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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, in zlasti člena 53(1) in 
člena 62 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, in zlasti člena 53(1), člena 
62 ter člena 153(1) (a) in (b) v povezavi s 
členom 153(2) Pogodbe,

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prosti pretok delavcev, svoboda 
ustanavljanja in svoboda opravljanja 
storitev so temeljna načela notranjega trga 
v Uniji, zapisana v Pogodbi o delovanju 
Evropske unije (PDEU). Za zagotovitev 
enakih konkurenčnih pogojev za podjetja 
in spoštovanja pravic delavcev Unija krepi 
uporabo navedenih načel.

(1) Prosti pretok delavcev, svoboda 
ustanavljanja in svoboda opravljanja 
storitev so temeljna načela notranjega trga 
v Uniji, zapisana v Pogodbi o delovanju 
Evropske unije (PDEU), in bistvena za 
pravilno delovanje notranjega trga. Za 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
za podjetja Unija krepi uporabo in 
izvrševanje teh načel, in sicer z bojem 
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proti izogibanju pravilom, spoštovanjem 
pravic delavcev, izboljševanjem delovnih 
pogojev ter krepitvijo socialne kohezije 
med državami članicami.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Svoboda opravljanja storitev 
vključuje pravico podjetij, da opravljajo 
storitve v drugi državi članici, v katero 
lahko začasno napotijo svoje delavce, da bi 
tam opravljali te storitve.

(2) Svoboda opravljanja storitev 
vključuje pravico podjetij, da opravljajo 
storitve v drugi državi članici, v katero 
lahko začasno napotijo svoje delavce, da bi 
tam opravljali te storitve. V skladu s 
členom 56 PDEU so omejitve svobode 
opravljanja storitev v Uniji prepovedane 
za državljane držav članic, ki imajo sedež 
v eni od držav članic, vendar ne v državi 
članici osebe, ki so ji storitve namenjene.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V skladu s členom 3 PEU Unija 
spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V 
skladu s členom 9 PDEU mora Unija 
spodbujati visoko stopnjo zaposlenosti, 
zagotavljati ustrezno socialno zaščito in se 
boriti proti socialni izključenosti.

(3) V skladu s členom 3 PEU Unija 
spodbuja socialno pravičnost in varstvo. V 
skladu s členom 9 PDEU mora Unija 
spodbujati visoko stopnjo zaposlenosti, 
zagotavljati ustrezno socialno zaščito in se 
boriti proti socialni izključenosti, pa tudi 
spodbujati visoko stopnjo izobraževanja, 
usposabljanja in varovanja človekovega 
zdravja.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
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Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Da se zagotovi pravilna uporaba te 
direktive, je treba okrepiti usklajevanje 
med inšpektorati dela držav članic ter 
evropsko sodelovanje v boju proti 
goljufijam, povezanim z napotitvijo 
delavcev, pri čemer je treba preverjati, ali 
se za napotene delavce pri organu za 
upravljanje v državi članici izvora redno 
plačujejo prispevki za socialno varnost.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Skoraj dvajset let po sprejetju 
direktive o napotitvi delavcev je treba 
oceniti, ali Direktiva še vedno zagotavlja 
ustrezno ravnovesje med potrebo po 
spodbujanju svobode opravljanja storitev 
in potrebo po varstvu pravic napotenih 
delavcev.

(4) Skoraj dvajset let po sprejetju 
direktive o napotitvi delavcev in glede na 
dokazane primere goljufije je treba 
direktivo revidirati ter oceniti, ali še vedno 
zagotavlja ustrezno ravnovesje med 
potrebo po spodbujanju svobode 
opravljanja storitev in zagotavljanju 
poštenega poslovnega ozračja in enakih 
konkurenčnih pogojev za delavce in 
podjetja, ki delujejo na notranjem trgu, 
ter potrebo po varstvu pravic napotenih 
delavcev. Nujno je treba pojasniti pravila, 
s čimer bi zagotovili, da bi se uporabljala 
enotno in da bi pomenila dejansko 
približevanje višjim socialnim 
standardom. Poleg revizije Direktive 
96/71/ES bi bilo treba dati prednost tudi 
izvajanju in uveljavljanju Direktive 
2014/67/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta1a. 
___________________
1a. Direktiva 2014/67/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 
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1024/2012 o upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg 
(uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014, str. 
11).

