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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi globalizacije se svet hitro spreminja. Tudi Evropska unija se mora prilagoditi novi 
resničnosti globaliziranega sveta in medsebojno povezanih gospodarstev ter prilagoditi svoje 
zakone in pravila. Začasna mobilnost visokokvalificiranih delavcev je ena bistvenih 
značilnosti današnjega poslovnega modela, zlasti multinacionalne družbe pa se vse bolj 
zanašajo na strokovnjake, ki lahko delajo na različnih projektih širom po svetu, pogosto v zelo 
kratkem času. Zaradi tega se pripravljavka mnenja na splošno strinja s ciljem določitve 
enotnih pravil in zmanjšanja papirologije za pravila, ki za osebe, premeščene znotraj podjetja, 
veljajo ob vstopu v Evropsko unijo. 

Vstop in mobilnost oseb, premeščenih znotraj podjetja, sta bila do sedaj v pristojnosti 
posameznih držav članic, kar se bo s to direktivo spremenilo. Upati je, da bodo spremembe 
prinesle dodano vrednost za vse zainteresirane strani. Nova pravila bi morala biti enotna in 
pregledna ter ne bi smela dopuščati vrzeli ali izjem za podjetja in države članice. 

Treba je pozdraviti določbe Komisije o odpravi birokracije in papirologije za podjetja. 
Možnost urejanja vseh formalnosti na enem mestu je za podjetja izredno pomembna, saj bo 
postopek obravnavanja vlog manj birokratski in učinkovitejši. Načeloma naj se ne bi 
zahtevalo opravljanje preskusov trga dela. 

V predlogu Komisije je treba izboljšati merila in opredelitve, ki morajo biti natančnejši. 
Opredelitev vodstvenih delavcev in strokovnjakov mora biti dopolnjena, da bo pravno 
nesporna in torej nedvoumna. Pripravljavki mnenja se pri tem zdijo koristne opredelitve iz 
direktive o modri karti. Imetniki modre karte sicer niso osebe, ki bi bile premeščene znotraj 
podjetja, ampak so visoko izobraženi strokovnjaki, ki zaprosijo za modro karto, so pa na 
enaki ravni glede kvalifikacij in poklicnih izkušenj. 

Pripravljavka mnenja se načeloma ne strinja s Komisijo glede tega, katera pravila naj bi 
veljala za osebe, premeščene znotraj podjetja. Komisija se sklicuje na direktivo o napotitvi 
delavcev, kar pa za to direktivo ne bi bilo ustrezno iz več razlogov. Opozoriti je treba, da ni 
jasno, ali in v kakšnem obsegu direktiva o napotitvi delavcev velja za državljane tretjih držav.
Poleg tega se zastavlja vprašanje, ali se je smiselno sedaj, ko je direktiva o napotitvi delavcev 
v reviziji, sklicevati na predpis, ki trenutno ne služi prvotnemu namenu. Direktiva je v 
postopku pregleda in ne vemo, kakšno bo njeno besedilo na koncu. Poleg tega se direktiva o 
napotitvi delavcev od direktive o premestitvah znotraj podjetja razlikuje glede namena. Če naj 
se z direktivo o napotitvi delavcev zagotovi prosti pretok storitev, je cilj direktive o 
premestitvah znotraj podjetja ta, da se zagotovi prosti pretok delovne sile.

Pogodbi o Evropski uniji in Listina o temeljnih pravicah navajajo, da je treba državljane 
tretjih držav obravnavati enako kot državljane Unije. Ta direktiva bi morala jasno navajati 
načelo enakega obravnavanja, kot so ga deležni lokalni delavci. Upoštevanje tega načela bi 
bila najlažja rešitev za države članice in za podjetja, ki bodo natančno vedela , katerim 
pravilom je treba slediti.

