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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sodišče Evropske unije je s sodbami Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 in 
Komisija proti Luksemburgu C-319/06 jasno pokazalo, kako nepopolna je veljavna Direktiva 
96/71/ES. Podjetja so v preteklosti lahko obšla pravice in zaščitne predpise, ki so določeni v 
tej direktivi, in to delajo še danes, tudi zaradi nezadostnega uveljavljanja in izvajanja teh 
predpisov v državah članicah.

Namen Direktive 96/71/ES, za katere izvajanje je bila predložena ta direktiva, je v okviru 
prostega pretoka storitev napotenim delavcem zagotoviti minimalno varstvo, zlasti iz člena 3 
Direktive 96/71/ES glede minimalnih plačilnih postavk, delovnih pogojev, varnosti in 
zdravstvenega varstva v državi članici gostiteljici. Poudariti je treba, da gre tukaj, kot je jasno 
zapisano tudi v obrazložitvi člena 3(7), za minimalne standarde in ne maksimalne standarde, 
kot se zdi iz najnovejše interpretacije Sodišča Evropske unije. 

Pripravljavka mnenja je mnenja, da je namen direktive o izvrševanju, da zagotovi pravilno 
uveljavitev in izvajanje Direktive 96/71/ES, uveljavi enake konkurenčne pogoje za domače 
podjetnike in tekmece iz Evropske unije, prepreči vse poskuse obitja Direktive 96/71/ES in 
zagotovi varstvo delavcev in njihovih pravic, zato da bi preprečili neenako obravnavo 
lokalnih in napotenih delavcev ter njihovo diskriminacijo na podlagi nacionalnosti ali 
državljanstva. 

Pripravljavka mnenja se v svojih predlogih sprememb osredotoča predvsem na izboljšanje 
uveljavitve in izvajanja zakonodaje, kar je mogoče doseči le z boljšim upravnim 
sodelovanjem, učinkovitejšimi mehanizmi za spremljanje in nadzor in strogimi pravili glede 
odgovornosti. 

Pri upravnem sodelovanju je po mnenju pripravljavke mnenja treba izpostaviti, da bi morali 
imeti pristojni organi ali oblasti v državah članicah, ki so pristojni za izvajanje nalog iz 
Direktive 96/71/ES in te direktive, možnost delovanja brez omejitev. Če lahko podjetja 
poslujejo, ne da bi jih omejevale meje, bi morali biti tudi pristojni organi držav članic zmožni 
enostavnega in učinkovitega čezmejnega delovanja, zlasti v obliki hitre pomoči organov 
drugih držav članic brez nepotrebne birokracije. 

Namen sprememb členov 6 in 7 je poenostaviti medsebojno pomoč oblasti, hkrati pa države 
članice obvezati k takšni pomoči. Ta naj bi obsegala tudi zahteve in posredovanje 
dokumentov ter zasliševanje posameznikov. Osebe, ki so odgovorne za prejemke, 
zdravstveno varstvo ali varnost, se ponavadi ne zadržujejo v državi članici gostiteljici, kar 
velja tudi za napotene delavce, ki so v državi članici gostiteljici le za omejen čas. Zato 
poizvedovanje pri nadzornih organih države članice gostiteljice ni mogoče in mora potekati 
prek uradnih kanalov.

Pripravljavka mnenja je pripravila tudi širšo opredelitev "pristojnega organa" iz člena 2. 
Države članice bi morale imeti možnost, da za izvajanje nalog iz te direktive imenujejo tudi 
druge organe ali akterje.
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Pripravljavka mnenja meni, da je naloga Odbora za pravne zadeve tudi, da pojasni odnos do 
druge zakonodaje EU. V ta namen je dodan nov člen. V smislu načela varstva delavcev, za 
katere ta direktiva in Direktiva 96/71/ES določata minimalne pravice, bi se morale pri 
morebitni uporabi druge zakonodaje EU uporabljati tiste določbe, ki so za delavce ugodnejše. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja minimalne standarde za nadzorne ukrepe, ki jih morajo 
sprejeti države članice. Ti morajo biti učinkoviti in tako prilagodljivi, da se lahko oblasti 
držav članic odzovejo na poskuse obitja obstoječih nadzornih ukrepov. Nadzorne ukrepe, 
predlagane v členu 9, je treba razumeti kot obvezne minimalne ukrepe, državam članicam pa 
bi moralo biti prepuščeno, ali bodo sprejele dodatne ukrepe.