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Na področju napotenih delavcev še 
vedno ni zadostnih in točnih podatkov, 
zlasti o številu napotenih delavcev po 
posameznih sektorjih zaposlovanja in 
posameznih državah članicah. Pomembno 
je, da Komisija začne zbirati in spremljati 
takšne podatke ter izvajati oceno učinka 
na področju napotenih delavcev.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Načelo enakega obravnavanja in 
prepoved vsakršne diskriminacije na 
podlagi državljanstva sta zagotovljena s 
pravom EU že od ustanovnih pogodb. S 
sekundarno zakonodajo se izvaja načelo 
enakega plačila tako med ženskami in 
moškimi kot tudi med delavci, zaposlenimi 
za določen čas, in primerljivimi delavci, 
zaposlenimi za nedoločen čas, med delavci 
s krajšim delovnim časom in delavci s 
polnim delovnim časom ali med delavci, 
zaposlenimi pri agenciji za zagotavljanje 
začasnega dela, in primerljivimi delavci v 
podjetju uporabniku.

(5) Načelo enakega obravnavanja in 
prepoved vsakršne diskriminacije na 
podlagi državljanstva sta zagotovljena s 
pravom EU že od ustanovnih pogodb, med 
drugim tudi za podjetja, ki opravljajo 
čezmejne storitve. S sekundarno 
zakonodajo se izvaja načelo enakega 
plačila tako med ženskami in moškimi kot 
tudi med delavci, zaposlenimi za določen 
čas, in primerljivimi delavci, zaposlenimi 
za nedoločen čas, med delavci s krajšim 
delovnim časom in delavci s polnim 
delovnim časom ali med delavci, 
zaposlenimi pri agenciji za zagotavljanje 
začasnega dela, in primerljivimi delavci v 
podjetju uporabniku. To vključuje 
prepoved vseh drugih ukrepov, ki lahko 
povzročijo neposredno ali posredno 
diskriminacijo med državljani. Pri 



PE621.616/ 5

SL

uporabi teh načel je treba spoštovati in 
upoštevati ustrezno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uredba Rim I na splošno 
delodajalcem in delavcem omogoča, da 
izberejo pravo, ki se uporablja za pogodbo 
o zaposlitvi. Vendar delavec ne sme biti 
prikrajšan za zaščito, ki mu jo nudijo 
kogentne določbe prava države, v kateri 
oziroma iz katere delavec običajno opravlja 
svoje delo. Če pravo ni izbrano, se za 
pogodbo uporablja pravo države, v kateri 
oziroma iz katere delavec za izpolnitev 
pogodbe običajno opravlja svoje delo.

(6) Uredba Rim I na splošno 
delodajalcem in delavcem omogoča, da 
izberejo pravo, ki se uporablja za pogodbo 
o zaposlitvi. Vendar delavec ne sme biti 
prikrajšan za zaščito, ki mu jo nudijo 
kogentne določbe prava države, v kateri 
oziroma iz katere delavec običajno opravlja 
svoje delo. Če pravo ni izbrano, se za 
pogodbo uporablja pravo države, v kateri 
oziroma iz katere delavec za izpolnitev 
pogodbe običajno opravlja svoje delo. 
Uredba Rim I določa tudi, da če delavec 
začasno opravlja delo v drugi državi, se ne 
šteje, da se je država, v kateri običajno 
opravlja delo, spremenila.  Z direktivo se 
vzpostavi varnost pri uporabi uredbe Rim 
I v posebni situaciji, ne da bi se uredba 
kakor koli spremenila. Delavec bo zlasti 
koristil zaščito in ugodnosti v skladu z 
uredbo Rim I.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Uredba Rim I določa, da če delavec 
začasno opravlja delo v drugi državi, se ne 
šteje, da se je država, v kateri običajno 
opravlja delo, spremenila.

črtano

Predlog spremembe 11
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na dolgo trajanje nekaterih 
napotitev je treba določiti, da se v primeru 
napotitve za obdobja, daljša od 24 
mesecev, država članica gostiteljica šteje 
za državo, v kateri se opravlja delo. V 
skladu z načelom uredbe Rim I se zato za 
pogodbo o zaposlitvi takšnih napotenih 
delavcev uporablja pravo države članice 
gostiteljice, če pogodbeni stranki nista 
izbrali drugega prava. Če pa pogodbeni 
stranki izbereta drugo pravo, delavec 
zaradi tega ne sme biti prikrajšan za 
zaščito, ki mu jo zagotavljajo določbe, od 
katerih po pravu države članice 
gostiteljice ni dovoljeno odstopati z 
dogovorom. To bi se moralo uporabljati 
od začetka napotitve, kadar je ta 
načrtovana za več kot 24 mesecev, ter od 
prvega dneva, ki sledi 24 mesecem, kadar 
napotitev dejansko presega to obdobje. To 
pravilo ne vpliva na pravico podjetij, ki 
napotijo delavce na ozemlje druge države 
članice, da se sklicujejo na svobodo 
opravljanja storitev tudi v primerih, ko 
napotitev traja več kot 24 mesecev. Namen 
je zgolj zagotoviti pravno varnost pri 
uporabi uredbe Rim I v posebni situaciji, 
ne da bi to uredbo kakor koli spremenili. 
Delavec bo zlasti deležen zaščite in 
ugodnosti na podlagi uredbe Rim I.