Komisija v svojem predlogu navaja, da bi se za osebe, premeščene znotraj podjetja, morale 
uporabljati splošno veljavne kolektivne pogodbe. Izhodišče je dobro, vendar nezadostno, saj 
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te pogodbe ne pokrivajo vseh sektorjev v Evropski uniji. Za odpravo te vrzeli bi se za osebe, 
premeščene znotraj podjetja, morale uporabljati vse kolektivne pogodbe ne glede na to, na 
kateri ravni so bile sprejete, pa tudi sporazumi podjetij, ne pa le splošno veljavne kolektivne 
pogodbe. S tem bi bili zagotovljeni enaki pogoji in bi se uporabljala ista pravila za vse 
delavce, domače ali iz tretjih držav. 

Eden najpomembnejših delov tega predpisa se nanaša na mobilnost znotraj EU, zlasti člen 16 
direktive. Pripravljavka mnenja obžaluje, da ta odbor ne more v člen poseči zakonodajno. Ta 
člen namreč zadeva samo srčiko direktive in lahko štejemo, da sodi v pristojnost tega odbora, 
saj obravnava mobilnost delavcev znotraj EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 79(2)(a) 
in (b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 79(2)(a) 
in (b) ter člena 153(a), (b) in (g) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev
Direktiva ne obravnava le priseljevanja, ampak je tudi instrument za opredelitev pravic teh 
delavcev v delovnem razmerju, torej služi njihovi zaščiti. Listina EU o temeljnih pravicah 
(člen 15(3)) določa, da imajo državljani tretjih držav pravico do enakega obravnavanja.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti člena 15(3) 
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Listine,

Or. en

Obrazložitev
Direktiva ne obravnava le priseljevanja, ampak je tudi instrument za opredelitev pravic teh 
delavcev v delovnem razmerju, torej služi njihovi zaščiti. Listina EU o temeljnih pravicah 
(člen 15(3)) določa, da imajo državljani tretjih držav pravico do enakega obravnavanja.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive so osebe, 
premeščene znotraj podjetja, vodstveni 
delavci, strokovnjaki in diplomirani 
pripravniki z visokošolsko izobrazbo. 
Njihova opredelitev temelji na specifičnih 
obvezah Unije iz Splošnega sporazuma o 
trgovini s storitvami (GATS) in
dvostranskih trgovinskih sporazumih. 
Navedene obveze na podlagi Splošnega 
sporazuma o trgovini s storitvami ne 
zajemajo pogojev za vstop, bivanje in delo. 
Njihova uporaba se zato dopolnjuje in 
poenostavlja s to direktivo. Vendar je 
področje uporabe premestitev znotraj 
podjetij iz te direktive širše od področja 
uporabe trgovinskih obvez, saj ni nujno, da 
se premestitve opravijo v storitvenem 
sektorju, in lahko izvirajo iz tretje države, 
ki ni pogodbenica trgovinskega sporazuma.

(10) Za namene te direktive so osebe, 
premeščene znotraj podjetja, vodstveni 
delavci, strokovnjaki in diplomirani 
pripravniki z visokimi poklicnimi 
kvalifikacijami, visokošolsko izobrazbo in 
poklicnimi izkušnjami. Zahteva o 
poklicnih izkušnjah naj ne bi veljala za 
diplomirane pripravnike. Osebe, 
premeščene znotraj podjetja, morajo 
opravljati visokokvalificirano zaposlitev.
Njihova opredelitev temelji na specifičnih 
obvezah Unije iz Splošnega sporazuma o 
trgovini s storitvami (GATS), dvostranskih 
trgovinskih sporazumih in Direktive Sveta 
2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih 
za vstop in prebivanje državljanov tretjih 
držav za namene visokokvalificirane 
zaposlitve1 (direktiva o modri karti).
Navedene obveze na podlagi Splošnega 
sporazuma o trgovini s storitvami ne 
zajemajo pogojev za vstop, bivanje in delo. 
Njihova uporaba se zato dopolnjuje in 
poenostavlja s to direktivo. Namen te 
direktive je zadostiti potrebam podjetij s 
sedežem v Uniji, ne pa zagotavljati storitev 
v smislu Splošnega sporazuma o trgovini s 
storitvami.
Vendar je področje uporabe premestitev 
znotraj podjetij iz te direktive širše od 
področja uporabe trgovinskih obvez, saj ni
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nujno, da se premestitve opravijo v 
storitvenem sektorju, in lahko izvirajo iz 
tretje države, ki ni pogodbenica 
trgovinskega sporazuma.
_____________
1 UL L 155, 18.6.2009, str. 17.