Pripravljavka mnenja tudi meni, da bi imela celovita solidarna odgovornost učinke dveh 
vrst: na eni strani preventivni učinek, saj bi morala biti podjetja pri izbiri podizvajalcev 
pazljiva, na drugi strani pa imajo delavci večje možnosti za izpolnitev njihovih zahtev, 
zagotovi pa se tudi odtegnitev davkov in prispevkov za socialno varnost.

V splošnem je treba zagotoviti spoštovanje načela enake obravnave lokalnih delavcev in 
delavcev iz drugih držav članic; zlasti je treba preprečiti nepravično konkurenco pri plačilu in 
delovnih pogojih ter zagotoviti spoštovanje državnih in regionalnih kolektivnih pogodb. V ta 
namen bo ta direktiva uvedla primerna orodja in nadzorne ukrepe za spremljanje in izvajanje 
delovnih standardov.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ustrezno in učinkovito izvajanje in 
izvrševanje sta ključna za varstvo pravic 
napotenih delavcev, nezadostno 
izvrševanje pa slabi učinkovitost veljavnih 
predpisov Unije na tem področju. Tesno 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami je zato bistveno, ob tem pa ne 
gre pozabiti pomembne vloge
inšpektoratov za delo in socialnih 
partnerjev.

(10) Ustrezno in učinkovito izvajanje in 
izvrševanje sta ključna za varstvo pravic 
napotenih delavcev, nezadostno 
izvrševanje pa slabi učinkovitost veljavnih 
predpisov Unije na tem področju. Tesno 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami je zato bistveno in poudarja 
pomembno vlogo inšpektoratov za delo in 
socialnih partnerjev.

Or. en
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Predlog spremembe 2
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) Konkretneje je treba določiti 
obveznosti držav članic, da zagotovijo 
vsesplošno razpoložljivost in brezplačnost 
informacij o pogojih za zaposlitev ter 
učinkovit in brezplačen dostop do njih, in 
sicer ne samo izvajalcem storitev iz drugih 
držav članic, temveč tudi zadevnim 
napotenim delavcem.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Napoteni delavci bi morali imeti kot 
posamezniki pravico do informacij in 
nasvetov v zvezi s pravicami, obveznostmi 
in veljavnimi delovnimi pogoji ter pogoji 
za zaposlitev.

Or. en

Predlog spremembe 4
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, 

(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 vse potrebne nadzorne ukrepe 
ali upravne formalnosti za podjetja, ki 
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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.

napotujejo delavce za opravljanje storitev; 
možnost sprejetja drugačnih nadzornih 
ukrepov ne bi smela biti omejena.

Or. en

Predlog spremembe 5
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. 
Slednje lahko zajema preventivne ukrepe 
v zvezi z dokazili, ki jih zagotovi 
podizvajalec, kadar je ustrezno tudi na 
podlagi informacij nacionalnih organov.

(24) Za varstvo pravic napotenih delavcev 
je treba zagotoviti, da lahko podjetje, ki je 
najelo podizvajalca za izvedbo storitev,
velja za odgovornega za obveznosti, poleg
omenjenega podizvajalca ali katerega koli 
drugega posrednika ali namesto njega.

Or. en
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Predlog spremembe 6
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

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 26

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
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Predlog spremembe 8
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.

(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. Vseeno pa bi 
morale države članice zagotoviti, da so 
določene učinkovite upravne globe in/ali 
kazni za zagotovitev usklajenosti z 
Direktivo 96/71/ES in s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice morajo sprejeti 
ustrezne ukrepe v primeru neizpolnjevanja 
obveznosti iz te direktive, vključno z 
upravnimi in sodnimi postopki, ter 
zagotoviti učinkovite, odvračilne in 
sorazmerne kazni za kršitev obveznosti na 
podlagi te direktive.

(32) Države članice morajo sprejeti 
ustrezne ukrepe v primeru neizpolnjevanja 
obveznosti iz te direktive, vključno z 
upravnimi in sodnimi postopki, ter 
zagotoviti učinkovite, odvračilne in 
sorazmerne kazni za kršitev obveznosti na 
podlagi te direktive. Dobro sodelovanje 
med državami članicami je nujno za 
pravilno izvajanje Direktive 96/71/ES in 
za zagotavljanje enakih konkurenčnih 
pogojev za podjetja in zaščite delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa splošni skupni okvir 
ustreznih določb, ukrepov in nadzornih 
mehanizmov, potrebnih za boljše in 
enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje 
v praksi Direktive 96/71/ES, vključno z 
ukrepi za preprečevanje in kaznovanje 
kakršne koli zlorabe veljavnih predpisov in 
izogibanja tem predpisom.