(8) Glede na dolgo trajanje nekaterih 
napotitev je treba določiti, da je napotitev 
začasne narave. Zato bi bilo treba vse 
veljavne pogoje za delo in zaposlitev v 
državi članici, v kateri je delavec napoten, 
začeti uporabljati po 24 mesecih, razen 
pogojev, ki s povezani s sklenitvijo in 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. To 
pravilo ne vpliva na pravico podjetij, ki 
napotijo delavce na ozemlje druge države 
članice, da se sklicujejo na svobodo 
opravljanja storitev tudi v primerih, ko 
napotitev traja več kot 24 mesecev. Za 
napotitve, ki zahtevajo daljše trajanje, bi 
moralo biti možno podjetjem odobravati 
podaljšanje na podlagi obrazloženega 
zahtevka, ki se predloži pristojnemu 
organu države članice, v katero je delavec 
napoten.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z ustaljeno sodno prakso so 
omejitve svobode opravljanja storitev 
dopustne samo, če so utemeljene z nujnimi 
razlogi v javnem interesu, ter morajo biti 
sorazmerne in potrebne.

(9) V skladu z ustaljeno sodno prakso so 
omejitve svobode opravljanja storitev 
dopustne samo, če so utemeljene z nujnimi 
razlogi v javnem interesu, ter morajo biti 
potrebne in sorazmerne. 
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi zelo mobilne narave dela v 
mednarodnih prevozih v cestnem prometu 
izvajanje direktive o napotitvi delavcev 
odpira posebna pravna vprašanja in 
povzroča težave (zlasti če povezava z 
zadevno državo članico ni zadostna). Te 
izzive bi bilo najbolj primerno obravnavati 
s sektorsko zakonodajo, skupaj z drugimi 
pobudami EU, namenjenimi izboljšanju 
delovanja notranjega trga prevozov v 
cestnem prometu.

(10) Zaradi zelo mobilne narave dela v 
mednarodnih prevozih v cestnem prometu 
izvajanje direktive o napotitvi delavcev v 
tem sektorju odpira posebna pravna 
vprašanja in povzroča težave, ki jih 
obravnava predlog direktive Komisije o 
spremembi Direktive 2006/22/ES glede 
zahtev za izvrševanje ter določitve 
posebnih pravil v zvezi z Direktivo 
96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za 
napotitev delavcev v sektorju cestnega 
prometa  [COD(2017)0121], katere namen 
je zagotoviti zakonodajo za ta sektor.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Na konkurenčnem notranjem trgu 
ponudniki storitev ne tekmujejo samo na 
podlagi stroškov dela, temveč tudi na 
podlagi dejavnikov, kot so produktivnost 
in učinkovitost ali kakovost in inovativnost 
njihovega blaga in storitev.

(11) Na resnično povezanem in 
konkurenčnem notranjem trgu ponudniki 
storitev tekmujejo na podlagi dejavnikov, 
kot so produktivnost, učinkovitost, 
izobrazba in raven znanj in spretnosti 
delovne sile, pa tudi kakovost in 
inovativnost njihovega blaga in storitev.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Države članice so pristojne za 
določitev pravil o plačilu za delo v skladu z 
nacionalnim pravom in prakso. Vendar 

(12) Države članice so izključno pristojne 
za določitev pravil o plačilu za delo v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali prakso. 
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morajo biti nacionalna pravila o plačilu 
za delo, ki se uporabljajo za napotene 
delavce, utemeljena s potrebo po zaščiti 
napotenih delavcev in ne smejo 
nesorazmerno omejevati čezmejnega 
opravljanja storitev.

Določanje plač je izključno v pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev. 
Posebno skrb je treba nameniti temu, da 
se ne ogrozi nacionalnih sistemov 
določanja plač in svobode udeleženih 
strani. 

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Sestavni elementi plačila na podlagi 
nacionalnega prava ali splošno uporabnih 
kolektivnih pogodb bi morali biti jasni in 
pregledni za vse ponudnike storitev. Zato 
je upravičeno, da se državam članicam 
naloži obveznost, da na enotnem spletem 
mestu iz člena 5 direktive o izvrševanju 
objavijo sestavne elemente plačila.

