
AM\1209124SK.docx PE647.697v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

1.7.2020 A9-0114/2

Pozmeňujúci návrh 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Odôvodnenie 12

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(12) Ak vodič vykonáva kombinovanú 
dopravu, je povaha poskytovaných služieb 
na počiatočnom alebo konečnom cestnom 
úseku úzko prepojená s členským štátom 
usadenia, ak daný cestný úsek samostatne 
predstavuje bilaterálnu dopravnú operáciu. 
Na opačnej strane, keď sa dopravná 
operácia na danom cestnom úseku 
vykonáva v hostiteľskom členskom štáte 
alebo ako nebilaterálna medzinárodná 
dopravná operácia, existuje dostatočné 
prepojenie s územím hostiteľského 
členského štátu, a preto by sa mali 
uplatňovať pravidlá vysielania.

(12) Ak vodič vykonáva kombinovanú 
dopravu, je povaha poskytovaných služieb 
na počiatočnom alebo konečnom cestnom 
úseku úzko prepojená s členským štátom 
usadenia, ak daný cestný úsek samostatne 
predstavuje bilaterálnu dopravnú operáciu.
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1.7.2020 A9-0114/3

Pozmeňujúci návrh 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Odôvodnenie 14 a (nové)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(14a) Osobitné pravidlá ustanovené v 
tejto smernici by sa okrem prípadov 
vysielania vodičov na základe zmluvy o 
poskytovaní služieb mali vzťahovať aj na 
vysielanie pracovníkov do organizácie 
alebo podniku v rámci tej istej skupiny, na 
ktorú sa vzťahuje článok 1 ods. 3 písm. b) 
smernice 96/71/ES. Toto ustanovenie sa 
vzťahuje na mnoho rôznych situácií, na 
ktoré sa osobitné ustanovenia tejto 
smernice budú vzťahovať odlišne tým, že 
sa bude rozlišovať medzi rôznymi druhmi 
dopravných operácií.  Ak je vodič vyslaný 
do organizácie alebo podniku v inom 
členskom štáte na dlhší čas alebo 
vykonáva dopravné operácie vo 
všeobecnosti pre takúto organizáciu alebo 
podnik, osobitné ustanovenia nie sú 
potrebné a vodič by sa mal považovať za 
vyslaného v súlade s ustanoveniami 
smernice 96/71/ES.

 Ak však vodič, na ktorého sa vzťahuje 
článok 1 ods. 3 písm. b) smernice 
96/71/ES, vykonáva dopravné operácie, 
ktoré sa podobajú bilaterálnym 
dopravným operáciám bez toho, aby 
podliehali zmluve o preprave, vodič by sa 
nemal považovať za vyslaného.
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1.7.2020 A9-0114/4

Pozmeňujúci návrh 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Odôvodnenie 15

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

(15) Prevádzkovatelia z Únie čelia 
rastúcej konkurencii zo strany 
prevádzkovateľov so sídlom v tretích 
krajinách. Je preto mimoriadne dôležité 
zabezpečiť, aby prevádzkovatelia z Únie 
neboli diskriminovaní. V súlade s článkom 
1 ods. 4 smernice 96/71/ES podnikom 
usadeným v štáte mimo EÚ nesmú byť 
poskytnuté výhodnejšie podmienky, než 
podnikom usadeným v členskom štáte. 
Táto zásada by sa mala uplatňovať aj so 
zreteľom na špecifické pravidlá týkajúce sa 
vysielania stanovené v tejto smernici. Mala 
by sa uplatňovať najmä vtedy, keď 
prevádzkovatelia z tretích krajín 
vykonávajú dopravné operácie na základe 
dvojstranných alebo mnohostranných 
dohôd, ktorými sa poskytuje prístup na trh 
Únie.

(15) Prevádzkovatelia z Únie čelia 
rastúcej konkurencii zo strany 
prevádzkovateľov so sídlom v tretích 
krajinách. Je preto mimoriadne dôležité 
zabezpečiť, aby prevádzkovatelia z Únie 
neboli diskriminovaní. V súlade s článkom 
1 ods. 4 smernice 96/71/ES podnikom 
usadeným v štáte mimo EÚ nesmú byť 
poskytnuté výhodnejšie podmienky, než 
podnikom usadeným v členskom štáte. 
Táto zásada by sa mala uplatňovať aj so 
zreteľom na špecifické pravidlá týkajúce sa 
vysielania stanovené v tejto smernici. 
Vzhľadom na to, že Únia už uplatnila 
svoju právomoc a prijala spoločné 
osobitné pravidlá pre vysielanie vodičov, 
začne rokovania s príslušnými tretími 
krajinami s cieľom uplatňovať pravidlá 
rovnocenné s pravidlami ustanovenými v 
tejto smernici.
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1.7.2020 A9-0114/5

Pozmeňujúci návrh 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

2. Uvedené špecifické pravidlá platia 
pre vodičov, ktorých zamestnávajú 
podniky usadené v členskom štáte, ktoré 
prijmú nadnárodné opatrenie uvedené v 
článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 
96/71/ES.

2. Uvedené špecifické pravidlá platia 
pre vodičov, ktorých zamestnávajú 
podniky usadené v členskom štáte, ktoré 
prijmú jedno z nadnárodných opatrení 
uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) a b) 
smernice 96/71/ES.