1. Ta direktiva določa določbe, ukrepe in 
nadzorne mehanizme za boljše in 
enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje 
Direktive 96/71/ES v praksi s strani držav 
članic, vključno z ukrepi za preprečevanje 
in kaznovanje kakršne koli zlorabe 
veljavnih predpisov in izogibanja tem 
predpisom.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te direktive je zagotoviti 
spoštovanje ustrezne ravni minimalne
zaščite pravic delavcev, napotenih na delo 
z namenom čezmejnega opravljanja 
storitev, ter hkrati olajšati uveljavljanje 
svobode opravljanja storitev za izvajalce 
storitev in spodbujati pošteno konkurenco 
med izvajalci storitev.

Namen te direktive je zagotoviti 
spoštovanje ustrezne ravni zaščite pravic 
delavcev, napotenih na delo z namenom 
čezmejnega opravljanja storitev in 
spodbujati pošteno konkurenco med 
izvajalci storitev.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Člen 2 – 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 kateri koli 
organ, ki ga država članica imenuje za 
izvajanje nalog na podlagi te direktive;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 2 – 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;

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Razmerje do druge zakonodaje Unije

1. Ta direktiva ne posega v uredbo Rim I, 
zlasti v uporabo prava, ki se na podlagi 
člena 8 uredbe Rim I uporablja za 
individualne pogodbe o zaposlitvi, ali 
uporabo Uredbe (ES) št. 883/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 
987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. septembra 2009 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti.
2. Če katera koli določba te direktive 
nasprotuje drugemu aktu Unije, ki ureja 
specifične sektorje, velja določba, ki 
zagotavlja višji standard varstva za 
delavce.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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 
del svojih dejavnosti, ne le notranjih 
upravljavskih in/ali administrativnih 
dejavnosti. Taki elementi lahko zajemajo:

1. 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 članici, v kateri ima 
sedež, da se določi, ali podjetje dejansko 
opravlja večji del svojih dejavnosti, ne le 
notranjih upravljavskih in/ali 
administrativnih dejavnosti. Taki elementi 
lahko zajemajo:

Or. en

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice s sprejetjem ustreznih 
ukrepov zagotovijo, da so informacije o 
pogojih za zaposlitev iz člena 3 
Direktive 96/71/ES, ki jih morajo izvajalci 
storitev uporabljati in izpolnjevati, splošno 
dostopne na jasen, izčrpen in enostaven 
način na daljavo in z elektronskimi 
sredstvi, v formatih in po spletnih 
standardih, ki zagotavljajo dostop 
invalidom, ter da lahko uradi za 
sodelovanje ali drugi pristojni nacionalni 
organi iz člena 4 Direktive 96/71/ES 
učinkovito opravljajo svoje delo.

1. Države članice s sprejetjem ustreznih 
ukrepov zagotovijo, da so informacije o 
pogojih za zaposlitev iz člena 3 
Direktive 96/71/ES, ki jih morajo izvajalci 
storitev uporabljati in izpolnjevati, 
brezplačne in splošno dostopne na jasen, 
izčrpen in enostaven način na daljavo in z 
elektronskimi sredstvi, v formatih in po 
spletnih standardih, ki zagotavljajo dostop 
invalidom, ter da lahko uradi za 
sodelovanje ali drugi pristojni nacionalni 
organi iz člena 4 Direktive 96/71/ES 
učinkovito opravljajo svoje delo.

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2
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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 na 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.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sodelovanje držav članic vključuje 
tudi zasliševanje oseb ter pošiljanje in 
vročitev dokumentov organa prosilca.

Or. en

Predlog spremembe 19
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 v skladu s pravili Unije o 
varstvu podatkov in z nacionalno 
zakonodajo in praksami zagotovijo 
zaupnost izmenjanih informacij.

