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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES 
o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0131),

– ob upoštevanju člena 53(1) ter členov 62 in 294(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0086/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Prosto gibanje delavcev vsem 
državljanom zagotavlja pravico do 
prostega gibanja v drugo državo članico, 
da tam delajo in prebivajo v ta namen, ter 
jih ščiti pred diskriminacijo glede 
zaposlovanja, plačila in drugih delovnih 
pogojev v primerjavi z državljani 
navedene države članice. To pravico je 
treba razlikovati od svobode opravljanja 
storitev, ki zajema pravico podjetij do 
opravljanja storitev v drugi državi članici,
pri čemer lahko svoje delavce v ta namen
začasno pošljejo („napotijo“) na 
opravljanje dela, potrebnega za 
opravljanje teh storitev v navedeni državi 
članici.

(2) Svoboda opravljanja storitev vključuje
pravico podjetij, da opravljajo storitve v 
drugi državi članici, v katero lahko začasno 
pošljejo („napotijo“) svoje delavce, da tam 
opravijo delo, ki je potrebno za 
zagotavljanje storitev. Pri napotitvi 
delavcev je nujno treba razlikovati med to 
svobodo in svobodo do prostega gibanja 
delavcev, ki daje vsakemu državljanu 
pravico, da dela in prebiva v drugi državi 
članici in jih varuje pred diskriminacijo 
pri zaposlovanju, plačilu in drugih 
delovnih pogojih v primerjavi z državljani 
zadevne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Napotitev delavcev poteka v okviru svobode opravljanja storitev in jo je treba ločevati od 
svobode do prostega gibanja delavcev.  S predlogom spremembe se to želi poudariti. Ker se ta 
direktiva nanaša na napotitev delavcev, je treba to najprej poudariti.

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da se podjetjem prepreči, se jih odvrne 
in se jim onemogoči, da bi se izogibala 
veljavnim predpisom in/ali jih zlorabljala, 
tako da bi na nepravilen ali goljufiv način 
izkoriščala svobodo opravljanja storitev, 
zapisano v Pogodbi, in/ali uporabo 
Direktive 96/71/ES, je treba izboljšati 
izvajanje in spremljanje pojma napotitev.

(4) Da se podjetjem prepreči, se jih odvrne 
in se jim onemogoči, da bi se izogibala
veljavnim predpisom in/ali jih zlorabljala, 
tako da bi na nepravilen ali goljufiv način 
izkoriščala svobodo opravljanja storitev, 
zapisano v Pogodbi, in/ali uporabo 
Direktive 96/71/ES, je treba izboljšati 
izvajanje in spremljanje pojma napotitev 
in uvesti na ravni Unije enotnejša merila, 
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ki olajšujejo enotno tolmačenje.

Or. en

Obrazložitev

Elementi člena 3, na katere se nanaša ta uvodna izjava, so namenjeni olajšanju enotnega 
tolmačenja napotitve, da se doseže skupno razumevanje napotitve.

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sindikati imajo pomembno vlogo pri 
napotitvi delavcev z namenom opravljanja 
storitev, saj lahko socialni partnerji v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali prakso 
določajo (alternativno ali istočasno) 
različne stopnje veljavnih minimalnih 
urnih postavk.

(8) Socialni partnerji imajo pomembno 
vlogo pri napotitvi delavcev z namenom 
opravljanja storitev, saj lahko v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso določajo 
(alternativno ali istočasno) različne stopnje 
veljavnih minimalnih urnih postavk. To 
pravico je treba povezati z njihovo 
odgovornostjo, da sporočajo in obveščajo 
o predhodno navedenih postavkah.
Da bi podjetja spodbudili k spoštovanju 
vseh zavezujočih predpisov, bi morali 
socialni partnerji preučiti možnost uvedbe 
potrdil, ki bi jih lahko uporabili za 
pripravo „belega seznama“ podjetij, ki 
izpolnjujejo predpise, kot vidno priznanje 
njihove zanesljivosti.

Or. en

Obrazložitev

S pojmom „socialni partnerji“ se v uvodno izjavo vključi tudi organizacije delodajalcev. 
Določitev minimalnih plačilnih postavk na podlagi kolektivnih pogodb pogosto ni dovolj 
pregledna za tuja podjetja. Zato je treba obveščanje o njih izboljšati in v zvezi s tem vključiti 
socialne partnerje. Za izvrševanje Direktive 96/71/ES je treba uvesti nekatere motivacijske 
instrumente, ne pa samo kontrolne ukrepe.

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 11



PE498.030v01-00 8/39 PR\916592SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Medsebojno zaupanje, pripravljenost 
za sodelovanje, stalen dialog in vzajemno 
razumevanje so v tem pogledu bistveni.

(11) Ker je sposobnost države članice 
gostiteljice, da ugotovi dejanske elemente 
v zvezi s tujimi podjetji, omejena, je 
sodelovanje z državo članico sedeža 
ključno in ga je treba razvijati.
Medsebojno zaupanje, pripravljenost za 
pomoč, stalen dialog in vzajemno
razumevanje so v tem pogledu bistveni.

Or. en

Obrazložitev

Objektivno za državo članico gostiteljico ni mogoče, da bi ugotovila vse dejanske elemente v 
zvezi s tujimi podjetji, ne da bi se posvetovala in sodelovala z državo članico sedeža. Kljub 
sedanjim težavam pri takšnem sodelovanju si ni mogoče zamisliti prenosa polne odgovornosti 
na državo članico gostiteljico, ne da bi pri tem upoštevali izide kontrol in kontrol, opravljenih 
v državi članici sedeža.

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES je primerno zagotoviti, 
da se vzpostavi sistem elektronske 
izmenjave informacij za lažje upravno 
sodelovanje ter da pristojni organi kolikor 
je mogoče uporabljajo informacijski sistem 
za notranji trg (IMI). Vendar to ne sme 
preprečiti uporabe dvostranskih 
sporazumov ali dogovorov glede 
upravnega sodelovanja.

(12) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES je primerno zagotoviti, 
da se vzpostavi sistem elektronske 
izmenjave informacij za lažje upravno 
sodelovanje ter da pristojni organi kolikor 
je mogoče izključno uporabljajo 
informacijski sistem za notranji trg (sistem
IMI). Vendar to ne sme vplivati na
uporabo dvostranskih sporazumov ali 
dogovorov glede upravnega sodelovanja 
na področjih, ki jih ne pokriva sistem IMI.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zelo pozitivne povratne informacije s strani uporabnikov sistema IMI se priporoča 
uvedba obvezne uporabe v zadevah, ki jih pokriva ta sistem.
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Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Konkretneje je treba določiti 
obveznosti držav članic, da zagotovijo 
vsesplošno razpoložljivost informacij o 
pogojih za zaposlitev ter učinkovit dostop 
do njih, in sicer ne samo izvajalcem 
storitev iz drugih držav članic, temveč tudi 
zadevnim napotenim delavcem.

(14) Ker so težave pri dostopu do 
informacij o pogojih za zaposlitev pogosto 
razlog, da izvajalci storitev ne uporabljajo 
pravil, bi morale biti države članice 
obvezane, da zagotovijo vsesplošno 
razpoložljivost informacij o pogojih za 
zaposlitev ter učinkovit dostop do njih, in 
sicer ne samo izvajalcem storitev iz drugih 
držav članic, temveč tudi zadevnim 
napotenim delavcem. Ta obveznost se 
konkretneje določi, še posebej pri splošno 
zavezujočih kolektivnih pogodbah.

Or. en

Obrazložitev

Pogosto informacije o pogojih zaposlovanja, določene v različnih splošno zavezujočih 
kolektivnih pogodbah, niso ustrezno posredovane. Od podjetij ne moremo zahtevati 
spoštovanja pravil, ki jim niso bila ustrezno sporočena ali objavljena.