(13) Sestavni elementi plačila, metode za 
izračun plače in, kjer je primerno, merila 
za razvrstitev po plačnih razredih bi 
morali biti jasni in pregledni za vse 
ponudnike storitev in napotene delavce. 
Za izračun plačila bi bilo treba upoštevati 
vse zakonsko določene obvezne elemente,  
uporabne kolektivne pogodbe ali 
arbitražne odločbe, če se ti elementi 
uporabljajo tudi na lokalni ravni. Zato je 
upravičeno, da se državam članicam naloži 
obveznost, da na enotnem spletem mestu iz 
člena 5 direktive o izvrševanju objavijo 
sestavne elemente plačila, kot je 
opredeljeno v pravu, ki se uporablja, in 
kolektivnih pogodbah, saj sta preglednost 
in dostop do informacij bistvena za 
pravno varnost in izvrševanje zakonodaje. 
Informacije, zagotovljene na enotnem 
uradnem nacionalnem spletnem mestu bi 
morale biti skladne z nacionalno 
zakonodajo in prakso ter bi morale 
spoštovati avtonomijo socialnih 
partnerjev. Vsaka država članica bi 
morala zagotoviti ustrezno delovanje in 
redno posodabljanje svojega spletnega 
mesta. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Direktiva 2014/67/EU vsebuje 
številne določbe za zagotovitev, da bodo 
vsi ponudniki storitev izvrševali in 
spoštovali pravila o napotitvi delavcev. 
Člen 4 te direktive navaja seznam 
elementov, ki jih je treba oceniti, da bi se 
ugotovilo, ali je napotitev pristna, ter 
preprečilo zlorabe in izogibanje.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Delodajalci bi morali pred začetkom 
napotitve sprejeti ustrezne ukrepe za 
zagotavljanje ključnih informacij o 
pogojih za delo in zaposlitev v skladu z 
Direktivo Sveta 91/533/EGS1a, kar zadeva 
napotitev.
_________________
1a Direktiva Sveta 91/533/EGS z dne 14. 
oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da 
zaposlene obvesti o pogojih, ki se 
nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali 
delovno razmerje (UL L 288, 18.10.1991, 
str. 32).

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13c) S to direktivo se vzpostavi 
uravnotežen okvir za svobodo opravljanja 
storitev in zaščito napotenih delavcev, ki 
je nediskriminatoren, pregleden in 
sorazmeren, hkrati pa upošteva 
raznolikost odnosov med delojemalci in 
delodajalci v posameznih državah. 
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Direktiva ne preprečuje uporabe pogojev 
za delo in zaposlitev, ki so za napotene 
delavce ugodnejši.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13d) Ta direktiva ne bi smela na noben 
način vplivati na izvajanje temeljnih 
pravic, kot so priznane v državah članicah 
in na ravni Unije, vključno s pravico in 
svobodo stavke ali sprejemanja drugih 
ukrepov, zajetih v specifičnih sistemih 
odnosov med delodajalci in delojemalci v 
državah članicah, v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso. Prav tako ne bi 
smela vplivati na pravico do pogajanja o 
kolektivnih pogodbah, njihovega 
sklepanja in izvrševanja, ali na pravico do 
sprejemanja kolektivnih ukrepov v skladu 
z nacionalnim pravom in/ali prakso.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zakoni in drugi predpisi ali 
kolektivne pogodbe, ki se uporabljajo v 
državah članicah, lahko zagotovijo, da 
oddaja naročil podizvajalcem podjetjem ne 
omogoča obida pravil, ki zagotavljajo 
določene pogoje za delo in zaposlitev, ki 
urejajo plačilo za delo. Če takšna pravila o 
plačilu za delo obstajajo na nacionalni 
ravni, jih lahko država članica 
nediskriminatorno uporabi za podjetja, ki 
napotijo delavce na njeno ozemlje, če ne 
omejujejo nesorazmerno čezmejnega 
opravljanja storitev.

(14) Zakoni, drugi predpisi in nacionalne 
prakse, vključno z upravnimi določbami 
ali kolektivnimi pogodbami, ki se 
uporabljajo v državah članicah, lahko 
zagotovijo, da oddaja naročil 
podizvajalcem podjetjem ne omogoča 
obida pravil, ki zagotavljajo določene 
pogoje za delo in zaposlitev, ki urejajo 
plačilo za delo. Če takšna pravila o plačilu 
za delo obstajajo na nacionalni ravni, jih 
lahko država članica nediskriminatorno 
uporabi za podjetja, ki napotijo delavce na 
njeno ozemlje.
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Države članice bi morale v skladu z 
nacionalnim pravom in praksami 
zagotoviti, da napoteni delavci prejmejo 
vse, do česar so upravičeni, saj bi z 
ukrepanjem proti zlorabam pri sklepanju 
pogodb s podizvajalci zaščitili njihove 
pravice.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Države članice bi morale strogo in 
dosledno izvrševati obstoječa pravila v 
zvezi z oddajo naročil podizvajalcem.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Direktiva 2008/104/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela konkretizira 
načelo, da bi morali biti osnovni delovni 
pogoji in pogoji zaposlitve, ki se 
uporabljajo za delavce, zaposlene pri 
agencijah za zagotavljanje začasnega dela, 
vsaj takšni, kot so pogoji, ki bi se 
uporabljali za te delavce, če bi jih podjetje 
uporabnik zaposlilo na isto delovno mesto. 
To načelo bi se moralo uporabljati tudi za 
delavce, ki jih agencija za zagotavljanje 
začasnega dela napoti v drugo državo 
članico.