Or. en
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Predlog spremembe 20
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 
izvajajo organi države članice gostiteljice 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

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko uvedejo samo
naslednje upravne zahteve in nadzorne 
ukrepe:

1. Države članice uvedejo naslednje 
upravne zahteve in nadzorne ukrepe, ki 
vključujejo vsaj:

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice na svojem ozemlju 
zagotovijo ustrezne preverbe in 
mehanizme za spremljanje ter izvajanje 
učinkovitih in ustreznih inšpekcijskih 
pregledov za nadzor in spremljanje 

1. Države članice na svojem ozemlju 
zagotovijo učinkovite preverbe in 
mehanizme za spremljanje ter izvajanje 
učinkovitih in ustreznih inšpekcijskih 
pregledov za nadzor in spremljanje 
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skladnosti z določbami in pravili iz 
Direktive 96/71/ES ter zagotovitev njene 
pravilne uporabe in izvrševanja. Taki 
inšpekcijski pregledi temeljijo predvsem na 
oceni tveganja, ki jo redno opravijo 
pristojni organi. Pri oceni tveganja se 
opredelijo sektorji s pogostimi napotitvami 
delavcev z namenom opravljanja storitev 
na njihovem ozemlju. Pri opravljanju take 
ocene tveganja se upoštevajo izvajanje 
velikih infrastrukturnih projektov, posebne 
težave in potrebe specifičnih sektorjev, 
evidenca preteklih prekrškov in ranljivost 
nekaterih skupin delavcev.

skladnosti z določbami in pravili iz 
Direktive 96/71/ES in iz te direktive ter 
zagotovitev njene pravilne uporabe in 
izvrševanja. Taki inšpekcijski pregledi 
temeljijo predvsem na oceni tveganja, ki jo 
redno opravijo pristojni organi. Pri oceni 
tveganja se opredelijo sektorji s pogostimi 
napotitvami delavcev z namenom 
opravljanja storitev na njihovem ozemlju. 
Pri opravljanju take ocene tveganja se 
upoštevajo izvajanje velikih 
infrastrukturnih projektov, posebne težave 
in potrebe specifičnih sektorjev, evidenca 
preteklih prekrškov in ranljivost nekaterih 
skupin delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 23
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 Direktive 96/71/ES 
in te direktive, v imenu napotenih delavcev 
ali njihovih delodajalcev ali v njihovo 
podporo začnejo kateri koli sodni ali 
upravni postopek z namenom izvajanja 
Direktive 96/71/ES in te direktive in/ali 
izvrševanja obveznosti iz Direktive 
96/71/ES in te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
potrebnih mehanizmov, ki zagotavljajo, da 
napoteni delavci prejmejo vse zneske, do 
katerih so kot napoteni delavci upravičeni 
v skladu z njihovim delovnim razmerjem.
Ta odstavek se uporablja tudi v primerih, 
ko so se napoteni delavci vrnili iz države 
članice, v katero so bili napoteni.

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Če zahteve držav članic iz člena 
9(1)(b) niso bile izpolnjene, je na 
delodajalcu, da dokaže, da veljavna 
pravila niso bila uporabljena.

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavka 1 in 3 se uporabljata brez 
poseganja v nacionalne predpise o rokih 
zastaranja ali rokih za začetek podobnih 
postopkov ter brez poseganja v nacionalna 
postopkovna pravila glede zastopanja in 
obrambe pred sodišči.

4. Odstavka 1 in 3 se uporabljata brez 
poseganja v nacionalne predpise o rokih 
zastaranja ali rokih za začetek podobnih 
postopkov ter brez poseganja v nacionalna 
postopkovna pravila glede zastopanja in 
obrambe pred sodišči. V nacionalnih 
postopkovnih pravilih se zagotovi 
minimalni rok vsaj šestih mesecev za 
vložitev zahtevka.
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Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
potrebnih mehanizmov, ki zagotavljajo, da 
napoteni delavci prejmejo:

črtano

(a) kakršne koli neporavnane prejemke, ki 
bi jih bilo treba izplačati na podlagi 
veljavnih pogojev za zaposlitev iz člena 3 
Direktive 96/71/ES;
(b) povračilo pretiranih stroškov glede na 
neto prejemke ali kakovost nastanitve, 
zadržane ali odtegnjene od plače za 
nastanitev, ki jo zagotovi delodajalec.
Ta odstavek se uporablja tudi v primerih, 
ko so se napoteni delavci vrnili iz države 
članice, v katero so bili napoteni.

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da so 
napoteni delavci, ki sprožijo sodni ali 
upravni postopek, zaščiteni pred vsakršno 
neugodno obravnavo s strani delodajalca.

Or. en
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Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 12 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
podjetje, ki je najelo podizvajalca za 
izvedbo storitev, velja za odgovornega za 
obveznosti, poleg omenjenega 
podizvajalca ali katerega koli drugega 
posrednika ali namesto njega.