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Države članice morajo opredeliti, na
kakšen način se izvajalcem in 
prejemnikom storitev zagotavljajo 
enostavno dostopne zadevne informacije, 
pri čemer je najbolje, da so te informacije 
dostopne prek spleta v skladu s standardi 
spletne dostopnosti. Med takimi spletišči 
morajo biti zlasti spletišča, ki so na podlagi 
zakonodaje EU vzpostavljena za 
spodbujanje podjetništva in/ali razvoj 
čezmejnega opravljanja storitev.

(15) Za izboljšanje pravne jasnosti in 
dostopnosti informacij se določi enoten vir 
informacij za posamezno državo članico. 
Države članice navedejo enotno uradno 
nacionalno spletišče, ki vključuje zlasti 
informacije o pogojih za zaposlitev, ki 
veljajo za napotene delavce na njihovem 
ozemlju, ter povezave na spletišča, ki so na 
podlagi zakonodaje EU vzpostavljena za 
spodbujanje podjetništva in/ali razvoj 
čezmejnega opravljanja storitev.

Or. en



PE498.030v01-00 10/39 PR\916592SL.doc

SL

Obrazložitev

Sedanje razmere, v katerih so pogoji za zaposlitev dostopni preko različnih virov, povzroča 
slabo poznavanje predpisov in posledično njihovo neupoštevanje. Uvedba enotnega vira 
informacij bo prispevala k izboljšanju dostopnosti tako za delodajalce kot tudi za delavce.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo samo nekatere nadzorne ukrepe 
ali upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev.
Taki ukrepi in zahteve se lahko uvedejo
samo, če pristojni organi brez zahtevanih 
informacij ne morejo učinkovito opravljati 
svojega nadzornega dela ter potrebnih 
informacij ni mogoče v razumljivem času 
enostavno dobiti pri delodajalcu napotenih 
delavcev ali organih v državi članici, kjer 
ima izvajalec storitev sedež, in/ali če z 
manj omejevalnimi ukrepi ne bi bilo 
mogoče izpolniti ciljev nacionalnih 
nadzornih ukrepov, ki veljajo za potrebne.

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo samo nekatere nadzorne ukrepe 
ali upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev.
Za namen pravne jasnosti bi morali biti 
morebitni ukrepi in zahteve enotni na 
ravni Unije in bi jih lahko uvedli samo, če 
pristojni organi brez zahtevanih informacij 
ne morejo učinkovito opravljati svojega 
nadzornega dela ter potrebnih informacij ni 
mogoče v razumljivem času enostavno 
dobiti pri delodajalcu napotenih delavcev 
ali organih v državi članici, kjer ima 
izvajalec storitev sedež, in/ali če z manj 
omejevalnimi ukrepi ne bi bilo mogoče 
izpolniti ciljev nacionalnih nadzornih 
ukrepov, ki veljajo za potrebne.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Nacionalni inšpektorati za delo, 
socialni partnerji in drugi organi za 
spremljanje so v tem smislu odločilnega 

(19) Nacionalni inšpektorati za delo ali
drugi nacionalni organi za spremljanje so 
v tem smislu odločilnega pomena in 
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pomena in morajo ključno vlogo ohraniti 
tudi v prihodnje.

morajo ključno vlogo ohraniti tudi v 
prihodnje.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za prožno odzivanje na različnost 
trgov dela in sistemov odnosov med 
delodajalci in delojemalci lahko v izjemnih 
primerih nekatere pogoje za zaposlitev 
napotenih delavcev spremljajo drugi 
akterji in/ali organi, če zadevnim osebam 
zagotavljajo enako raven varstva ter so pri 
spremljanju nediskriminacijski in 
objektivni.

(20) Za prožno odzivanje na različnost 
trgov dela in sistemov odnosov med 
delodajalci in delojemalci, lahko socialni 
partnerji in/ali v izjemnih primerih drugi 
nacionalni organi spremljajo nekatere 
pogoje za zaposlitev napotenih delavcev, 
če zadevnim osebam zagotavljajo enako 
raven varstva ter so pri spremljanju 
nediskriminacijski in objektivni.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Inšpekcijski in drugi ustrezni organi 
za spremljanje in izvrševanje v državah 
članicah se morajo posluževati sodelovanja 
in izmenjave informacij iz zadevne 
zakonodaje, da se preveri skladnost s 
predpisi, ki se uporabljajo za napotene 
delavce.

(21) Inšpekcijski in drugi nacionalni
ustrezni organi za spremljanje in 
izvrševanje v državah članicah se morajo 
posluževati sodelovanja in izmenjave 
informacij iz zadevne zakonodaje, da se 
preveri skladnost s predpisi, ki se 
uporabljajo za napotene delavce.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za lažje izvrševanje 
Direktive 96/71/ES in njeno učinkovitejšo 
uporabo so potrebni učinkoviti pritožbeni 
mehanizmi, prek katerih lahko napoteni 
delavci vložijo pritožbe ali začnejo 
postopke neposredno ali prek ustreznih 
pooblaščenih tretjih strani, kot so sindikati 
ali druga združenja ter skupne institucije 
socialnih partnerjev. Taki mehanizmi ne 
smejo posegati v nacionalna postopkovna 
pravila glede zastopanja in obrambe pred 
sodišči.

(23) Za lažje izvrševanje 
Direktive 96/71/ES in njeno učinkovitejšo 
uporabo so potrebni učinkoviti pritožbeni 
mehanizmi, prek katerih lahko napoteni 
delavci vložijo pritožbe ali začnejo 
postopke neposredno ali prek ustreznih 
pooblaščenih tretjih strani na podlagi 
njihovega soglasja, kot so sindikati ali 
druga združenja ter skupne institucije 
socialnih partnerjev. Taki mehanizmi ne 
smejo posegati v nacionalna postopkovna 
pravila glede zastopanja in obrambe pred 
sodišči.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da se tretje strani nimajo pravice vmešavati v postopke v imenu 
napotenih delavcev, razen če jim ti to dovolijo.

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Glede na razširjenost sklepanja 
pogodb s podizvajalci v gradbenem 
sektorju je za varstvo pravic napotenih 
delavcev treba zagotoviti, da lahko v 
takem sektorju vsaj pogodbenik, čigar 
delodajalec je neposredni podizvajalec, 
poleg delodajalca ali namesto njega velja 
za odgovornega za plačilo napotenim 
delavcem pripadajočih neto minimalnih 
urnih postavk, zamujenih plačil 
neporavnanih prejemkov in/ali prispevkov 
za splošne sklade ali institucije socialnih 
partnerjev, ki jih ureja zakonodaja ali 
kolektivna pogodba, če so zajeti v 
členu 3(1) Direktive 96/71/ES. 
Pogodbenik ne velja za odgovornega, če 
izpolnjuje obveznosti primerne skrbnosti. 

črtano
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Slednje lahko zajema preventivne ukrepe 
v zvezi z dokazili, ki jih zagotovi 
podizvajalec, kadar je ustrezno tudi na 
podlagi informacij nacionalnih organov.

Or. en

Obrazložitev

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Po posvetovanju s socialnimi 
partnerji na nacionalni ali sektorski ravni 
so lahko v posebnih primerih v skladu z 
nacionalno zakonodajo in prakso za 
neizpolnjevanje obveznosti na podlagi te 
direktive odgovorni tudi drugi 
pogodbeniki ali pa je njihova odgovornost 
omejena.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave je posledica črtanja člena 12.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Obveznost uvedbe zahteve o 
odgovornosti za pogodbenika, ko je 
neposredni podizvajalec izvajalec storitev 
s sedežem v drugi državi članici, ki 
napotuje delavce, je upravičena z nujnim 
razlogom socialne zaščite delavcev v 
splošnem interesu. Možno je, da taki 
napoteni delavci niso v enakem položaju 
kot delavci, zaposleni pri neposrednem 
podizvajalcu s sedežem v isti državi članici 
kot pogodbenik, in sicer glede možnosti 
terjatve neporavnanih prejemkov ali 
povračil neupravičeno zadržanih davkov 
ali prispevkov za socialno varnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave je posledica črtanja člena 12.