(15) Direktiva 2008/104/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o delu prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela konkretizira 
načelo, da bi morali biti osnovni delovni 
pogoji in pogoji zaposlitve, ki se 
uporabljajo za delavce, zaposlene pri 
agencijah za zagotavljanje začasnega dela, 
vsaj takšni, kot so pogoji, ki bi se 
uporabljali za te delavce, če bi jih podjetje 
uporabnik zaposlilo na isto delovno mesto. 
To načelo bi se moralo uporabljati tudi za 
delavce, ki jih agencija za zagotavljanje 
začasnega dela napoti v drugo državo 
članico. Države članice bi morale 
zagotoviti, da so delavci, zaposlenih pri 
agencijah za zagotavljanje začasnega 
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dela, enako obravnavani ne glede na to, 
ali so napoteni ali delajo v svoji državi.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 1 – odstavek 3 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

“(c) kot podjetje ali agencija za začasno 
zaposlovanje posredujejo delo delavca 
podjetju uporabniku, s sedežem ali 
dejavnem na ozemlju katere od držav 
članic, pod pogojem, da v času napotitve 
obstaja delovno razmerje med podjetjem 
ali agencijo za začasno zaposlovanje in 
delavcem.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) v členu 1 se doda naslednji 
odstavek:
“4a. Ta direktiva v ničemer ne vpliva  na 
izvajanje temeljnih pravic, kot so priznane 
v državah članicah in na ravni Unije, 
vključno s pravico in svobodo stavke ali 
sprejemanja drugih ukrepov, zajetih v 
specifičnih sistemih odnosov med 
delodajalci in delojemalci v državah 
članicah, v skladu z nacionalno 
zakonodajo in/ali prakso. Prav tako ne 
vpliva na pravico do pogajanja o 
kolektivnih pogodbah, njihovega 
sklepanja in izvrševanja, ali na pravico do 
sprejemanja kolektivnih ukrepov v skladu 
z nacionalnim pravom in/ali prakso.“
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 96/71/ES
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a Člen 2a

Napotitev, ki traja več kot štiriindvajset 
mesecev

Napotitev, ki traja več kot štiriindvajset 
mesecev

1. Če pričakovano ali dejansko trajanje 
napotitve presega štiriindvajset mesecev, se 
država članica, na ozemlje katere je 
delavec napoten, šteje za državo, v kateri 
delavec običajno opravlja delo.

1. Napotitev delavcev je začasna. Če 
pričakovano ali dejansko trajanje napotitve 
presega štiriindvajset mesecev, država 
članica zagotovi, da podjetja iz člena 1(1) 
delavcem, ki so napoteni na njihovo 
ozemlje, poleg pogojev za delo in 
zaposlitev iz člena 3(1) in ne glede na to, 
katero pravo se uporablja za delovno 
razmerje, zagotovijo tudi vse pogoje za 
delo in zaposlitev, ki se uporabljajo v 
državi članici, v kateri se opravi storitev, 
če so ti pogoji dela in zaposlitve za delavca 
ugodnejši od pogojev v pravu, ki se 
uporablja za delovno razmerje, razen 
pogojev glede sklepanja in prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi. 

2. Za namene odstavka 1 se v primeru 
zamenjave napotenih delavcev, ki 
opravljajo isto nalogo na istem mestu, 
upošteva skupno trajanje obdobij napotitve 
zadevnih delavcev, kar zadeva delavce, ki 
so napoteni za dejansko trajanje najmanj 
šestih mesecev.

2. Za namene odstavka 1 se v primeru 
zamenjave napotenih delavcev, ki 
opravljajo isto nalogo na istem mestu, 
upošteva skupno trajanje obdobij napotitve 
zadevnih delavcev.

