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Pozmeňujúci návrh  132/rev 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 

vodičov v odvetví cestnej dopravy 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty môžu stanoviť len 

tieto administratívne požiadavky 
a kontrolné opatrenia: 

4. Členské štáty stanovia v prípade 

každého vyslaného vodiča povinnosť 

prevádzkovateľovi cestnej dopravy so 

sídlom v inom členskom štáte najneskôr pri 

začiatku vyslania vodiča zaslať 

vnútroštátnym príslušným orgánom 

jednoduché vyhlásenie prostredníctvom 

informačného systému o vnútornom trhu 

(IMI) na štandardnom elektronickom 

formulári, ktorý vypracuje a poskytne 

Komisia, a to bez zbytočného odkladu, vo 

všetkých úradných jazykoch Únie a s 

týmito údajmi: 

a) uložiť prevádzkovateľovi cestnej 

dopravy so sídlom v inom členskom štátne 

povinnosť zaslať vnútroštátnemu 

príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní 

pracovníkov najneskôr pri začiatku ich 

vyslania, a to v elektronickej podobe a 

úradnom jazyku predmetného 

hostiteľského členského štátu alebo v 

anglickom jazyku len s týmito údajmi: 

 

i) totožnosť prevádzkovateľa cestnej 

dopravy; 

i) totožnosť prevádzkovateľa cestnej 

dopravy a v prípade dcérskych spoločností 

adresa hlavného sídla podniku; 

ii)  kontaktné údaje vedúceho dopravy 

alebo inej kontaktnej osoby (osôb) v 

členskom štáte, v ktorom má 

prevádzkovateľ sídlo, na nadviazanie 

ii)  kontaktné údaje vedúceho dopravy 

alebo inej kontaktnej osoby (osôb) v 

členskom štáte, v ktorom má 

prevádzkovateľ sídlo, na nadviazanie 
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kontaktu s príslušnými orgánmi 

hostiteľského členského štátu, v ktorom sa 

služby poskytujú, a na zasielanie a 

prijímanie dokumentov alebo oznámení; 

kontaktu s príslušnými orgánmi 

hostiteľského členského štátu, v ktorom sa 

služby poskytujú, a na zasielanie a 

prijímanie dokumentov alebo oznámení; 

iii) predpokladaný počet a totožnosť 

vyslaných vodičov; 

iii) informácie o vyslanom vodičovi 

vrátane týchto údajov: totožnosť, krajina 

pobytu, pracovné právo, ktoré sa vzťahuje 

na pracovnú zmluvu, krajina platenia 

príspevkov na sociálne zabezpečenie a 

identifikačné číslo sociálneho 

zabezpečenia; 

iv) predpokladané trvanie vyslania, 

jeho začiatok a koniec; 

iv) predpokladaný začiatok a koniec 

vyslania každého pracovníka bez toho, aby 

bolo dotknuté možné predĺženie v prípade 

nepredvídateľných okolností; 

v) evidenčné čísla vozidiel použitých 

pri vyslaní vodičov; 

v) evidenčné čísla vozidiel použitých 

pri vyslaní vodičov; 

vi) typ dopravných služieb, teda 

doprava tovaru, doprava osôb, 

medzinárodná doprava, kabotáž; 

vi) typ dopravných služieb, teda 

doprava tovaru, doprava osôb, 

medzinárodná doprava, kabotáž. 

 Jednoduché vyhlásenie uvedené v prvom 

pododseku sa môže vzťahovať na obdobie 

najviac šiestich mesiacov a aktualizuje ho 

prevádzkovateľ cestnej dopravy 

elektronicky v súlade so aktuálnou 

skutočnou situáciou a bez zbytočného 

odkladu. 

 4a. Členské štáty môžu dodatočne 

stanoviť tieto administratívne požiadavky 

a kontrolné opatrenia: 

b) uložiť vodičovi povinnosť 

uchovávať a na požiadanie pri cestnej 

kontrole poskytnúť v papierovej alebo 

elektronickej podobe kópiu vyhlásenia o 

vyslaní a dôkaz o tom, že prepravná 

operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom 

členskom štáte, napríklad elektronický 

nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz 

uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009; 

a) uložiť prevádzkovateľovi cestnej 

dopravy povinnosť poskytnúť vodičovi na 

účely cestnej kontroly v papierovej alebo 

elektronickej podobe tieto dokumenty: 

 i)  kópiu jednoduchého vyhlásenia 

uvedeného v odseku 4, 

 ii)  dôkaz o tom, že dopravná operácia 

sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom 
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štáte, uvedený v článku 8 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1072/2009; 

 iii)  elektronický nákladný list (e-

CMR); 

 iv)  kópiu pracovnej zmluvy v jednom z 

úradných jazykov hostiteľského 

členského štátu alebo v anglickom jazyku; 

 v)  kópiu výplatných pások za 

uplynulé dva mesiace; 

c) uložiť vodičovi povinnosť 

uchovávať a na požiadanie pri cestnej 

kontrole poskytnúť záznamy tachografu, a 

predovšetkým kódy členských štátov, v 

ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní 

operácií medzinárodnej cestnej dopravy 

alebo kabotáže; 

b) uložiť vodičovi povinnosť 

uchovávať a na požiadanie pri cestnej 

kontrole poskytnúť príslušné záznamy 

tachografu a predovšetkým kartu vodiča so 

zaznamenanými prechodmi hraníc a 
kódmi členských štátov, v ktorých sa vodič 

nachádzal pri vykonávaní operácií 

medzinárodnej cestnej dopravy alebo 

kabotáže; 

d) uložiť vodičovi povinnosť 

uchovávať a na požiadanie pri cestnej 

kontrole poskytnúť v papierovej alebo 

elektronickej podobe kópiu pracovnej 

zmluvy alebo rovnocenného dokladu v 

zmysle článku 3 smernice Rady 

91/533/EHS20 v preklade do jedného z 

úradných jazykov hostiteľského 

členského štátu alebo do anglického 

jazyka; 

 

e) uložiť vodičovi povinnosť na 

požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť 

v papierovej alebo elektronickej podobe 

kópiu výplatných pások za uplynulé dva 

mesiace; počas cestnej kontroly sa vodič 

môže obrátiť na ústredie, vedúceho 

dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, 

ktoré môžu poskytnúť túto kópiu; 

 

f) uložiť prevádzkovateľovi cestnej 

dopravy povinnosť na žiadosť orgánov 

hostiteľského členského štátu po období 

vyslania vodiča v primeranej lehote dodať 

v papierovej alebo elektronickej podobe 

kópie dokumentov uvedených v písmenách 

b), c) a e). 

c) uložiť prevádzkovateľovi cestnej 

dopravy povinnosť na žiadosť orgánov 

hostiteľského členského štátu po období 

vyslania vodiča bez zbytočného odkladu 

dodať v papierovej alebo elektronickej 

podobe kópie dokumentov uvedených v 

písmenách a) a b) vrátane kópií 
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príslušných výplatných pások. 

__________________ __________________ 

20 Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. 

októbra 1991 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). 

 

Or. en 
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