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Razlike med sistemi držav članic za 
izvrševanje naloženih upravnih glob in/ali 
kazni v čezmejnih primerih ovirajo 
pravilno delovanje notranjega trga ter 
lahko otežijo ali celo preprečijo 
zagotavljanje enake ravni varstva 
napotenih delavcev v Uniji.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta uvodna izjava je premaknjena za uvodno izjavo 28. Zaporedje naslednjih uvodnih izjav ni 
pravilno. Namen spremembe je predvsem pojasniti razloge za ukrepe, uvedene v okviru 
čezmejnega izvrševanja kazni in glob, in usmerjanje pozornosti na težave in ovire, ki 
zahtevajo približevanje zakonodaje na tem področju.
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Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Učinkovito izvrševanje materialnih 
pravil, ki urejajo področje napotitve 
delavcev z namenom opravljanja storitev, 
je treba zagotoviti s posebnimi 
usmerjenimi ukrepi za čezmejno 
izvrševanje naloženih upravnih glob in 
kazni. Zbližanje zakonodaje držav članic 
na tem področju je zato nujen pogoj za 
zagotovitev višje, bolj enakovredne in 
primerljive ravni varstva, potrebne za 
pravilno delovanje notranjega trga.

(28) Učinkovito izvrševanje materialnih 
pravil, ki urejajo področje napotitve 
delavcev z namenom opravljanja storitev, 
je treba zagotoviti s posebnimi 
usmerjenimi ukrepi za čezmejno 
izvrševanje naloženih upravnih glob in 
kazni.

Or. en

Obrazložitev

Drugi stavek te uvodne izjave (nekoliko spremenjene) je premaknjen za uvodno izjavo 
28a(novo).

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Razlike med sistemi držav članic pri 
izvrševanju naloženih upravnih glob ali 
kazni v čezmejnih situacijah škodujejo 
pravilnemu delovanju notranjega trga. 
Zbližanje zakonodaje držav članic na tem 
področju je zato nujen pogoj za 
zagotovitev višje, bolj enakovredne in 
primerljive ravni spoštovanja zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Glavni namen kazni in glob, izrečenih zaradi njihove odvračilne narave, je zagotoviti 
spoštovanje zakonodaje (enakovredna raven varstva delavcev je drugoten in posreden 
rezultat).
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Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ne glede na uvedbo enotnejših 
predpisov v zvezi s čezmejnim 
izvrševanjem kazni in glob ter potrebo po 
okrepitvi skupnih meril za nadaljnje 
postopke v primeru njihovega neplačila te 
določbe ne smejo posegati v pristojnosti 
držav članic, da določijo lastne sisteme 
kazni, sankcij in glob, ali ukrepe za 
izterjavo v okviru njihove nacionalne 
zakonodaje.

(30) Ne glede na uvedbo nekoliko
enotnejših predpisov v zvezi s čezmejnim 
izvrševanjem kazni in glob ter potrebo po 
omogočanju nadaljnjih postopkov v 
primeru njihovega neplačila te določbe ne 
smejo posegati v pristojnosti držav članic, 
da določijo lastne sisteme kazni, sankcij in 
glob, ali ukrepe za izterjavo v okviru 
njihove nacionalne zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Poglavje VI ne zagotavlja bolj enotnega sistema, temveč uvaja samo nekatera zbliževanja, 
katerih namen je narediti čezmejno izvrševanje kazni in glob mogoče in učinkovito tudi pri 
različnih nacionalnih določbah.

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „pristojni organ“ pomeni organ, ki ga
država članica imenuje za izvajanje nalog 
na podlagi te direktive;

(a) „pristojni organ“ pomeni javne organe, 
ki jih država članica imenuje za izvajanje 
nalog na podlagi te direktive;

Or. en

Obrazložitev

Pogosto je v državah članicah več kot samo eden organ pristojen za opravljanje nalog, 
povezanih s to direktivo. Pomembno je poudariti, da morajo biti ti organi javni.



PR\916592SL.doc 17/39 PE498.030v01-00

SL

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „organ prosilec“ pomeni pristojni organ 
države članice, ki zaprosi za pomoč, 
informacije, uradno obvestilo ali izterjavo 
v zvezi s kaznijo ali globo iz poglavja V;

(b) „organ prosilec“ pomeni pristojni organ 
države članice, ki zaprosi za pomoč, 
informacije, uradno obvestilo ali izterjavo 
v zvezi s kaznijo ali globo iz poglavja VI;

Or. en

Obrazložitev

Čezmejno izvrševanje je regulirano v poglavju VI (ne v poglavju V).

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „zaprošeni organ“ pomeni pristojni 
organ države članice, ki prejme prošnjo za 
pomoč, informacije, uradno obvestilo ali 
izterjavo.

(c)  „zaprošeni organ“ pomeni pristojni 
organ države članice, ki prejme prošnjo za 
pomoč, informacije, uradno obvestilo ali 
izterjavo, kot je določeno v poglavju VI.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujen za pojasnitev, na kateri organ se nanaša.

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi za namene izvajanja, 
uporabe in izvrševanja Direktive 96/71/ES 
upoštevajo dejanske elemente, ki so 
značilni za dejavnosti, ki jih podjetje 
opravlja v državi, v kateri ima sedež, da se 
določi, ali podjetje dejansko opravlja večji 

Pristojni organi za namene izvajanja, 
uporabe in izvrševanja Direktive 96/71/ES 
upoštevajo dejanske elemente, ki so 
značilni za dejavnosti, ki jih podjetje
opravlja v državi, v kateri ima sedež, da se 
določi, ali podjetje dejansko napoti delavce 
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del svojih dejavnosti, ne le notranjih 
upravljavskih in/ali administrativnih 
dejavnosti. Taki elementi lahko zajemajo:

na ozemlje druge države članice v okviru 
nadnacionalnega opravljanja storitev. 
Taki elementi lahko zajemajo samo:

Or. en

Obrazložitev

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kraj, kjer se napoteni delavci zaposlijo; (b) kraj, kjer se napoteni delavci zaposlijo 
in iz katerega so napoteni;

Or. en

Obrazložitev

Delavci so lahko zaposleni iz enega kraja in napoteni iz drugega. To je treba pojasniti. Obe 
informaciji sta koristni pri ocenjevanju dejanskih elementov.

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kraj, kjer podjetje opravlja večji del
svojih poslovnih dejavnosti in kjer 
zaposluje administrativno osebje;

(d) kraj, kjer podjetje opravlja svoje 
poslovne dejavnosti, ki v širšem časovnem 
okviru ocenjevanja ni omejen samo na 
notranje upravljanje in/ali upravne
dejavnosti;

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s sodbami Sodišča Evropske Unije (C-115/2011) in Uredbe 883/2004 ni nujno, da so 
dejavnosti podjetij v državi članici sedeža večjega obsega. Vendar na splošno dejavnosti 
podjetij, ki napotijo delavce, ne smejo biti omejene samo na notranje upravljanje in/ali 
upravne dejavnosti. Izraz „v širšem časovnem okviru ocenjevanja“ je namenjen omogočanju 
širšega časovnega pregleda dejavnosti podjetij in ne samo ocenjevanja v določenem trenutku.

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) neobičajno omejeno število izvedenih 
naročil in/ali obseg prometa v državi 
članici, kjer ima podjetje sedež.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da je zaradi večje pogodbe v tujini, prihodek, ki ga je ustvarilo podjetje v 
državi sedeža, zelo omejen, kar ne ogroža dejanske narave napotitve.