2a. Država članica, v kateri se opravi 
storitev, lahko na podlagi obrazloženega 
zahtevka ponudnika storitev podaljša 
obdobje, pred iztekom katerega so pogoji 
za delo in zaposlitev, ki se uporabljajo v 
tej državi članici, zagotovljeni, kot je 
navedeno v odstavku 1, če naj bi storitve, 
ki jih zagotavlja to podjetje, ostale dalj 
časa začasne.
Država članica take zahtevke obravnava 
sorazmerno, nediskriminatorno in 
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pravočasno, ter svojo odločitev utemelji. 
Če država članica zahtevku ugodi, 
podjetje vsakih dvanajst mesecev in vse do 
konca zagotavljanja zadevnih storitev 
zagotavlja najnovejše informacije o 
stanju.
Pristojni organ države članice gostiteljice 
na utemeljen, sorazmeren in 
nediskriminatoren način sprejme 
odločitev o teh zahtevkih v skladu s 
členom 4 Direktive 2014/67/EU in v 
skladu z Uredbo 883/2004/ES. 

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice poskrbijo, da ne glede 
na to, katera zakonodaja se uporablja za 
delovno razmerje, podjetja iz člena 1(1) 
zagotovijo delavcem, ki so napoteni na 
njihovo ozemlje, pogoje za delo in 
zaposlitev v zvezi z naslednjimi zadevami, 
ki so v državi članici, v kateri se opravlja 
delo, urejene:

1. Države članice poskrbijo, da ne glede 
na to, katera zakonodaja se uporablja za 
delovno razmerje, podjetja iz člena 1(1) 
zagotovijo delavcem, ki so napoteni na 
njihovo ozemlje, vsaj pogoje za delo in 
zaposlitev v zvezi z naslednjimi zadevami, 
ki so v državi članici, v kateri se opravlja 
delo, urejene: 

– z zakoni ali drugimi predpisi in/ali – z zakoni ali drugimi predpisi in/ali

– s kolektivnimi pogodbami ali 
arbitražnimi odločbami, razglašenimi za 
splošno uporabne v smislu odstavka 8:

– s kolektivnimi pogodbami ali 
arbitražnimi odločbami v smislu odstavkov 
8 in 8a:

(a) maksimalni delovni čas in minimalni 
počitek;

(a) maksimalni delovni čas in minimalni 
počitek, vključno s posebnimi ukrepi glede 
nočnega dela, dela med vikendi in 
prazniki ter izmenskega dela;

(b) minimalni plačani letni dopust; (b) (Ne zadeva slovenske različice.)
(c) plačilo za delo, tudi za nadurno delo; 
ta točka se ne uporablja za pokojninske 
načrte dodatnega poklicnega zavarovanja;

(c) plačilo za delo, tudi za nadurno delo; 
ta točka se ne uporablja za pokojninske 
načrte dodatnega poklicnega zavarovanja;

(d) pogoji za posredovanje dela 
delavcev, zlasti s strani agencij za 
zagotavljanje začasnega dela;

(d) pogoji za posredovanje dela 
delavcev, zlasti s strani agencij za 
zagotavljanje začasnega dela;
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(e) zdravje, varnost in higiena pri delu; (e) zdravje, varnost in higiena pri delu;

(f) zaščitni ukrepi glede pogojev za delo 
in zaposlitev za noseče ženske ali ženske, 
ki so pred kratkim rodile, za otroke in 
mlade;

(f) zaščitni ukrepi glede pogojev za delo 
in zaposlitev za noseče ženske ali ženske, 
ki so pred kratkim rodile, za otroke in 
mlade;

(g) enako obravnavanje moških in žensk 
ter druge določbe o nediskriminaciji;

(g) enako obravnavanje moških in žensk 
ter druge določbe o nediskriminaciji;

(ga) pogoji nastanitve delavcev;
(gb) višina dodatka za potne stroške, 
hrano in nastanitev za delavce, ki delo 
opravljajo stran od običajnega kraja 
opravljanja dela.

V tej direktivi plačilo za delo pomeni vse 
elemente plačila, ki so obvezni na podlagi 
nacionalnih zakonov in drugi predpisov, 
kolektivnih pogodb ali arbitražnih odločb, 
razglašenih za splošno uporabne, in/ali – 
če ni sistema za razglasitev kolektivnih 
pogodb ali arbitražnih odločb za splošno 
uporabne – drugih kolektivnih pogodb ali 
arbitražnih odločb v smislu drugega 
pododstavka odstavka 8 v državi članici, 
na ozemlje katere je delavec napoten.

V tej direktivi se koncept plačila za delo 
opredeli v pravu in/ali praksi države 
članice, na ozemlje katere je delavec 
napoten. 

Države članice na enotnem uradnem 
nacionalnem spletnem mestu iz člena 5 
Direktive 2014/67/EU objavijo sestavne 
elemente plačila v skladu s točko (c).

