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25.5.2018 A8-0319/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

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

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. 

(8) Vysielanie pracovníkov je dočasnej 

povahy a vyslaný pracovník sa zvyčajne 

vracia do krajiny pôvodu po ukončení 

práce, pre ktorú bol vyslaný. Vzhľadom na 

dlhé trvanie určitých prípadov vyslania a 

so zreteľom na väzbu medzi trhom práce 

hostiteľskej krajiny a pracovníkmi 

vyslanými na takéto dlhé obdobia, je však 

potrebné stanoviť, že v prípade vyslania na 

obdobie dlhšie ako 24 mesiacov by 

hostiteľské krajiny mali zabezpečiť, aby 

podniky vysielajúce pracovníkov na ich 

územie zaručili dodatočný súbor 

podmienok, ktoré sú povinne uplatniteľné 

na pracovníkov v členskom štáte, v ktorom 

sa práca vykonáva. Toto obdobie by sa 

malo predĺžiť na základe oznámenia 

poskytovateľa služieb obsahujúceho 

odôvodnenie. 
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Zamestnanec bude môcť využiť ochranu 

a výhody podľa nariadenia Rím I. 

Or. en 

 



 

AM\1154342SK.docx  PE621.616v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

25.5.2018 A8-0319/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

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

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) Zabezpečenie väčšej ochrany 

pracovníkov je nevyhnutné na zaručenie 

slobody poskytovať služby spravodlivým 

spôsobom, a to v krátkodobom aj 

dlhodobom horizonte, najmä tým, že sa 

zabráni zneužívaniu práv zaručených 

zmluvami. Pravidlá, ktorými sa zaručuje 

takáto ochrana pracovníkov, však nemôžu 

mať 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. Akékoľvek ustanovenie 

uplatniteľné na pracovníkov vyslaných na 

obdobie presahujúce 24 mesiacov preto 

musí byť v súlade s touto slobodou. Podľa 

ustálenej judikatúry sú obmedzenia 

slobody poskytovať služby prípustné len 

vtedy, ak sú opodstatnené na základe 

závažných dôvodov vo verejnom záujme a 

ak sú primerané a nevyhnutné. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 - úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Článok 3 sa mení takto: (2) a) Odsek 1 sa nahrádza takto: 

 „Členské štáty zabezpečia bez ohľadu na 

to, ktorý právny poriadok sa uplatňuje na 

pracovnoprávny vzťah, aby podniky 

uvedené v článku 1 ods. 1 zaručili 

pracovníkom, ktorí sú vyslaní na ich 

územie, na základe rovnakého 

zaobchádzania podmienky zamestnania 

vzťahujúce sa na tieto oblasti, ktoré sú v 

členskom štáte vykonávania práce 

stanovené: 

 – v zákonoch, iných právnych predpisoch 

alebo správnych opatreniach a/alebo 

 – v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch, ktoré boli 

vyhlásené za všeobecne uplatniteľné 

alebo sa inak uplatňujú v súlade 

s článkom 3 ods. 8. 

 a) maximálna dĺžka pracovného času a 

minimálna doba odpočinku, 

 b) minimálna ročná dĺžka platenej 

dovolenky, 

 c) odmeňovanie vrátane sadzby za 

nadčasy, toto písmeno sa nevzťahuje na 

zamestnanecké systémy doplnkového 

dôchodkového poistenia, 
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 d) podmienky prenajímania pracovníkov, 

najmä dodanie pracovníkov podnikmi pre 

dočasné zamestnávanie, 

 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, 

 g) rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a 

ženami a iné ustanovenia o 

nediskriminácii, 

 h) podmienky ubytovania pracovníkov, 

ktoré zamestnávateľ poskytuje 

pracovníkom, ktorí sú mimo svojho 

obvyklého pracoviska, 

 i) príplatky alebo náhrada výdavkov na 

cestovanie, stravovanie a ubytovanie pre 

pracovníkov mimo domova z pracovných 

dôvodov, tento bod sa uplatňuje výlučne 

na výdavky na cestovanie, stravovanie 

a ubytovanie, ktoré vynakladá vyslaný 

pracovník vtedy, keď je potrebné, aby 

cestoval do svojho obvyklého pracoviska 

a zo svojho obvyklého pracoviska 

v členskom štáte, na ktorého územie bol 

vyslaný, alebo keď ho jeho zamestnávateľ 

dočasne vyšle z tohto pracoviska na iné 

pracovisko. 

 Na účely tejto smernice sa pojem 

„odmeňovanie“ vymedzuje 

vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a/alebo praxou členského štátu, na 

ktorého územie je pracovník vyslaný, a 

zahŕňa všetky prvky odmeňovania, ktoré 

sa stali povinnými podľa vnútroštátnych 

zákonov, iných právnych predpisov alebo 

správnych opatrení, kolektívnych zmlúv 

alebo arbitrážnych nálezov, ktoré boli v 

tomto členskom štáte vyhlásené za 

všeobecne uplatniteľné alebo sa inak 

uplatňujú v súlade s článkom 3 ods. 8. 

 Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 

smernice 2014/67/EÚ, členské štáty 

uverejňujú v súlade s vnútroštátnym 
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právom a/alebo praxou bez zbytočného 

odkladu a transparentným spôsobom 

na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej 

webovej stránke uvedenej v tomto článku 

podstatné znaky odmeňovania v súlade 

s písm. c) tohto odseku a všetky 

podmienky zamestnania v súlade 

s článkom 3 ods. 1a. 

Členské štáty zabezpečujú, aby boli 

informácie poskytnuté na jednotnej 

oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke 

presné a aktuálne. Komisia na svojej 

webovej stránke uverejňuje adresy 

jednotných oficiálnych vnútroštátnych 

webových stránok. 

Ak informácie na jednotnej oficiálnej 

vnútroštátnej webovej stránke neuvádzajú 

v súlade s článkom 5 smernice 

2014/67/EÚ, ktoré podmienky 

zamestnania treba uplatniť, táto okolnosť 

sa zohľadní v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a/alebo praxou pri 

určení sankcií v prípade porušenia 

vnútroštátnych ustanovení prijatých 

podľa tejto smernice, a to v rozsahu 

potrebnom na zabezpečenie ich 

primeranosti. 

1a. Ak skutočné trvanie vyslania 

presahuje 24 mesiacov, členské štáty 

zabezpečia, aby bez ohľadu na to, ktorý 

právny poriadok sa uplatňuje 

na pracovnoprávny vzťah, podniky 

uvedené v článku 1 ods. 1 zaručili 

pracovníkom vyslaným na ich územie 

na základe rovnakého zaobchádzania 

okrem podmienok zamestnania uvedených 

v odseku 1 tohto článku aj všetky 

uplatniteľné podmienky zamestnania, 

ktoré sú ustanovené v členskom štáte 

vykonávania práce: 

a) v zákonoch, iných právnych predpisoch 

alebo správnych opatreniach a/alebo 

b) v kolektívnych zmluvách alebo 

v arbitrážnych nálezoch, ktoré boli 

vyhlásené za všeobecne uplatniteľné 

alebo sa inak uplatňujú v súlade 

s článkom 3 ods. 8. 
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Prvý pododsek tohto odseku sa 

nevzťahuje na tieto oblasti: 

a) postupy, formality a podmienky 

uzatvárania a ukončenia pracovnej 

zmluvy vrátane doložiek o zákaze 

konkurencie, 

b) zamestnanecké systémy doplnkového 

dôchodkového poistenia. 

Ak podnik uvedený v článku 1 ods. 1 

nahrádza vyslaného pracovníka iným 

vyslaným pracovníkom vykonávajúcim tú 

istú úlohu na tom istom mieste, trvanie 

vyslania je na účely tohto odseku súhrnné 

trvanie období vyslania príslušných 

jednotlivých pracovníkov. Na účely tohto 

článku sa pri vymedzení pojmu „tá istá 

úloha na tom istom mieste“ zohľadňuje 

okrem iného povaha služby, ktorá sa má 

poskytnúť, práca, ktorá sa má vykonať 

a adresa/adresy pracoviska. 

“ 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie prijatého textu s návrhom Komisie, kde 

bola navrhnutá dĺžka vyslania 24 mesiacov. V súčasnosti neexistuje  v súvislosti s vysielaním 

pracovníkov časové obmedzenie poskytovania služieb. 

Lehotu 24 mesiacov skrátila rokovacia skupina na 12 mesiacov, čo je mimoriadne krátke 

obdobie, ktoré zjavne obmedzuje výkon jednej zo základných slobôd EÚ, t. j. voľného pohybu 

služieb. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Martina Dlabajová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

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

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a. Smernice 96/71/ES a 2014/67/EÚ 

sa neuplatňujú na odvetvie cestnej 

dopravy až do dňa uplatňovania 

legislatívneho aktu, ktorým sa mení 

smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide 

o presadzovanie požiadaviek a stanovenie 

osobitných pravidiel vo vzťahu k smernici 

96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ 

o vysielaní vodičov v odvetví cestnej 

dopravy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rokovacia skupina nevyriešila problém týkajúci sa neukončených prípadov porušovania 

právnych predpisov a administratívnych problémov pri uplatňovaní smernice 2014/67 

(smernica o presadzovaní práva) v odvetví dopravy. 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je prerušiť uplatňovanie týchto opatrení, až kým sa 

príjmu a budú uplatňovať osobitné pravidlá pre odvetvie dopravy (vo forme lex specialis ako 

súčasť balíka opatrení v oblasti mobility, o ktorom sa v súčasnosti rokuje). 

 