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena teh elementov se prilagodi 
posameznemu primeru in upošteva 
naravo dejavnosti podjetja v državi 
članici, v kateri ima podjetje sedež.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek bo združen s členom 3(2) in bo tvoril nov člen 3(3).

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1



PE498.030v01-00 20/39 PR\916592SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se oceni, ali napoteni delavec začasno 
opravlja delo v državi članici, ki ni država, 
v kateri običajno dela, se preučijo vsi
dejanski elementi, značilni za tako delo, ter 
položaj delavca.

Da se oceni, ali napoteni delavec začasno 
opravlja delo v državi članici, ki ni država, 
v kateri običajno dela, se preučijo dejanski 
elementi, značilni za tako delo, ter položaj 
delavca.

Or. en

Obrazložitev

Ker so dejanski elementi samo okvirni, se ne sme predlagati, da se v vsakem primeru vsi 
pregledajo.

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Taki elementi lahko zajemajo: Taki elementi lahko zajemajo samo:

Or. en

Obrazložitev

Možnost uvedbe bolj zglednih in okvirnih elementov, ki se jih preveri v primeru, da kontrola 
povzroča pravno negotovost. Nezaključen seznam vodi do različnih elementov v različnih 
državah članicah, ki lahko vodijo do različnih odločitev o tem, kdo je napoteni delavec. 
Posledično bi moral člen 3 določiti zaključen seznam elementov.

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) posedovanje veljavnega obrazca A1, 
izdanega za napotenega delavca.

Or. en
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Obrazložitev

Pred začetkom napotitve mora delodajalec pridobiti obrazec A1 za vsakega napotenega 
delavca. Potrdilo se nanaša na zakonodajo v zvezi s socialno varnostjo in je koristno za 
dokazovanje plačanih socialnih prispevkov v državi EU, ki ni država gostiteljica, in lahko 
predstavlja okvirni element, značilen za dejansko napotene delavce.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi zgoraj našteti dejanski elementi so 
okvirni vidiki skupne ocene, ki jo je treba 
izvesti, in jih zato ni mogoče presojati 
ločeno. Merila se prilagodijo 
posameznemu primeru in upoštevajo 
posebnosti okoliščin.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek bo združen s členom 3(1) in bo tvoril nov člen 3(3).

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsi dejanski elementi, našteti v 
zgornjih odstavkih 1 in 2, so le okvirni 
dejavniki skupne ocene, ki jo je treba 
izvesti, in jih zato ni mogoče obravnavati 
ločeno. Ocenjevanje teh elementov se 
prilagodi posameznemu primeru, pri 
čemer se upoštevajo posebnosti okoliščin. 
Neizpolnjevanje enega ali več meril ne 
prepreči nujno napotitve delavcev, vendar 
lahko olajša ugotavljanje, ali gre za 
dejansko napotitev.

Or. en
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Obrazložitev

Jasno mora biti, da ta del zadeva vse dejanske elemente obeh odstavkov 1 in 2 ter da je del 
odstavka 3 člena 3.

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice za potrebe te direktive v 
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 
prakso imenujejo enega ali več pristojnih 
organov, med katerimi so lahko uradi za 
sodelovanje iz člena 4 Direktive 96/71/ES.

Države članice za potrebe te direktive v 
skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 
prakso imenujejo enega ali več pristojnih 
organov, med katerimi so lahko uradi za 
sodelovanje iz člena 4 Direktive 96/71/ES.

Glavna naloga urada za sodelovanje je 
zagotavljanje informacij o pogojih za 
zaposlitev. Za spremljanje uporabe 
omenjenih pravil lahko skrbijo uradi za 
sodelovanje ali drugi nadzorni organi.

Or. en

Obrazložitev

Naslov tega člena narekuje navedbo glavnih nalog uradov za sodelovanje, zato je treba to 
vključiti.

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi zagotovili popolno dostopnost in 
pravno varnost informacij, za splošno 
zavezujoče veljajo le pogoji za zaposlitev, 
ki so objavljeni prek enotnega uradnega 
nacionalnega spletišča.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti in varnosti je pomembno pojasniti, da za splošno zavezujoče štejejo le 
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pogoji, ki so primerno sporočeni izvajalcu storitve. Pogoji, določeni s splošno zavezujočimi 
kolektivnimi pogodbami, zelo pogosto niso dostopni. Od podjetij ne moremo zahtevati 
spoštovanja pravil, ki jim niso bila sporočena ali objavljena.

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na nacionalnih spletiščih na podroben 
in uporabniku prijazen način ter v 
dostopnih formatih jasno navedejo, katere 
pogoje za zaposlitev in/ali katere dele 
njihove (nacionalne in/ali regionalne) 
zakonodaje je treba uporabljati za delavce, 
napotene na njihovo ozemlje;

(a) na enotnih uradnih nacionalnih 
spletiščih na podroben in uporabniku 
prijazen način ter v dostopnih formatih 
jasno navedejo, katere pogoje za zaposlitev 
in/ali katere dele njihove (nacionalne in/ali 
regionalne) zakonodaje je treba uporabljati 
za delavce, napotene na njihovo ozemlje;

Or. en

Obrazložitev

Dostopnost informacij lahko izboljšamo le tako, da bomo do njih dostopali samo prek enega 
vira. Poleg tega bi morali biti pogoji uradno objavljeni na nacionalnem uradnem spletišču ter 
tako neposredno dostopni delavcem in delodajalcem.

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da so na spletiščih splošno 
dostopne informacije o tem, katere 
kolektivne pogodbe se uporabljajo (in za 
koga) ter katere pogoje za zaposlitev 
morajo uporabljati izvajalci storitev iz 
drugih držav članic v skladu z 
Direktivo 96/71/ES, pri čemer, kadar je 
mogoče, zagotovijo povezave do 
obstoječih spletišč in drugih kontaktnih 
točk, zlasti ustreznih socialnih partnerjev;

(b) sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da so na enotnem uradnem 
nacionalnem spletišču splošno dostopne 
informacije o tem, katere kolektivne 
pogodbe se uporabljajo (in za koga) ter 
katere pogoje za zaposlitev morajo 
uporabljati izvajalci storitev iz drugih 
držav članic v skladu z Direktivo 96/71/ES, 
pri čemer, kadar je mogoče, zagotovijo 
povezave do obstoječih spletišč in drugih 
kontaktnih točk, zlasti ustreznih socialnih 
partnerjev;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) delavcem in izvajalcem storitev 
omogočijo dostop do informacij v drugih 
jezikih, kot je/so nacionalni jezik(-i) 
države, v kateri se opravljajo storitve, po 
možnosti v obliki prospekta, v katerem so 
povzeti glavni veljavni delovni pogoji, ter 
na zahtevo v formatih, dostopnih 
invalidom;

(c) delavcem in izvajalcem storitev 
omogočijo dostop do informacij v
angleščini in drugih najpomembnejših
jezikih, kot je/so nacionalni jezik(-i) 
države, v kateri se opravljajo storitve, po 
možnosti v obliki prospekta, v katerem so 
povzeti glavni veljavni delovni pogoji, ter 
na zahtevo v formatih, dostopnih 
invalidom;

Or. en

Obrazložitev

Izbira jezikov, v katere je treba prevesti informacije , bi morala temeljiti na oceni 
državljanstva napotenih delavcev v zadevni državi članici in njihovega števila. Poleg tega bi 
morala biti podlaga notranjega trga angleščina, saj to omogoča nadaljnje prevode.