(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.
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 
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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.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

3. To nikakor ne onemogoča uporabe že 
obstoječih strožjih pravil na nacionalni 
ravni ali uvedbe takih pravil.

Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V treh letih od roka iz člena 20 Komisija 
ob posvetovanju z državami članicami in 

4. V treh letih od roka iz člena 20 Komisija 
pregleda uporabo tega člena, da se po 
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socialnimi partnerji na ravni EU pregleda 
uporabo tega člena, da se po potrebi 
predlagajo spremembe ali dopolnitve.

potrebi predlagajo spremembe ali 
dopolnitve.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ prosilec lahko v skladu z zakoni, 
predpisi in upravnimi praksami, ki veljajo 
v njegovi državi članici, pristojni organ v 
drugi državi članici prosi za izterjavo kazni 
ali globe ali uradno obvestilo o odločbi, ki 
nalaga kazen ali globo, če zadevni zakoni, 
predpisi in upravne prakse, ki veljajo v 
državi članici zaprošenega organa, 
dovoljujejo tako ukrepanje v primeru 
podobnih terjatev ali odločb.

2. Organ prosilec lahko v skladu z zakoni, 
predpisi in upravnimi praksami, ki veljajo 
v njegovi državi članici, pristojni organ v 
drugi državi članici prosi za izterjavo kazni 
ali globe ali zapadlih prispevkov za 
socialno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ prosilec ne more vložiti prošnje za 
izterjavo kazni ali globe ali uradno 
obvestilo o odločbi, ki nalaga kazen ali 
globo, če in kolikor dolgo se globa ali 
kazen ter s tem povezana terjatev in/ali 
dokument, ki omogoča njeno izvršitev v 
državi članici prosilki, v navedeni državi 
članici izpodbijajo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namen izterjave kazni ali globe ali
uradnega obvestila o odločbi, ki nalaga 
kazen ali globo, v zaprošeni državi članici 
se kakršna koli globa ali kazen, za katero
je bila vložena prošnja za izterjavo ali 
uradno obvestilo, obravnava, kot bi bila
globa ali kazen zaprošene države članice.

2. Za namen izterjave kazni ali globe ali 
zapadlih prispevkov za socialno varnost 
oziroma uradnega obvestila o odločbi, ki 
nalaga kazen ali globo ali plačilo zapadlih 
prispevkov za socialno varnost, v 
zaprošeni državi članici se kakršna koli 
globa ali kazen ali zapadli prispevki za 
socialno varnost, za katere je bila vložena 
prošnja za izterjavo ali uradno obvestilo, 
obravnava, kot bi bila globa ali kazen 
zaprošene države članice.

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila glede 
kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitev 
nacionalnih določb, sprejetih na podlagi te 
direktive, ter sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se te določbe 
izvajajo in upoštevajo. Predvidene kazni so 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice Komisijo obvestijo o teh 
določbah najpozneje do [….. datum 
prenosa]. Komisijo nemudoma obvestijo o 
vseh nadaljnjih spremembah teh določb.

Države članice uvedejo kazni, ki se 
uporabljajo v primeru kršitev nacionalnih 
predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, 
ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predvidene kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
Komisijo obvestijo o teh določbah 
najpozneje do [….. datum prenosa]. 
Komisijo nemudoma obvestijo o vseh 
nadaljnjih spremembah teh določb.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Protiregresijska klavzula – Ugodnejše 

določbe
1. Ta direktiva in Direktiva 96/71/ES ne 
posegata v pravico držav članic, da 
uporabljajo ali sprejmejo za delavce 
ugodnejše zakone ali druge predpise ali 
da spodbujajo ali dopuščajo za delavce 
ugodnejše kolektivne pogodbe, sklenjene 
med socialnimi partnerji.
2. Izvajanje te direktive v nobenem 
primeru ni zadostna utemeljitev za 
znižanje splošne ravni varstva delavcev na 
področjih, vključenih v to direktivo in 
Direktivo 96/71/ES. To ne posega v 
pravice držav članic in/ali socialnih 
partnerjev, da zaradi spremenjenih 
okoliščin sprejmejo zakonske in druge 
predpise ali pogodbene ureditve, ki se 
razlikujejo od ureditve, obstoječe v času 
sprejetja te direktive, če vsakokrat 
zagotovijo izpolnjevanje minimalnih 
zahtev te direktive.

Or. en


