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25.5.2018 A8-0319/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius 

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb 

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

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1 a. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, 

ktoré je uvedené v prílohe k tomuto 

uzneseniu; 

Or. en 

Pre informáciu uvádzame text vyhlásenia: 

„VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ KOMISIE: 

V článku 3 odseku 7 druhom pododseku smernice 96/71/ES zmenenej dnes prijatou 

smernicou sa stanovuje, že 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. Stanovuje sa v 

ňom tiež, že zamestnávateľ bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 prvý pododsek písm. h), 

nahradí vyslanému pracovníkovi tieto výdavky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

alebo zvyklosťami platnými pre daný pracovný pomer vyslaného pracovníka.  

Komisia formuláciu „vnútroštátne právne predpisy alebo zvyklosti platné pre daný pracovný 

pomer“ rozumie tak, že v zásade ide o vnútroštátne právne predpisy alebo zvyklosti 

domovského členského štátu, pokiaľ sa nestanovuje inak v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi 

sa medzinárodného práva súkromného. Podľa rozsudku Súdneho dvora vo veci C-396/13 (bod 

59) sa náhrada tiež vzťahuje na situáciu, kedy zamestnávateľ hradí pracovníkom náklady bez 

toho, aby ich museli najprv platiť sami a potom žiadať o ich preplatenie. 

Komisia berie na vedomie, že v dnes prijatej smernici sa stanovuje, že vzhľadom na vysoko 

mobilný charakter práce v medzinárodnej cestnej doprave sa na toto odvetvie budú 

uplatňovať revidované pravidlá týkajúce sa vysielania pracovníkov až odo 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. 

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby tento akt urýchlene prijali s cieľom 
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prispôsobiť pravidlá špecifickým potrebám vyslaných pracovníkov v tomto odvetví a zároveň 

zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu cestnej dopravy. 

Smernica 67/71/ES a smernica 2014/67/EÚ zostávajú pre cestnú dopravu v platnosti až do 

dňa, kým vstúpi do platnosti konkrétny legislatívny akt pre toto odvetvie. Tieto legislatívne 

akty sa nevzťahujú na činnosti v rámci cestnej dopravy, ktoré nepredstavujú vysielanie.  

Komisia bude naďalej dôkladne monitorovať riadne uplatňovanie súčasných pravidiel najmä 

v odvetví cestnej dopravy a v prípade potreby prijme opatrenia.“ 

 

 