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izboljšujejo dostopnost in jasnost 
informacij na nacionalnih spletiščih;

(d) izboljšujejo dostopnost in jasnost 
informacij, zlasti tistih na enotnih uradnih
nacionalnih spletiščih iz točke (a), pri 
čemer jih sistematično posodabljajo;

Or. en

Obrazložitev

Ker se glavni delovni pogoji (zlasti minimalna plača) spreminjajo, jih je treba sistematično 
posodabljati.
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Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) posodabljajo informacije v 
dokumentaciji o državah.

(f) posodabljajo ter zagotavljajo natančne 
in izčrpne informacije v dokumentaciji o 
državah.

Or. en

Obrazložitev

Sedaj je v dokumentaciji nekaterih držav zgolj navedeno, da so pogoji za zaposlitev določeni 
prek splošno zavezujočih kolektivnih pogodb. Ker gre za dodatni vir informacij na ravni EU, 
bi morala ta dokumentacija vsebovati natančne in izčrpne informacije, zlasti v primeru 
raznolikih trgov dela, kjer te pogoje socialni partnerji določajo alternativno ali sočasno s 
statutarnimi.

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sodelovanje med državami članicami 
zajema zlasti odgovarjanje na utemeljene 
prošnje pristojnih organov za informacije 
ter izvedbo preverb, inšpekcijskih 
pregledov in preiskav v zvezi s primeri 
napotitev iz člena 1(3) Direktive 96/71/ES, 
vključno s preiskavo kakršnih koli zlorab 
veljavnih predpisov o napotitvi delavcev na 
delo ali morebitnih primerov nezakonitih 
nadnacionalnih dejavnosti.

2. Sodelovanje med državami članicami 
zajema zlasti odgovarjanje brez odlašanja
na utemeljene prošnje pristojnih organov 
za informacije ter izvedbo preverb, 
inšpekcijskih pregledov in preiskav v zvezi 
s primeri napotitev iz člena 1(3) 
Direktive 96/71/ES, vključno s preiskavo 
kakršnih koli zlorab veljavnih predpisov o 
napotitvi delavcev na delo.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva se nanaša samo na napotitev delavcev. Zato ni prav, da se omenjajo „drugi 
morebitni primeri nezakonitih nadnacionalnih dejavnosti“.
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Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če pri izpolnjevanju prošnje za 
informacije ali pri izvajanju preverb, 
inšpekcijskih pregledov ali preiskav 
nastopijo težave, zadevna država članica o 
tem nemudoma obvesti državo članico, ki 
je zaprosila za informacije, da se najde 
rešitev.

4. Če pri izpolnjevanju prošnje za 
informacije ali pri izvajanju preverb, 
inšpekcijskih pregledov ali preiskav 
nastopijo težave, zadevna država članica o 
tem nemudoma obvesti državo članico, ki 
je zaprosila za informacije, da se najde 
rešitev. Kadar se težave pri izmenjavi 
informacij ponavljajo, bi morala Komisija 
posredovati, da bi jih državam članicam 
pomagala razrešiti.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje razmere kažejo, da se lahko težave pri izmenjavi informacij med državami članicami 
ponavljajo iz različnih razlogov, včasih upravičeno. Da bi razrešili te težave, bi morala imeti 
Komisija vlogo posrednika.

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice informacije, za katere 
zaprosijo druge države članice ali 
Komisija, predložijo v elektronski obliki v 
najkrajšem možnem času oziroma 
najpozneje v dveh tednih od prejetja 
prošnje.

Države članice informacije, za katere 
zaprosijo druge države članice ali 
Komisija, predložijo v elektronski obliki v 
najkrajšem možnem času oziroma 
najpozneje v dveh tednih od prejetja 
prošnje ali v enem mesecu, če je za 
odgovor potrebno preverjanje na kraju 
samem.

Or. en

Obrazložitev

Roki v tej direktivi bi morali biti strogi in obenem izvedljivi; običajni rok bi tako bil dva 
tedna, brez izjem. Prva izjema je potreba po preverjanju na kraju samem, za kar je z 
objektivnega vidika potrebnega več časa. To s seboj prinese tudi podaljšanje roka.
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Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za posebne primere, ko država članica 
odkrije posebne okoliščine, ki zahtevajo 
nujno ukrepanje, se uporabi posebni 
mehanizem nujne obravnave. V takih 
primerih se informacije predložijo v roku 
24 ur.

Za posebne primere, ko država članica 
odkrije posebne okoliščine, ki zahtevajo 
nujno ukrepanje, se uporabi posebni 
mehanizem nujne obravnave. V takih 
primerih se informacije predložijo v dveh 
delovnih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Druga izjema so nujni primeri, ki potrebujejo takojšnje ukrepanje. Vendar kratki roki 
prinašajo omejitev ciljev: v dveh delovnih dneh je mogoče preveriti samo nekatere stvari.

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da lahko 
registre, v katerih so vpisani izvajalci 
storitev in ki jih lahko na njihovem 
ozemlju uporabljajo pristojni organi, pod
enakimi pogoji uporabljajo tudi 
enakovredni pristojni organi drugih držav 
članic.

6. Države članice zagotovijo, da lahko 
registre, v katerih so vpisani izvajalci 
storitev in ki jih lahko na njihovem 
ozemlju uporabljajo pristojni organi, pod
podobnimi pogoji (prek informacijskega 
sistema za notranji trg (IMI) ali prek 
nacionalnega pristojnega organa)
uporabljajo tudi enakovredni pristojni 
organi drugih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Enakih pogojev ni mogoče zajamčiti, saj tuji pristojni organi nimajo dostopa do nekaterih 
registrov. Neposreden dostop imajo samo do tistih, ki so javni. Zato lahko dobijo dostop prek 
informacijskega sistema za notranji trg ali nacionalnih pristojnih organov, kar je podoben, ne 
pa enak pogoj.
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Predlog spremembe 45
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo zaupnost 
izmenjanih informacij. Izmenjane 
informacije se uporabijo samo v zadevah, 
za katere so bile zaprošene.

7. Države članice zagotovijo zaupnost 
izmenjanih informacij. Izmenjane 
informacije se uporabijo samo v zadevah, 
za katere so bile zaprošene, in v skladu z 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se izmenjane informacije ne bodo uporabile v druge, neželene namene.

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V okoliščinah iz člena 3(1) in (2) ter 
člena 9(1) država članica sedeža izvajalca 
storitev pomaga državi članici, v katero se 
napotuje, da se zagotovi skladnost z 
veljavnimi pogoji iz Direktive 96/71/ES in 
te direktive. Država članica sedeža 
izvajalca storitev na lastno pobudo državi 
članici, v katero se napotuje, sporoči vse 
zadevne informacije iz člena 3(1) in (2) ter 
člena 9(1), kadar država članica sedeža
izvajalca storitev pozna posebna dejstva, 
ki kažejo na morebitne nepravilnosti.

2. V okoliščinah iz člena 3(1) in (2) ter 
člena 9(1) država članica sedeža izvajalca 
storitev pomaga državi članici gostiteljici, 
da se zagotovi skladnost z veljavnimi 
pogoji iz Direktive 96/71/ES in te 
direktive. Država članica sedeža izvajalca 
storitev na lastno pobudo ustreznemu 
pristojnemu organu države članice 
gostiteljice sporoči vse zadevne 
informacije iz člena 3(1) in (2) ter 
člena 9(1), kadar država članica sedeža
utemeljeno sumi, da obstajajo možne
nepravilnosti. Obdobje za hranjenje 
informacij bi moralo biti v skladu s 
sistemom IMI. Prejete informacije je 
treba obravnavati kot zaupne in se jih ne 
sme posredovati ali objavljati.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o utemeljenem sumu so zelo občutljive. Treba je preprečiti, da bi se jih 
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posredovalo tretjim stranem ali objavilo, saj bi se s tem lahko uporabile v neželene namene.