Or. en

Obrazložitev
Tudi za to direktivo bi morale veljati že normirane in delujoče opredelitve iz direktive o modri 
karti. Zaradi jasnosti, preglednosti in boljše ureditve je tudi prav, da se predlagani 
visokošolski izobrazbi dodajo še visoke poklicne kvalifikacije, poklicne izkušnje in 
visokokvalificirana zaposlitev. Imetniki modre karte sicer niso osebe, ki bi bile premeščene 
znotraj podjetja, ampak so visoko izobraženi strokovnjaki, ki zaprosijo za modro karto, so pa 
na enaki ravni glede kvalifikacij in poklicnih izkušenj.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Osebe, premeščene znotraj podjetja, bi 
morale biti upravičene do enakih delovnih 
pogojev kot napoteni delavci, katerih 
delodajalec ima sedež na ozemlju 
Evropske unije, kot določa Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev. Namen te zahteve je varstvo 
delavcev in jamčenje poštene konkurence 
med podjetji s sedežem v državi članici in 
podjetji s sedežem v tretji državi, saj 
zagotavlja, da slednja ne bodo mogla 
izkoriščati nižjih delovnih standardov in s 
tem kakršne koli konkurenčne prednosti.

(11) Osebe, premeščene znotraj podjetja, bi 
morale biti upravičene do enakih delovnih 
pogojev kot lokalni delavci. Osebe, 
premeščene znotraj podjetja, bi morale 
biti obravnave enako kot državljani države 
članice gostiteljice ali stalno zaposleni in 
to ne le pri plači, ampak pri vseh pogojih 
zaposlitve. Ta enakost se ne bi smela 
omejevati na splošno veljavne kolektivne 
pogodbe, ampak bi se morala uporabljati 
za vse zakone in druge predpise, 
arbitražne odločbe in kolektivne pogodbe, 
vključno s sporazumi podjetij. Namen te 
zahteve je varstvo delavcev in jamčenje 
poštene konkurence med podjetji s 
sedežem v državi članici in podjetji s 
sedežem v tretji državi, saj zagotavlja, da 
slednja ne bodo mogla izkoriščati nižjih 
delovnih standardov in s tem kakršne koli 
konkurenčne prednosti.

Or. en
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Obrazložitev
Osebe, premeščene znotraj podjetja, je treba obravnavati enako kot lokalno delovno silo. 
Uporaba direktive o napotitvi delavcev ni primerna, ker ne zagotavlja tega načela in je torej 
ne smemo mešati s to direktivo. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ker premestitve znotraj podjetja 
pomenijo začasno migracijo, bi moral 
prosilec zagotoviti dokazila, da bo mogoče 
državljana tretje države po opravljeni 
nalogi premestiti nazaj v podjetje, ki 
pripada isti skupini in ima sedež v tretji 
državi. Navedeno dokazilo lahko 
sestavljajo ustrezne določbe pogodbe o 
zaposlitvi. Predložiti bi bilo treba potrdilo 
o napotitvi, ki dokazuje, da ima vodstveni 
delavec ali strokovnjak iz tretje države 
poklicne kvalifikacije, ki so v državi 
članici, v katero je bil sprejet, potrebne za 
njegovo delovno mesto ali reguliran poklic.

