 8:

– v kolektívnych zmluvách alebo 
v arbitrážnych nálezoch v zmysle odsekov 
8 a 8a:

a) maximálna dĺžka pracovného času a 
minimálna doba odpočinku,

a) maximálna dĺžka pracovného času a 
minimálna doba odpočinku vrátane 
osobitných opatrení týkajúcich sa nočnej 
práce, práce vykonávanej cez víkendy a 
počas sviatkov a práce na smeny;

b) minimálna ročná dĺžka platenej 
dovolenky,

b) minimálna ročná dĺžka platenej 
dovolenky,

c) odmeňovanie vrátane sadzby za 
nadčasy, toto písmeno sa nevzťahuje na 
zamestnanecké systémy doplnkového 
dôchodkového poistenia,

c) odmeňovanie vrátane sadzby za 
nadčasy, toto písmeno sa nevzťahuje na 
zamestnanecké systémy doplnkového 
dôchodkového poistenia,

d) podmienky prenajímania d) podmienky prenajímania 
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pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov 
podnikmi pre dočasné zamestnávanie,

pracovníkov, najmä dodanie pracovníkov 
podnikmi pre dočasné zamestnávanie,

e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri 
práci,

e) zdravie, bezpečnosť a hygiena pri 
práci,

f) ochranné opatrenia, pokiaľ ide o 
podmienky zamestnania tehotných žien 
alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a 
mladých ľudí,

f) ochranné opatrenia, pokiaľ ide o 
podmienky zamestnania tehotných žien 
alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a 
mladých ľudí,

g) rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi 
a ženami a iné ustanovenia o 
nediskriminácii,

g) rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi 
a ženami a iné ustanovenia o 
nediskriminácii,

ga) podmienky ubytovania pracovníkov;
gb) výška príplatkov na výdavky na 
cestovanie, stravovanie a ubytovanie pre 
pracovníkov mimo obvyklého pracoviska,

Na účely tejto smernice zahŕňa 
odmeňovanie všetky prvky odmeňovania, 
ktoré sa stali povinnými podľa 
vnútroštátnych zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení, 
kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 
nálezov, ktoré boli vyhlásené za všeobecne 
uplatniteľné, a/alebo ak neexistuje systém 
na vyhlásenie kolektívnych zmlúv alebo 
arbitrážnych nálezov za všeobecne 
uplatniteľné, podľa iných kolektívnych 
zmlúv alebo arbitrážnych nálezov v zmysle 
odseku 8 druhého pododseku, v členskom 
štáte, na ktorého územie je pracovník 
vyslaný.

Na účely tejto smernice sa pojem 
odmeňovanie vymedzuje podľa zákonov 
a/alebo praxe členského štátu, na ktorého 
územie je pracovník vyslaný. 

Členské štáty uverejňujú na jedinej 
úradnej webovej lokalite uvedenej v článku 
5 smernice 2014/67/EÚ podstatné znaky 
odmeňovania v súlade s písm. c).

Členské štáty v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a/alebo praxou bez 
zbytočného odkladu a transparentným 
spôsobom na jedinej úradnej webovej 
lokalite a inými vhodnými spôsobmi, ako 
je uvedené v článku 5 ods. 2 smernice 
2014/67/EÚ, uverejnia podstatné znaky 
odmeňovania v súlade s písm. c) tohto 
odseku. Členské štáty zabezpečujú, aby 
poskytnuté informácie na jedinej úradnej 
webovej lokalite boli presné a aktuálne. 
Komisia na svojej webovej lokalite 
uverejňuje adresy vnútroštátnych jediných 
úradných webových lokalít.
Podnik nie je zodpovedný za neuplatnenie 
alebo nesprávne uplatnenie týchto prvkov, 
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ak informácie pred začiatkom vyslania na 
jedinej úradnej webovej lokalite nie sú 
poskytnuté alebo sú poskytnuté 
nesprávne.
Aby sa zabránilo dvojitým platbám, 
žiadnou časťou tohto článku sa 
neumožňuje vyplatenie prvku 
odmeňovania, príspevkov alebo výdavkov 
spojených s prácou mimo zvyčajného 
pracoviska vyslanému pracovníkovi viac 
ako raz. Na pracovníka sa vzťahujú 
podmienky, ktoré sú pre neho 
výhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sú podniky zriadené na území 
členského štátu zákonmi, inými právnymi 
predpismi, správnymi opatreniami alebo 
kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 
zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 
zmluvných povinností len podnikom, ktoré 
zaručujú určité podmienky zamestnania 
zahŕňajúce odmeňovanie, členské štáty 
môžu na základe nediskriminácie a 
proporcionality stanoviť, aby sa na takéto 
podniky vzťahovala tá istá povinnosť 
týkajúca sa zadávania zákaziek podnikom 
uvedeným v článku 1 ods. 1, ktoré 
vysielajú pracovníkov na ich územie.