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obveznost iz odstavkov 1 in 2 ne 
pomeni dolžnosti države članice sedeža, da 
izvaja dejanske preverbe in nadzor na 
ozemlju države članice gostiteljice, kjer se 
storitev opravlja. Take preverbe in nadzor 
po potrebi izvajajo organi države članice 
gostiteljice na zahtevo pristojnih organov 
države članice sedeža v skladu s členom 10 
in pooblastili za nadzor, ki so določena z 
nacionalnim pravom, prakso in upravnimi 
postopki države članice gostiteljice ter so v 
skladu s pravom Unije.

4. Obveznost iz odstavkov 1 in 2 ne 
pomeni dolžnosti države članice sedeža, da 
izvaja dejanske preverbe in nadzor na 
ozemlju države članice gostiteljice, kjer se 
storitev opravlja. Take preverbe in nadzor 
po potrebi izvajajo organi države članice 
gostiteljice na lastno pobudo ali na 
zahtevo pristojnih organov države članice 
sedeža v skladu s členom 10 in pooblastili 
za nadzor, ki so določena z nacionalnim 
pravom, prakso in upravnimi postopki 
države članice gostiteljice ter so v skladu s 
pravom Unije.

Or. en

Obrazložitev

Država članica gostiteljica ima boljši pregled nad tem, kaj je treba pregledati na njenem 
ozemlju, zato začetka izvajanja nadzora ne bi smeli omejiti z zahtevo države članice sedeža.

Predlog spremembe 48
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obveznost, da se med obdobjem 
napotitve v papirni ali elektronski obliki 
hranijo ali dajo na razpolago in/ali zadržijo 
izvodi pogodbe o zaposlitvi (ali 
enakovrednega dokumenta v smislu 
Direktive 91/533, kadar je ustrezno tudi 
dodatne informacije iz člena 4 navedene 
direktive), plačilnih listov, evidence 
pristnosti in dokazila o izplačanih plačah 
ali izvodi enakovrednih dokumentov, in 
sicer na dostopnem in jasno določenem 

(b) obveznost, da se med obdobjem 
napotitve v papirni ali elektronski obliki 
hranijo ali dajo na razpolago in/ali zadržijo 
izvodi pogodbe o zaposlitvi (ali 
enakovrednega dokumenta v smislu 
Direktive 91/533, kadar je ustrezno tudi 
dodatne informacije iz člena 4 navedene 
direktive), plačilnih listov, evidence 
pristnosti in dokazila o izplačanih plačah 
ali izvodi enakovrednih dokumentov, in 
sicer na dostopnem in jasno določenem 
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mestu na ozemlju napotitve, kot je delovno 
mesto ali gradbišče ali za mobilne delavce 
v prometnem sektorju sedež operacij ali 
vozilo, s katerim se storitve opravljajo;

mestu na ozemlju napotitve, kot je na 
primer delovno mesto ali gradbišče ali za 
mobilne delavce v prometnem sektorju 
sedež operacij ali vozilo, s katerim se 
storitve opravljajo;

Or. en

Predlog spremembe 49
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prevod dokumentov iz točke (b) je 
lahko upravičen, če ti dokumenti niso 
pretirano dolgi in se za take dokumente
običajno uporabljajo standardizirani 
obrazci;

(c) možnost zahtevanja prevoda
dokumentov iz točke (b), če ti dokumenti 
niso pretirano dolgi in/ali se zanje običajno 
uporabljajo standardizirani obrazci;

Or. en

Predlog spremembe 50
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obveznost imenovanja kontaktne osebe, 
ki se med obdobjem opravljanja storitev po 
potrebi v imenu delodajalca pogaja z 
zadevnimi socialnimi partnerji v državi 
članici, v katero se napotuje, v skladu z 
nacionalno zakonodajo in prakso.

(d) možnost zahtevanja imenovanja 
kontaktne osebe, ki se v obdobju
opravljanja storitev po potrebi v imenu 
delodajalca pogaja z zadevnimi socialnimi 
partnerji v državi članici gostiteljici v 
skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Podjetja imajo pravico zahtevati 
zapisnik po pregledu, ki vsebuje rezultate 
in zaključke pregleda, skupaj s priporočili, 
ki jih je treba izpolniti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti mora imeti podjetje pravico, da v papirni obliki zahteva rezultate 
nadzora ali pregledov.

Predlog spremembe 52
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice, v katerih je v skladu z 
nacionalnim pravom in prakso določitev 
pogojev za zaposlitev napotenih delavcev 
iz člena 3 Direktive 96/71/ES ter zlasti 
minimalnih urnih postavk, vključno z 
delovnim časom, prepuščena socialnim 
partnerjem, lahko ti na ustrezni ravni in 
pod pogoji, ki jih določijo države članice, 
tudi spremljajo uporabo zadevnih pogojev 
za zaposlitev napotenih delavcev, če je 
zagotovljena ustrezna raven varstva, 
enakovredna tisti na podlagi 
Direktive 96/71/ES in te direktive.

4. Države članice, v katerih je v skladu z 
nacionalnim pravom in prakso določitev 
pogojev za zaposlitev napotenih delavcev 
iz člena 3 Direktive 96/71/ES ter zlasti 
minimalnih urnih postavk, vključno z 
delovnim časom, prepuščena socialnim 
partnerjem, lahko ti na ustrezni ravni in 
pod pogoji, ki jih določijo države članice, 
tudi spremljajo uporabo zadevnih pogojev 
za zaposlitev napotenih delavcev, če je 
zagotovljena ustrezna raven varstva, 
enakovredna tisti na podlagi 
Direktive 96/71/ES in te direktive in pod 
pogojem, da so bili ti pogoji ustrezno 
sporočeni, kot je določeno v členu 5 te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe 53
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice, v katerih inšpektorati za 
delo niso pristojni za nadzor in spremljanje 
delovnih pogojev in/ali pogojev za 
zaposlitev napotenih delavcev, lahko po 
posvetovanju s socialnimi partnerji na 
nacionalni ravni izjemoma vzpostavijo ali 
ohranijo ureditve, ki jamčijo izpolnjevanje 
teh pogojev za zaposlitev, če te ureditve 
zadevnim osebam zagotavljajo ustrezno 
raven varstva, enakovredno tisti na podlagi 
Direktive 96/71/ES in te direktive.

5. Države članice, v katerih inšpektorati za 
delo niso pristojni za nadzor in spremljanje 
delovnih pogojev in/ali pogojev za 
zaposlitev napotenih delavcev, lahko po 
posvetovanju s socialnimi partnerji na 
nacionalni ravni izjemoma vzpostavijo ali 
ohranijo ureditve, ki jamčijo izpolnjevanje 
teh pogojev za zaposlitev, če te ureditve 
zadevnim osebam zagotavljajo ustrezno 
raven varstva, enakovredno tisti na podlagi 
Direktive 96/71/ES in te direktive, in pod 
pogojem, da niso diskriminatorne in/ali 
nesorazmerne, kot je določeno v členu 
10(2) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
sindikati in druge tretje strani, kot so 
združenja, organizacije in drugi pravni 
subjekti, ki imajo v skladu z merili, 
določenimi z nacionalnim pravom, 
legitimni interes za zagotavljanje 
skladnosti z določbami te direktive, v 
imenu napotenih delavcev ali njihovih 
delodajalcev ali v njihovo podporo ter z 
njihovim privoljenjem začnejo kateri koli 
sodni ali upravni postopek z namenom 
izvajanja te direktive in/ali izvrševanja 
obveznosti iz te direktive.

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
sindikati in druge tretje strani, kot so 
združenja, organizacije in drugi pravni 
subjekti, ki imajo v skladu z merili, 
določenimi z nacionalnim pravom, 
legitimni interes za zagotavljanje 
skladnosti z določbami te direktive, v 
imenu napotenih delavcev ali njihovih 
delodajalcev ali v njihovo podporo ter na 
podlagi njihovega dovoljenja začnejo 
kateri koli sodni ali upravni postopek z 
namenom izvajanja te direktive in/ali 
izvrševanja obveznosti iz te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da se tretje strani nimajo pravice vmešavati v postopke v imenu 
napotenih delavcev, razen če jim ti to dovolijo.

Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddaja naročil podizvajalcem – solidarna 
odgovornost

črtano

1. Države članice glede dejavnosti 
gradbeništva iz Priloge k 
Direktivi 96/71/ES za vse primere 
napotitev iz člena 1(3) Direktive 96/71/ES 
na nediskriminacijski način v zvezi z 
varstvom enakovrednih pravic delavcev, 
zaposlenih pri neposrednih podizvajalcih 
s sedežem na njihovem ozemlju, 
zagotovijo, da lahko pogodbenik, čigar 
delodajalec (izvajalec storitev ali podjetje 
za začasno zaposlitev ali agencija za 
posredovanje dela) je neposredni 
podizvajalec, poleg delodajalca ali 
namesto njega velja za odgovornega v 
odnosu do napotenega delavca in/ali 
splošnih skladov ali institucij socialnih 
partnerjev za neplačilo naslednjega:
(a) kakršnih koli neporavnanih neto 
prejemkov, ki ustrezajo minimalnim 
urnim postavkam, in/ali prispevkov za 
splošne sklade ali institucije socialnih 
partnerjev, če so zajeti v členu 3(1) 
Direktive 96/71/ES;
(b) kakršnih koli zamujenih plačil ali 
povračil davkov ali prispevkov za socialno 
varnost, neupravičeno odtrganih od 
njihove plače.
Odgovornost iz tega odstavka je omejena 
na pravice delavca, pridobljene na podlagi 
pogodbenega razmerja med 
pogodbenikom in njegovim 
podizvajalcem.
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2. Države članice določijo, da pogodbenik, 
ki izpolnjuje obveznosti primerne 
skrbnosti, ne velja za odgovornega v 
skladu z odstavkom 1. Taki sistemi se 
uporabljajo na pregleden, 
nediskriminacijski in sorazmeren način. 
Zajemajo lahko preventivne ukrepe 
pogodbenika v zvezi z dokazili, ki jih 
zagotovi podizvajalec glede glavnih 
delovnih pogojev iz člena 3(1) 
Direktive 96/71/ES, ki se uporabljajo za 
napotene delavce, vključno s plačilnimi 
listi in izplačilom plač, izpolnjevanjem 
obveznosti na področju socialne varnosti 
in/ali davkov v državi članici sedeža in 
skladnostjo z veljavnimi predpisi o 
napotitvi delavcev na delo.
3. Države članice lahko v skladu s pravom 
Unije določijo strožje predpise v zvezi z 
odgovornostjo na podlagi nacionalnega 
prava ter na nediskriminacijski in 
sorazmeren način glede obsega in vrste 
odgovornosti podizvajalca. Države članice 
lahko v skladu s pravom Unije tako 
odgovornost določijo tudi v drugih 
sektorjih poleg tistih iz Priloge k 
Direktivi 96/71/ES. Države članice lahko 
v takih primerih določijo, da pogodbenik, 
ki izpolnjuje obveznosti primerne 
skrbnosti v skladu z nacionalnim pravom, 
ne velja za odgovornega.
4. V treh letih od roka iz člena 20 
Komisija ob posvetovanju z državami 
članicami in socialnimi partnerji na ravni 
EU pregleda uporabo tega člena, da se po 
potrebi predlagajo spremembe ali 
dopolnitve.

Or. en

Obrazložitev

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
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the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Predlog spremembe 56
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v sredstva, ki so 
določena ali se lahko določijo v zakonodaji 
Unije, se za čezmejno izvrševanje upravnih 
glob in kazni, naloženih zaradi 
neizpolnjevanja veljavnih predpisov v 
državi članici izvajalcu storitev s sedežem 
v drugi državi članici, uporabljajo načela 
medsebojne pomoči in priznavanja ter 
ukrepi in postopki iz tega člena.

1. Brez poseganja v sredstva, ki so 
določena ali se lahko določijo v zakonodaji 
Unije, se za čezmejno izvrševanje upravnih 
glob in kazni, naloženih zaradi 
neizpolnjevanja veljavnih predpisov v zvezi 
z napotitvijo delavcev v državi članici 
izvajalcu storitev s sedežem v drugi državi 
članici, uporabljajo načela medsebojne 
pomoči in priznavanja ter ukrepi in 
postopki iz tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek predloga Komisije lahko pomeni uporabo vseh obstoječih pravil v držav članici. 
Direktiva o izvrševanju lahko naloži samo spoštovanje predpisov, ki so povezani z napotitvijo 
delavcev.

Predlog spremembe 57
Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če med postopkom izterjave ali uradne 
obvestitve zadevni izvajalec storitev ali 
zainteresirana stranka izpodbijata globo, 
kazen in/ali s tem povezano terjatev, se 
postopek čezmejne izvršitve naložene 
globe ali kazni prekine, dokler ustrezni 
nacionalni organ ne sprejeme odločitve v 
zvezi s tem.

Če med postopkom izterjave ali uradne 
obvestitve zadevni izvajalec storitev ali 
zainteresirana stranka izpodbijata globo, 
kazen in/ali s tem povezano terjatev, se 
postopek čezmejne izvršitve naložene 
globe ali kazni prekine, dokler ustrezni 
nacionalni organ prosilec ne sprejeme 
odločitve.
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Or. en

Predlog spremembe 58
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi držav članic v okviru 
dvostranskih dogovorov iz odstavka 2 
kolikor je mogoče uporabljajo IMI. 
Vsekakor pa, v primeru, ko je pristojni 
organ v eni od zadevnih držav članic 
uporabil sistem IMI, se ta uporabi za 
kakšno koli nadaljnje zahtevano 
ukrepanje in ima prednost pred 
mehanizmi, določenimi v takih 
dvostranskih dogovorih v zvezi z upravnim 
sodelovanjem in medsebojno pomočjo.

3. Pristojni organi držav članic v okviru 
dvostranskih dogovorov iz odstavka 2
uporabljajo sistem IMI vedno, kadar je to 
mogoče. V zvezi s tem ima sistem IMI
prednost pred mehanizmi, določenimi v 
takih dvostranskih dogovorih v zvezi z 
upravnim sodelovanjem in medsebojno 
pomočjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana ubeseditev pojasnjuje zvezo med sistemom IMI in obstoječimi dvostranskimi 
dogovori, pri čemer je navedeno, da ima ta sistem na področjih, ki jih pokriva, prednost pred 
mehanizmi iz teh dvostranskih dogovorov. Treba je poudariti, da bodo države članice za vsa 
ostala vprašanja, ki jih sistem IMI ne pokriva, še naprej uporabljale svoje dvostranske 
dogovore.
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OBRAZLOŽITEV

V okviru čezmejnega opravljanja storitev in razvoja notranjega trga ima napotitev delavcev 
bistveno vlogo. Vsako leto je v drugo državo članico na delo napotenih približno milijon 
državljanov EU. To kategorijo delavcev je treba zaščititi, še posebej v kriznih časih, ko s 
svojim potencialom in konkurenčnostjo pripomorejo k zagotavljanju določene ravni 
zaposlovanja ali celo pomagajo ustvarjati nova delovna mesta. Ukrepali bomo z namenom, da 
bi razvili in izboljšali mobilnost evropskih podjetij na notranjem trgu. To bo nedvomno 
prispevalo h gospodarski rasti in stabilnosti Evropske unije.