(13) Ker premestitve znotraj podjetja 
pomenijo začasno migracijo, bi moral 
prosilec zagotoviti dokazila, da bo mogoče 
državljana tretje države po opravljeni 
nalogi premestiti nazaj v podjetje, ki 
pripada isti skupini in ima sedež v tretji 
državi. Navedeno dokazilo lahko 
sestavljajo ustrezne določbe pogodbe o 
zaposlitvi. Predložiti bi bilo treba potrdilo 
o napotitvi, ki dokazuje, da ima vodstveni 
delavec ali strokovnjak iz tretje države 
visokošolsko izobrazbo, visoke poklicne 
kvalifikacije in poklicne izkušnje, ki so v 
državi članici, v katero je bil sprejet, 
potrebne za njegovo delovno mesto ali 
reguliran poklic.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pogoje za opravljanje storitev v okviru 
člena 56 Pogodbe. Zlasti ta direktiva ne bi 
smela vplivati na pogoje za zaposlitev, ki v 
skladu z Direktivo 96/71/ES veljajo za 
delavce, ki jih podjetje s sedežem v državi 

črtano
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članici zaradi opravljanja storitev napoti 
na ozemlje druge države članice. Ta 
direktiva ne velja za državljane tretjih 
držav, ki jih napotijo podjetja s sedežem v 
državi članici v okviru opravljanja storitev 
v skladu z Direktivo 96/71/ES. Posledično 
se državljani tretjih držav, ki imajo 
dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj 
podjetja, ne morejo sklicevati na določbe 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev. Na podlagi te 
direktive se podjetja s sedežem v tretji 
državi ne bi smela obravnavati ugodneje 
kot podjetja s sedežem v državi članici, kot 
določa člen 1(4) Direktive 96/71/ES.

Or. en

Obrazložitev
Osebe, premeščene znotraj podjetja, je treba obravnavati enako kot lokalno delovno silo. 
Sklicevanje na direktivo o napotitvi delavcev ni primerno, kjer to načelo ni zagotovljeno in je 
torej ne gre mešati s to direktivo. 

Predlog spremembe7

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) opravljajo dejavnosti v imenu podjetij s 
sedežem v drugi državi članici v okviru 
opravljanja storitev v smislu člena 56 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, niti 
za tiste, ki jih podjetja s sedežem v državi 
članici napotijo zaradi opravljanja storitev 
v skladu z Direktivo 96/71/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o napotitvi delavcev ni primerna za obravnavo oseb iz tretjih držav, premeščenih 
znotraj podjetja, ki jih ne gre mešati z notranjo mobilnostjo EU.
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Predlog spremembe8

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) opravljajo dejavnosti kot začasni 
uslužbenci agencije.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „premestitev znotraj podjetja“ pomeni 
začasno napotitev državljana tretje države 
iz podjetja, katerega sedež je zunaj ozemlja 
države članice in ki ima s tem državljanom 
tretje države sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, v podjetje, ki pripada 
gospodarski družbi ali isti skupini podjetij 
s sedežem na tem ozemlju;

(b) „premestitev znotraj podjetja“ pomeni 
začasno premestitev državljana tretje 
države iz podjetja, katerega sedež je zunaj 
ozemlja države članice in ki ima s tem 
državljanom tretje države sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, v podjetje, ki pripada 
gospodarski družbi ali isti skupini podjetij 
s sedežem na tem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „vodstveni delavec“ pomeni vsako 
osebo na vodilnem položaju, ki predvsem 
vodi upravljanje gostiteljskega podjetja in 

(e) „vodstveni delavec“ pomeni vsako 
osebo na vodilnem položaju, ki predvsem 
vodi upravljanje gostiteljskega podjetja in 
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ki jo na splošno nadzorujejo ali usmerjajo 
zlasti upravni odbor ali delničarji podjetja 
ali drug enakovreden organ; ta položaj 
obsega: vodenje gostiteljskega podjetja, 
oddelka ali enote gostiteljskega podjetja, 
nadzorovanje dela drugih zaposlenih, ki 
opravljajo nadzorne, strokovne ali 
vodstvene naloge, osebno pristojnost za 
zaposlovanje in odpuščanje ali 
priporočanje zaposlovanja, odpuščanja ali 
drugih ukrepov v zvezi z osebjem;

ki jo na splošno nadzorujejo ali usmerjajo 
zlasti upravni odbor ali delničarji podjetja 
ali drug enakovreden organ; 

Or. en

Obrazložitev
Opredelitev vodstvenih delavcev mora biti jasnejša in se omejiti zgolj na visokokvalificirane 
vodstvene delavce s posebnimi veščinami, ki so zaradi svojih zmožnosti nujno potrebni za 
ustrezno izvedbo posebnih dejavnosti podjetja v državi gostiteljici. To pomeni, da morajo biti 
merilo za sprejem kvalifikacije in delovno mesto znotraj podjetja, ne pa plača. Izčrpen 
seznam, ki ga je možno razlagati vključno ali izključno, položaja ne pojasnjuje. 