1a. Ak sú podniky zriadené na území 
členského štátu zákonmi, inými právnymi 
predpismi, správnymi opatreniami alebo 
kolektívnymi zmluvami viazané zadávať 
zákazky subdodávateľovi v kontexte ich 
zmluvných povinností len podnikom, ktoré 
zaručujú určité podmienky odmeňovania, 
členské štáty môžu na základe 
nediskriminácie a proporcionality stanoviť 
rovnaké povinnosti pre podniky, ktoré 
vysielajú pracovníkov na ich územie. 
Takéto požiadavky sú uplatniteľné len na 
zamestnancov subdodávateľa, ktorí sú 
vyslaní do tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 1a a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Dopĺňa sa tento odsek:
„1aa.V prípade využitia subdodávateľa 
dodávateľ pred začiatkom platnosti 
zmluvy o poskytovaní služieb písomne 
informuje poskytovateľa služieb z iného 
členského štátu o uplatniteľných 
podmienkach zamestnania, pokiaľ ide 
o odmeňovanie.“

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové)
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 1a b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) Dopĺňa sa tento odsek:
„1ab.Členské štáty Komisii oznamujú 
všetky opatrenia uvedené v tomto článku. 
Komisia o týchto opatreniach informuje 
ostatné členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

ca) V odseku 7 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

„Prídavky, ktoré sa špecificky vzťahujú na 
vysielanie, sa považujú za súčasť 
minimálnej mzdy jedine ak sa vyplácajú 
ako náhrada skutočne vynaložených 
nákladov spojených s vyslaním, ako sú 
cestovné náklady, stravné a ubytovacie 
náklady.“

„Prídavky, ktoré sa špecificky vzťahujú na 
vysielanie, sa považujú za súčasť odmeny 
jedine ak sa vyplácajú ako náhrada 
skutočne vynaložených nákladov 
spojených s vyslaním, ako sú cestovné 
náklady, stravné a ubytovacie náklady. 
V takom prípade ich poskytuje 
zamestnávateľ a neodpočítavajú sa 
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od odmeny.“

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c b (nové)
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c b) Dopĺňa sa tento odsek: 
8a. Členské štáty môžu na základe 
vlastného rozhodnutia takisto, v súlade 
s vnútroštátnym právom a praxou 
a nediskriminačným spôsobom, 
vychádzať z kolektívnych zmlúv alebo 
arbitrážnych nálezov, ktoré sú v zmysle 
vymedzenia zavedeného členským štátom, 
v ktorom sa práca vykonáva, 
reprezentatívne v dotknutej geografickej 
oblasti, profesii alebo odvetví a 
pracovníkovi ponúkajú najvýhodnejšie 
podmienky zamestnania.
Členské štáty zabezpečujú, aby informácie 
o všetkých takýchto kolektívnych 
zmluvách boli dostupné na jednotnej 
oficiálnej vnútroštátnej webovej lokalite. 
Tieto kolektívne zmluvy sú uplatniteľné 
na vyslaných pracovníkov iba pokiaľ sú 
uverejnené na jednotnej oficiálnej 
vnútroštátnej webovej lokalite.
Podnik nie je zodpovedný za neuplatnenie 
alebo nesprávne uplatnenie týchto 
kolektívnych zmlúv alebo arbitrážnych 
nálezov, ak informácie pred začiatkom 
vyslania na jedinej úradnej webovej 
lokalite nie sú poskytnuté alebo sú 
poskytnuté nesprávne.“

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 9



PE621.616/ 20

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) Odsek 9 sa vypúšťa. (d) Odsek 9 sa nahrádza takto:
„Okrem podmienok uvedených v odseku 1 
tohto článku môžu členské štáty 
ustanoviť, že podniky podľa článku 1 ods. 
1 musia zaručiť pracovníkom podľa 
článku 1 ods. 3 písm. c) rovnaké 
podmienky, aké platia pre dočasných 
agentúrnych pracovníkov v tom členskom 
štáte, kde sa práca vykonáva.
Podniky poskytujúce dočasné zamestnanie 
alebo sprostredkovateľské agentúry 
založené v jednom členskom štáte môžu 
vyslať pracovníka užívateľskému podniku 
zriadenému alebo činnému v inom 
členského štátu za predpokladu, že 
užívateľský podnik je zriadený v tom 
členskom štáte, do ktorého je pracovník 
vyslaný. Ak je situácia iná, za hostiteľský 
členský štát vyslaného pracovníka sa 
považuje ten, v ktorom sa jeho práca 
obvykle vykonáva, bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek podmienky 
zamestnania, ktoré sú pre vyslaného 
pracovníka výhodnejšie.“

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 –písmeno d a (nové)
Smernica 96/71/ES
Článok 3 – odsek 10

