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Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. mája 2018 o návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 
služieb (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0128),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8-0114/2016),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality bulharským parlamentom, českým 
Senátom a Poslaneckou snemovňou, dánskym parlamentom, estónskym parlamentom, 
chorvátskym parlamentom, lotyšským parlamentom, litovským parlamentom, 
maďarským parlamentom, poľským Senátom a Sejmom, rumunským Senátom 
a Poslaneckou snemovňou a Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré tvrdia, že 
návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 
14. decembra 20161,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 20162,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste 
z 11. apríla 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 

1 Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 81.
2 Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 75.



4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A8-0319/2017),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0070
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. mája 2018 na účely prijatia 
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 
96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 
2018/957.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE 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 
prispôsobiť pravidlá špecifickým potrebám vyslaných pracovníkov v tomto odvetví a zároveň 
zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu cestnej dopravy.

Smernica 96/71/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.