Vodič zamestnaný podnikom usadeným v 
členskom štáte, ktorý prijíma nadnárodné 
opatrenia uvedené v článku 1 ods. 3 písm. 
b) smernice 96/71/ES, sa nepovažuje za 
vyslaného na účely smernice 96/71/ES, 
keď vykonáva dopravnú operáciu pre 
svojho zamestnávateľa spočívajúcu v: 

a) preprave tovaru z členského štátu 
usadenia jeho zamestnávateľa do 
organizácie alebo podniku vo vlastníctve 
skupiny v inom členskom štáte; 
b) preprave tovaru z takejto organizácie 
alebo podniku vo vlastníctve skupiny do 
členského štátu, v ktorom je usadený jeho 
zamestnávateľ;  alebo
c) jazde prázdneho vozidla spojenou s 
dopravnými operáciami uvedenými v 
písmenách a) alebo b).
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1.7.2020 A9-0114/6

Pozmeňujúci návrh 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 1

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Na účely tejto smernice sa bilaterálnou 
dopravnou operáciou vo vzťahu k preprave 
tovaru rozumie preprava tovaru na základe 
zmluvy o preprave z členského štátu 
usadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 
bode 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009, do 
iného členského štátu alebo tretej krajiny, 
alebo z iného členského štátu alebo tretej 
krajiny do členského štátu usadenia.

Na účely tejto smernice sa bilaterálnou 
dopravnou operáciou vo vzťahu k preprave 
tovaru rozumie preprava tovaru na základe 
nákladného listu z členského štátu 
usadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 
bode 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009, do 
iného členského štátu alebo tretej krajiny, 
alebo z iného členského štátu alebo tretej 
krajiny do členského štátu usadenia.
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1.7.2020 A9-0114/7

Pozmeňujúci návrh 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Pri bilaterálnej dopravnej operácii je 
členským štátom usadenia buď miesto 
pôvodu, v ktorom je prepravovaný tovar 
naložený, alebo miesto určenia, kde sa 
tovar vykladá. Bilaterálna dopravná 
operácia môže okrem toho zahŕňať 
činnosti od vyzdvihnutia tovaru na 
jednom alebo viacerých miestach 
nakládky až do ich konečného dodania na 
jedno alebo viaceré miesta dodania.
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1.7.2020 A9-0114/8

Pozmeňujúci návrh 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 2

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Od ... [18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice], čo je dátum, od 
ktorého sa od vodičov vyžaduje, aby ručne 
zaznamenávali údaje o prekračovaní 
hraníc podľa článku 34 ods. 7 nariadenia 
(EÚ) č. 165/2014, členské štáty uplatňujú 
výnimku pre bilaterálne dopravné 
operácie vo vzťahu k preprave tovaru 
stanovené v prvom a druhom pododseku 
tohto odseku aj v prípade, keď vodič 
okrem bilaterálnej dopravnej operácie 
vykoná jednu činnosť nakládky a/alebo 
vykládky v členských štátoch alebo tretích 
krajinách, cez ktoré prechádza, za 
predpokladu, že vodič tovar nenaloží a 
nevyloží v tom istom členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/9

Pozmeňujúci návrh 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 3

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Ak po bilaterálnej dopravnej operácii, 
ktorá sa začala v členskom štáte usadenia 
a počas ktorej sa nevykonala žiadna 
dodatočná činnosť, nasleduje bilaterálna 
dopravná operácia do členského štátu 
usadenia, výnimka pre dodatočné činnosti 
stanovené v treťom pododseku sa 
uplatňuje najviac na dve dodatočné 
činnosti nakládky a/alebo vykládky v 
súlade s podmienkami stanovenými v 
treťom pododseku.

vypúšťa sa

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/10

Pozmeňujúci návrh 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 3 a (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Odchylne od uvedeného sa vodič 
nepovažuje za vyslaného na účely 
smernice 96/71/ES pri vykonávaní najviac 
troch dopravných operácií 
uskutočňovaných tretími krajinami, ak sa 
tieto operácie vykonávajú počas 
príchodzej bilaterálnej dopravnej operácie 
z členského štátu usadenia alebo v 
nadväznosti na ňu, prípadne počas 
odchodzej bilaterálnej dopravnej operácie 
do členského štátu usadenia.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/11

Pozmeňujúci návrh 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
v mene skupiny ECR

Odporúčanie do druhého čítania A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania 
vodičov v odvetví cestnej dopravy
(2017/0121(COD))

Pozícia Rady
Článok 1 – odsek 3 – pododsek 3 b (nový)

Pozícia Rady Pozmeňujúci návrh

Na účely tejto smernice je operácia 
uskutočňovaná tretími krajinami pohyb 
tovaru na základe nákladného listu medzi 
dvoma rôznymi členskými štátmi inými 
ako členský štát usadenia, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 8 nariadenia 
(ES) č. 1071/2009. Dopravná operácia 
uskutočňovaná tretími krajinami môže 
okrem toho zahŕňať činnosti od 
vyzdvihnutia tovaru na jednom alebo 
viacerých miestach nakládky až do ich 
konečného dodania na jedno alebo 
viaceré miesta dodania.

Or. en