Platný text Pozmeňujúci návrh

(da) Odsek 10 sa nahrádza takto:
10. Táto smernica nevylučuje, aby 
členské štáty v súlade so zmluvou a na 
základe rovnosti zaobchádzania, 
uplatňovali pre vnútroštátne podniky a na 
podniky ostatných štátov nasledovné:

10. Touto smernicou sa nevylučuje, aby 
členské štáty v súlade so zmluvou 
a s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a praxou uplatňovali pre vnútroštátne 
podniky a podniky ostatných štátov 
pôsobiacich na ich území podmienky 
zamestnania v iných záležitostiach, než sú 
uvádzané v prvom pododseku odseku 1, 
pokiaľ ide o ustanovenia politiky 
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verejného poriadku.
– pracovné podmienky v záležitostiach 
iných, než sú uvádzané v prvom 
pododseku odseku 1, pokiaľ ide o 
ustanovenia politiky verejného poriadku,
– pracovné podmienky, ktoré boli 
zakotvené v kolektívnych zmluvách alebo 
arbitrážnych nálezov v zmysle odseku 8 a 
týkajú sa iných činností, než sú uvedené v 
prílohe.

Na účely tejto smernice ustanovenia 
verejnej politiky sú nediskriminačné 
opatrenia prijaté vo verejnom záujme 
vrátane opatrení v oblastiach ochrany 
pracovníkov, rovnakého zaobchádzania, 
spravodlivej hospodárskej súťaže 
a riadneho fungovania pracovného trhu. 
Takéto opatrenia neslúžia hospodárskym 
záujmom.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) Odsek 10 druhý pododsek sa 
vypúšťa.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 96/71/ES
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2a) V článku 4 ods. 2 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:

Členské štáty ustanovia opatrenia na 
vzájomnú spoluprácu medzi verejnými 
úradmi zodpovednými podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov za 
monitorovanie pracovných podmienok, 

„Členské štáty ustanovia opatrenia na 
vzájomnú spoluprácu medzi verejnými 
úradmi zodpovednými podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov za 
monitorovanie pracovných podmienok, 
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uvedených v článku 3. Táto spolupráca 
bude pozostávať predovšetkým z 
poskytovania odpovedí na zdôvodnené 
žiadosti týchto úradov o poskytnutia 
informácií o nadnárodnom prenajímaní 
pracovníkov vrátane preukázaných 
prípadov porušenia alebo o možných 
prípadoch nezákonnej nadnárodnej 
činnosti.

uvedených v článku 3. Táto spolupráca 
bude pozostávať predovšetkým z 
poskytovania odpovedí na zdôvodnené 
žiadosti týchto úradov o poskytnutia 
informácií o nadnárodnom prenajímaní 
pracovníkov a riešenia preukázaných 
prípadov porušenia alebo možných 
prípadov nezákonnej činnosti, ako 
napríklad nadnárodné prípady nelegálnej 
práce a nepravej samostatnej zárobkovej 
činnosti. Takáto spolupráca prebieha za 
podpory európskej platformy na riešenie 
problému nedeklarovanej práce. 
Ak kontaktná kancelária príslušného 
orgánu v členskom štáte, z ktorého je 
pracovník vyslaný, nedisponuje 
informáciami, ktoré požaduje príslušný 
orgán hostiteľského členského štátu, 
požiada o tieto informácie iné orgány 
alebo úrady. V prípade pretrvávajúcich 
omeškaní pri poskytovaní informácií 
hostiteľskému členskému štátu sa 
informuje Komisia, ktorá prijme vhodné 
opatrenia.“

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Smernica 96/71/ES
Článok 5 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(2b) Článok 5 sa nahrádza takto:
Ak sa členským štátom nepodarí 
zabezpečiť dodržiavanie tejto smernice, 
prijmú k tomu vhodné opatrenia.

Hostiteľský členský štát a členský štát 
podniku sú zodpovedné za monitorovanie, 
kontrolu a presadzovanie plnenia 
povinností stanovených v tejto smernici a 
v prípade, že sa im nepodarí zabezpečiť 
dodržiavanie tejto smernice, prijmú k tomu 
vhodné opatrenia. Tieto sankcie budú 
účinné, primerané a odrádzajúce.

Najmä zabezpečia, aby pracovníci a/alebo 
ich zástupcovia mali k dispozícii primerané 
postupy na presadenie povinností v zmysle 

Najmä zabezpečia, aby pracovníci a/alebo 
zástupcovia pracovníkov mali k dispozícii 
primerané postupy na presadenie 
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tejto smernice. povinností v zmysle tejto smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby sa 
v prípadoch, kedy vyslanie nebolo 
skutočné, bez ohľadu na to, ktoré právne 
predpisy sa uplatňujú v prípade 
pracovnoprávneho vzťahu, uplatňovali 
podmienky členského štátu, v ktorom sa 
služba poskytuje.“