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 3 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „strokovnjak“ pomeni vsako osebo s 
posebnimi znanji, ki so bistvena in 
značilna za gostiteljsko podjetje, ob 
upoštevanju ne le znanja, značilnega za 
gostiteljsko podjetje, ampak tudi ustrezno 
visoke ravni kvalifikacij glede na vrsto 
dela ali trgovine, ki zahteva posebno 
tehnično znanje;

(f) „strokovnjak“ pomeni vsako osebo, ki 
je premeščena zaradi opravljanja dela, ki 
zahteva visoko usposobljenost, in ima 
visoke poklicne kvalifikacije, poglobljeno 
poznavanje in sodobno strokovno znanje, 
njeno znanje pa je zelo pomembno ali 
ustrezno za posebne dejavnosti 
gostiteljskega podjetja;

Or. en

Obrazložitev
Opredelitev strokovnjakov mora biti jasnejša in se omejiti zgolj na visokokvalificirane 
vodstvene delavce s posebnimi veščinami, ki so zaradi svojih zmožnosti nujno potrebni za 
ustrezno izvedbo posebnih dejavnosti podjetja v državi gostiteljici. To pomeni, da morajo biti 
merilo za sprejem kvalifikacije in delovno mesto znotraj podjetja, ne pa plača.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 3 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „diplomirani pripravnik“ pomeni vsako 
osebo z visokošolsko izobrazbo, ki je 
premeščena zaradi poglobitve njenega 
znanja in izkušenj v podjetju zaradi 
priprave na zaposlitev na vodstvenem 
položaju v podjetju;

(g) „diplomirani pripravnik“ pomeni vsako 
osebo z visokošolsko izobrazbo, ki je 
premeščena zaradi poglobitve njenega 
znanja in izkušenj v podjetju zaradi 
priprave na stalno pogodbeno zaposlitev 
na vodstvenem položaju v podjetju, njene 
naloge v podjetju pa ustrezajo visokošolski 
izobrazbi, ki si jo je ta oseba pridobila;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 3 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „visokokvalificirana zaposlitev“ 
pomeni zaposlitev osebe, ki:
je v določeni državi članici zaščitena kot 
zaposlena oseba v okviru nacionalne 
zakonodaje o zaposlovanju in/ali v skladu 
z nacionalno prakso, ne glede na pravno 
razmerje, za namen opravljanja 
dejanskega in učinkovitega dela za drugo 
osebo ali pod njenim vodstvom,
– je plačana in
– ima zahtevana ustrezna in posebna 
znanja, potrjena z visokimi poklicnimi 
kvalifikacijami;

Or. en

Obrazložitev
Opredelitve je treba dopolniti, da se jasneje določijo cilji direktive. V ta namen je prav, da se 
v direktivo vnese že normirana in delujoča evropska opredelitev visokokvalificirane 
zaposlitve, da bodo osebe, ki so premeščene znotraj podjetja, zaposlene pod pogoji, ki jih 
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določa ta direktiva. Opredelitev je vzeta iz Direktive Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o 
pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane 
zaposlitve (direktiva o modri karti).