Svoboda opravljanja storitev (ki jo je treba razlikovati od prostega gibanja delavcev), v okviru 
katere potekajo napotitve, je eden od stebrov notranjega trga in pomeni podlago za čezmejno 
mobilnost na tisoče evropskih podjetij. Z zajamčeno svobodo za opravljanje storitev morajo 
biti zajamčene tudi pravice delavcev. V tem okviru je pri predlaganih ukrepih in instrumentih 
nujen uravnotežen pristop.  Sodelovanje med državami članicami je treba dodatno okrepiti, da 
bi bolje zaščitili in preučili to posebno kategorijo napotenih delavcev na evropskem notranjem 
trgu. 

DIREKTIVA O IZVRŠEVANJU 

Izkušnje iz preteklih let jasno kažejo, da so nujno potrebne izboljšave, s katerimi bi dosegli 
boljše izvajanje, uporabo in izvrševanje Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev. Obstaja vrsta težav, ki segajo vse od nespoštovanja pravic 
delavcev in pomanjkanja ali nedostopnosti informacij do trajnih ovir v sodelovanju med 
državami članicami ali neizvrševanja glob ali kazni v čezmejnem okviru. Poleg tega so se v 
preteklih letih številne sodbe Sodišča Evropske unije končale z razmejitvijo nekaterih ukrepov 
v pravnem okviru v zvezi z napotitvijo delavcev. Zaradi tega je Komisija 21. marca 2012 
predlagala direktivo o izvrševanju z novimi rešitvami in ukrepi. Ta direktiva temelji na členih 
53(1) in 62 PDEU, kar bi bilo treba zaradi pravne varnosti ohraniti.  

Poročevalka priznava potrebo po izboljšavah, da bi zagotovili boljše izvajanje, uporabo in 
izvrševanje Direktive 96/71/ES, in zato pozdravlja predlog Komisije. Meni, da bo direktiva o 
izvrševanju na splošno:

 vsebovala uravnotežene ukrepe za zaščito tako napotenih delavcev kot svobode za 
opravljanje storitev;

 določila jasen pravni okvir za kategorijo napotenih delavcev, tako da se bosta 
uporabila njihov potencial in konkurenčnost, zlasti v kriznem času, da bi se borili proti 
naraščajoči brezposelnosti;

 izboljšala dostop do informacij, tako za podjetja kot za delavce, da bi bile napotitve 
enostavnejše in varnejše;

 izboljšala sodelovanje med državami članicami, da bi bolj utrdili pravice delodajalcev;
 preprečila nepotrebno upravno obremenitev za podjetja (zlasti za mala in srednja), ki 

bi lahko ovirala njihovo mobilnost na notranjem trgu in njihovo zmogljivost za 
ustvarjanje novih delovnih mest.

Dostopnost informacij (člen 5)
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Ker težave v zvezi z dostopnostjo, preglednostjo in izčrpnostjo informacij o pogojih za 
zaposlitev zelo pogosto privedejo do neuporabe predpisov, je nujno treba izboljšati dostop do 
informacij in njihovo sporočanje. V EU obstajajo različni modeli trgov dela in sistemi 
odnosov med delodajalci in delavci, pri čemer nacionalni organi ali socialni partnerji 
alternativno ali sočasno določajo zavezujoča pravila, kar ustvarja težave pri ugotavljanju 
pogojev za zaposlitev, ki naj bi jih uporabili. Poročevalka za rešitev tega problema predlaga 
uvedbo enotnega nacionalnega spletišča v vsaki državi članici, kjer bi bile zbrane vse 
potrebne informacije o zavezujočih pogojih za zaposlitev. Vztraja tudi, da je treba zagotoviti 
dostopnost informacij na ravni EU prek posodobljenih, natančnih in izčrpnih informacij v 
dokumentaciji o državah, ki je objavljena na spletišču Komisije. Z izboljšanjem dostopnosti 
informacij, med drugim s tem, da bodo na voljo delavcem in ponudnikom storitev v 
angleščini in drugih ustreznih jezikih, bi pomagali odpraviti številne težave, ki lahko imajo po 
dosedanjih izkušnjah resne posledice tako za podjetja kot za napotene delavce.

Pravna varnost in sorazmernost predlaganih ukrepov (členi 3, 9 in 12)
Da bi zagotovili pravno varnost in jasnost, je treba oblikovati seznam enotnih ukrepov na 
ravni EU.  Pri tem sta nadvse pomembna dva člena direktive o izvrševanju – člena 3 in 9.
Poročevalka predlaga, da bi dokončno izoblikovali seznama v členu 3 in ohranili njun okvirni 
značaj. S tem bi v različnih državah članicah preprečili različno tolmačenje tega, kaj je prava 
napotitev ali kdo je pravi napoteni delavec. Seznama meril v členu 3 sta namenjena 
preprečevanju izogibanja zakonom in boju proti temu izogibanju, vendar ne moreta privesti 
do primerov, ko bi bila poštena podjetja izključena iz nekaterih nacionalnih trgov. Napotitev 
delavcev ni nacionalni pojav, temveč čezmejna dejavnost, ki potrebuje enotni pravni okvir in 
enoten pristop.  Zaradi tega morata seznama vsebovati skupne navedbe na ravni EU, da bi 
preprečili uvajanje dodatnih nacionalnih meril v državah članicah. 
Oblikovanje skupnega seznama meril v členu 3 je neposredno povezano z uvedbo skupnega in 
zaključenega seznama nadzornih ukrepov v členu 9. Poročevalka se odločno zavzema za 
jasnost pri nadzoru, kar je mogoče zagotoviti le z zaključenim seznamom možnih nadzornih 
ukrepov. Pravna varnost se zagotovi z jasnim sporočilom o tem, kaj je treba nadzirati. 
Sorazmernost predlaganih ukrepov je temeljna zahteva za njihovo sprejetje na ravni EU. 
Poročevalka meni, da solidarna odgovornost ne izpolnjuje te zahteve, zato bi jo bilo treba iz 
direktive o izvrševanju odstraniti. Po njenem mnenju je uvedba sistema solidarne 
odgovornosti zgolj za napotene delavce zelo nesorazmerna in bi negativno vplivala na 
čezmejno opravljanje storitev, saj bi ovirala konkurenčnost tistih podjetij, ki napotijo delavce. 
Solidarna odgovornost je lahko nekoliko koristna le, če se uvede za vsa podjetja na notranjem 
trgu, vendar je ta sistem nemogoče uvesti na tako obsežni ravni, saj je direktiva o izvrševanju 
pravno omejena na kategorijo napotenih delavcev. Poleg tega razpoložljive študije ne dajejo 
jasnih odgovorov o tem, ali so taki mehanizmi učinkoviti, zlasti v čezmejnih primerih.

Sodelovanje med državami članicami (členi 6, 7, 18)
Ker je napotitev delavcev čezmejna dejavnost, je potrebno pravilno in učinkovito sodelovanje 
med pristojnimi organi državo članico sedeža in državo članico gostiteljico. 
Da bi izboljšali upravno sodelovanje med državami članicami, je treba doseči boljšo uporabo 
sistema IMI. Zaradi tega poročevalka predlaga obvezno uporabo sistema IMI vedno, kadar je 
to možno, ter pregled rokov, ki jih predlaga Komisija, da bi postali bolj uresničljivi. Poleg 
tega je treba zajamčiti varstvo podatkov.

Spodbuda (uvodna izjava 8)
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Poročevalka meni, da bi morala direktiva o izvrševanju za razliko od drugih nadzornih 
ukrepov, glob in kazni vsebovati tudi nekaj spodbudnih ukrepov. V zvezi s tem poziva 
socialne partnerje, naj razmislijo o uvedbi potrdil za podjetja, ki spoštujejo zavezujoče 
predpise, da bi ustvarili „bele sezame“ poštenih podjetij. To bi moral biti motivacijski 
instrument za podjetja, ki bi s spoštovanjem predpisov prejela vidno priznanje za zanesljivost.