Države članice sestavne elemente plačila 
iz točke (c) tega odstavka v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso ter brez 
nepotrebnega odlašanja in pregledno 
objavijo na enotnem uradnem nacionalnem 
spletnem mestu in na druge ustrezne 
načine iz člena 5(2) Direktive 2014/67/EU. 
Države članice zagotovijo, da so 
informacije na enotnem uradnem 
nacionalnem spletnem mestu točne in 
posodobljene. Komisija na svojem 
spletnem mestu objavi naslove enotnih 
uradnih nacionalnih spletnih mest. 
Če na enotnem uradnem nacionalnem 
spletnem mestu pred začetkom napotitve 
informacije niso  navedene ali so 
navedene napačno, podjetje ni odgovorno 
za neuporabo ali napačno uporabo teh 
elementov. 
Da se prepreči podvajanje plačil, noben 
del tega člena ne omogoča, da bi bil kateri 
koli element plačila, dodatka ali stroškov, 
povezan z delom zunaj običajnega kraja 
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opravljanja dela, napotenemu delavcu 
izplačan več kot enkrat. Za delavca veljajo 
pogoji, ki so zanj ugodnejši.

Predlog spremembe29

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če smejo podjetja s sedežem na 
ozemlju države članice v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi ali kolektivnimi 
pogodbami v okviru svojih pogodbenih 
obveznosti oddajati naročila samo tistim 
podizvajalcem, ki zagotavljajo določene 
pogoje za delo in zaposlitev, ki urejajo 
plačilo za delo, lahko država članica 
nediskriminatorno in sorazmerno določi, da 
za takšna podjetja velja ista obveznost 
glede oddaje naročil podizvajalcem iz 
člena 1(1), ki napotijo delavce na njeno 
ozemlje.

1a. Če smejo podjetja s sedežem na 
ozemlju države članice v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi ali kolektivnimi 
pogodbami v okviru svojih pogodbenih 
obveznosti oddajati naročila samo tistim 
podizvajalcem, ki zagotavljajo določene 
pogoje za plačilo za delo, lahko država 
članica nediskriminatorno in sorazmerno 
določi, da za podjetja, ki napotijo delavce 
na njeno ozemlje, veljajo enake 
obveznosti. Te zahteve se uporabljajo 
samo za delavce, zaposlene pri 
podizvajalcu, ki so napoteni v to državo 
članico.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 1a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednji odstavek:
“1aa.V primeru oddaje naročil 
podizvajalcem, izvajalec ponudnika 
storitev iz druge države članice pred 
začetkom javnega naročila storitev pisno 
obvesti o pogojih za delo in zaposlitev, ki 
se uporabljajo za plačilo za delo.“
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b b (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 1a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Vstavi se naslednji odstavek:
“1ab.Države članice Komisijo obvestijo o 
vseh ukrepih iz tega člena. Komisija o teh 
ukrepih obvesti druge države članice.“ 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ca) v odstavku 7 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Šteje se, da so posebni dodatki, ki sodijo k 
napotitvi, del minimalne plače, razen če so 
izplačani kot povračilo za stroške, ki 
dejansko nastanejo zaradi napotitve, 
denimo potni stroški in stroški za 
stanovanje in hrano. ”

“Šteje se, da so posebni dodatki, ki sodijo 
k napotitvi, del plačila za delo, razen če so 
izplačani kot povračilo za stroške, ki 
dejansko nastanejo zaradi napotitve, 
denimo potni stroški in stroški za 
stanovanje in hrano. V tem primeru jih 
zagotovi delodajalec in se ne odštejejo od 
plačila za delo.“ 

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c b (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) Vstavi se naslednji odstavek: 
„8a. Države članice se lahko v skladu s 
svojim nacionalnim pravom in prakso in 
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na nediskriminatoren način odločijo, da 
bodo izhajale iz kolektivnih pogodb ali 
arbitražnih odločb, ki so, kot je 
opredeljeno v državi članici, v kateri se 
opravlja delo, reprezentativne za zadevno 
geografsko območje, poklic ali panogo in 
ki vsebujejo za delavca najugodnejše 
pogoje za delo in zaposlitev.
Države članice zagotovijo, da so 
informacije o teh kolektivnih pogodbah in 
arbitražnih odločbah dostopne na 
enotnem uradnem nacionalnem spletnem 
mestu.  Kolektivne pogodbe se uporabljajo 
za napotene delavce, če so objavljene na 
enotnem uradnem nacionalnem spletnem 
mestu. 
Če na enotnem uradnem nacionalnem 
spletnem mestu pred začetkom napotitve 
informacije niso  navedene ali so 
navedene napačno, podjetje ni odgovorno 
za neuporabo ali napačno uporabo 
kolektivnih pogodb ali arbitražnih 
odločb.“