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – točka (g b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g b) „visoke poklicne kvalifikacije“ 
pomeni kvalifikacije, potrjene z dokazilom 
o visokošolski izobrazbi ali, z 
odstopanjem, kadar je predvideno v 
nacionalni zakonodaji, izkazane z 
najmanj petimi leti poklicnih izkušenj, 
primerljivih z visokošolsko izobrazbo in ki 
ustrezajo poklicu ali sektorju, določenemu 
v pogodbi o zaposlitvi ali zavezujoči 
ponudbi za zaposlitev;

Or. en

Obrazložitev
Opredelitve je treba dopolniti, da se jasneje določijo cilji direktive, ki bo s tem bolj natančna. 
V ta namen je prav, da se v direktivo vnese že normirana in delujoča evropska opredelitev 
visokih poklicnih kvalifikacij, da bodo osebe, ki so premeščene znotraj podjetja, zagotovo 
imele tudi nujne poklicne kvalifikacije. Te kvalifikacije, kot to navaja že člen 5(d) predloga 
Komisije, morajo biti kar se da jasne. Opredelitev je vzeta iz Direktive Sveta 2009/50/ES z 
dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene 
visokokvalificirane zaposlitve (direktiva o modri karti).

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – točka (g c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g c) „poklicne izkušnje“ pomeni dejansko 
in zakonito opravljanje zadevnega 
poklica;
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Or. en

Obrazložitev
Opredelitve je treba dopolniti, da se jasneje določijo cilji direktive. V ta namen je prav, da se 
v direktivo vnese že normirana in delujoča evropska opredelitev poklicnih izkušenj, da bodo 
osebe, ki so premeščene znotraj podjetja, zaposlene pod pogoji, ki jih določa ta direktiva.
Opredelitev je vzeta iz Direktive Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (direktiva o 
modri karti).

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) „splošno veljavna kolektivna pogodba“ 
pomeni kolektivno pogodbo, ki jo morajo 
upoštevati vsa podjetja na zemljepisnem 
območju ter zadevni poklici ali 
gospodarske panoge. Kadar sistem za 
priznavanje splošne veljavnosti 
kolektivnih pogodb ni vzpostavljen, lahko 
države članice izhajajo iz kolektivnih 
pogodb, ki so splošno veljavne za vsa 
podobna podjetja na zemljepisnem 
območju ter za zadevne poklice ali 
gospodarske panoge, in/ali kolektivnih 
pogodb, ki so jih sklenili najbolj 
reprezentativni delodajalci in delovne 
organizacije na nacionalni ravni ter ki 
veljajo na ozemlju posamezne države 
članice.

(n) „kolektivna pogodba“ pomeni vse vrste 
kolektivnih pogodb, ki so jo na kateri koli 
ravni, vključno na ravni podjetja, v skladu 
z nacionalno zakonodajo in prakso države 
članice gostiteljice sklenili najbolj 
reprezentativni socialni partnerji; 

Or. en

Obrazložitev
Za osebe, premeščene znotraj podjetja, bi se morale uporabljati vse ravni kolektivnih pogodb, 
ne le splošno veljavne. Osebe, premeščene znotraj podjetja, bi morale biti deležne enakega 
obravnavanja. 
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotovi dokazila, da ima poklicne 
kvalifikacije, ki so v državi članici, v 
katero je bil sprejet, potrebne za delovno 
mesto vodstvenega delavca ali 
strokovnjaka, ali če gre za diplomiranega 
pripravnika, da ima zahtevano 
visokošolsko izobrazbo;

(d) zagotovi dokazila, da ima visoke 
poklicne kvalifikacije in visokošolsko 
izobrazbo, ki so v državi članici, v katero 
je bil sprejet, potrebne za delovno mesto 
vodstvenega delavca ali strokovnjaka, ali 
če gre za diplomiranega pripravnika, da 
ima zahtevano visokošolsko izobrazbo;

Or. en

Obrazložitev
Člen je treba uskladiti glede na spremenjene opredelitve v členu 3. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo izpolnitev vseh 
pogojev iz zakonov ali drugih predpisov 
in/ali splošno veljavnih kolektivnih 
pogodb, ki veljajo za napotene delavce v 
podobnem položaju v ustrezni poklicni 
panogi, in sicer glede navedbe višine 
plačila med premestitvijo.

Države članice zahtevajo izpolnitev vseh 
pogojev iz zakonov ali drugih predpisov 
in/ali kolektivnih pogodb v ustrezni 
poklicni panogi, in sicer glede navedbe 
višine plačila med premestitvijo. 

Or. en

Obrazložitev
Formulacijo iz direktive o napotitvi delavcev je treba črtati, da se bodo za osebe, premeščene 
znotraj podjetja, dejansko lahko uporabljale kolektivne pogodbe, sprejete na kateri koli ravni.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar sistem za priznavanje splošno 
veljavnih kolektivnih pogodb ni 
vzpostavljen, lahko države članice po 
lastni volji izhajajo iz kolektivnih pogodb, 
ki so splošno veljavne za vsa podobna 
podjetja na zemljepisnem območju ter za 
zadevne poklice ali gospodarske panoge, 
in/ali kolektivnih pogodb, ki so jih sklenili 
najbolj reprezentativni delodajalci in 
delovne organizacije na nacionalni ravni 
ter ki veljajo na ozemlju posamezne 
države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 14 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na veljavno zakonodajo o 
delovnih razmerjih so osebe, premeščene 
znotraj podjetja, upravičene do:

Ne glede na veljavno zakonodajo o 
delovnih razmerjih so osebe, premeščene 
znotraj podjetja, upravičene do enakega 
obravnavanja, kot so ga deležni državljani 
države članice gostiteljice:

Or. en

Obrazložitev
Načelo enakega obravnavanja bi se moralo uporabljati za celoten člen 14.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 14 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. pogojev za zaposlitev, ki veljajo za 
napotene delavce v podobnem položaju, 
kot jih določajo zakoni ali drugi predpisi 
in/ali splošno veljavne kolektivne pogodbe 
v državi članici, v katero so bile te osebe 
sprejete v skladu s to direktivo. 
Kadar sistem za priznavanje splošno 
veljavnih kolektivnih pogodb ni 
vzpostavljen, lahko države članice po 
lastni volji izhajajo iz kolektivnih pogodb, 
ki so splošno veljavne za vsa podobna 
podjetja na zemljepisnem območju ter za 
zadevne poklice ali gospodarske panoge, 
in/ali kolektivnih pogodb, ki so jih sklenili 
najbolj reprezentativni delodajalci in 
delovne organizacije na nacionalni ravni 
ter ki veljajo na ozemlju posamezne 
države članice;

1. pogojev za zaposlitev, kot jih določajo 
zakoni ali drugi predpisi in/ali arbitražne 
odločbe in kolektivne pogodbe v državi 
članici, kjer trenutno delajo.

Or. en

Obrazložitev
Formulacijo iz direktive o napotitvi delavcev je treba črtati, da se bodo za osebe, premeščene 
znotraj podjetja, dejansko lahko uporabljale kolektivne pogodbe, sprejete na kateri koli ravni. 
Poleg tega bi moralo vedno veljati načelo gostujoče države. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 14 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

enakega obravnavanja, kot so ga deležni 
državljani države članice gostiteljice, kar 
zadeva:

črtano

Or. en
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Obrazložitev
Načelo enakega obravnavanja bi se moralo uporabljati za celoten člen 14. 

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 14 – točka 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) svobodo združevanja, pripadnosti in 
članstva v organizaciji, ki zastopa delavce 
ali delodajalce, ali v kateri koli 
organizaciji, katere člani opravljajo 
poseben poklic, vključno z ugodnostmi, ki 
jih nudijo te organizacije, in sicer brez 
poseganja v nacionalne predpise o javnem 
redu in javni varnosti;

(a) svobodo združevanja, pripadnosti in 
članstva v organizaciji, ki zastopa delavce 
ali delodajalce, ali v kateri koli 
organizaciji, katere člani opravljajo 
poseben poklic, vključno z ugodnostmi in 
pravicami, ki jih nudijo te organizacije, 
vključno s pravico do sindikalnega 
delovanja, in sicer brez poseganja v 
nacionalne predpise o javnem redu in javni 
varnosti;

Or. en

Obrazložitev
Osebe, premeščene znotraj podjetja, bi morale imeti tudi pravico do sindikalnega delovanja. 