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Odstavek 9 se črta. (d) odstavek 9 se nadomesti z 
naslednjim:
„Države članice lahko poleg pogojev iz 
odstavka 1 tega člena določijo, da morajo 
podjetja iz člena 1(1) delavcem iz člena 
1(3)(c) zagotoviti enake pogoje, kot se 
uporabljajo za delavce, zaposlene pri 
agenciji za zagotavljanje začasnega dela v 
državi članici, v kateri se delo izvaja.
Podjetja za začasno zaposlovanje ali 
agencije za posredovanje dela s sedežem v 
eni državi članici lahko napotijo delavca v 
podjetje uporabnik, ki ima sedež v drugi 
državi članici ali tam deluje, če ima 
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podjetje uporabnik sedež v državi članici, 
v katero je delavec napoten. Če to ni tako, 
se šteje, da je država članica gostiteljica 
napotenega delavca tista država članica, v 
kateri običajno opravlja delo, brez 
poseganja v pogoje za delo in zaposlitev, 
ki so ugodnejši za delavca.“ 

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d a (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 3 – odstavek 10

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(da) Odstavek 10 se nadomesti:
„10. Ta direktiva ne onemogoča državam 
članicam, da uporabljajo v skladu s 
Pogodbo za nacionalna podjetja in za 
podjetja iz drugih držav, na podlagi 
enakega obravnavanja:

„10. Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje, da v skladu s Pogodbo ter 
nacionalnim pravom in prakso 
uporabljajo pogoje za delo in zaposlitev za 
nacionalna podjetja in za podjetja iz drugih 
držav, ki delujejo na njihovem ozemlju, 
glede drugih zadev, razen tistih iz prvega 
pododstavka odstavka 1, če gre za 
predpise na področju javnega reda.

- pogoje za delo in zaposlitev za druge 
zadeve kot za tiste, navedene v prvem 
pododstavku odstavka 1, kolikor gre za 
predpise na področju javnega reda,
- pogoje za delo in zaposlitev, 
opredeljene v kolektivnih pogodbah ali 
arbitražnih odločbah v smislu odstavka 8 
in v zvezi z drugimi dejavnostmi, kot so 
navedene v tej prilogi.

Za namen te direktive se predpisi na 
področju javnega reda nanašajo na 
nediskriminatorne ukrepe, sprejete v 
javnem interesu, vključno z ukrepi na 
področju zaščite delavcev, enakega 
obravnavanja, poštene konkurence ali 
ustreznega delovanja trga dela.  Ti ukrepi 
se ne uporabljajo za ekonomske cilje.“
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Druga alineja odstavka 10 se črta. črtano

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) V členu 4(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Države članice poskrbijo za sodelovanje 
med javnimi organi, ki so v skladu z 
nacionalno zakonodajo odgovorni za 
spremljanje pogojev za delo in zaposlitev 
iz člena 3. To sodelovanje obsega 
predvsem odgovarjanje na utemeljene 
prošnje teh organov za informacije o 
čezmejnem posredovanju dela delavcem, 
tudi o očitnih zlorabah ali morebitnih 
primerih nezakonitih čezmejnih 
dejavnosti.

„Države članice poskrbijo za sodelovanje 
med javnimi organi, ki so v skladu z 
nacionalno zakonodajo odgovorni za 
spremljanje pogojev za delo in zaposlitev 
iz člena 3. To sodelovanje obsega 
predvsem odgovarjanje na utemeljene 
prošnje teh organov za informacije o 
čezmejnem posredovanju dela delavcem 
ter o obravnavi očitnih zlorab ali 
morebitnih primerov nezakonitih 
dejavnosti, kot so čezmejni primeri 
neprijavljenega dela in navidezno 
samozaposlovanje. Podpira ga evropska 
platforma za ukrepanje proti 
neprijavljenemu delu. 
Če urad za zvezo ali pristojni organ v 
državi članici, iz katere je delavec 
napoten, nima informacij, ki jih zahteva 
pristojni organ v državi gostiteljici, za te 
informacije zaprosi druge  organe ali 
organizacije. V primeru nenehnih zamud 
pri zagotavljanju informacij državi članici 
gostiteljici se obvesti Komisija, ki sprejme 
ustrezne ukrepe.“
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 96/71/ES
Člen 5 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2b) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za primere nespoštovanja te direktive.

„Države članice gostiteljice in države 
članice sedeža so odgovorne za 
spremljanje, nadzor in izvrševanje 
obveznosti iz te direktive ter sprejmejo 
ustrezne ukrepe za primere nespoštovanja 
te direktive. Predvidene kazni so 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“

Zagotovijo zlasti, da so delavcem in/ali 
njihovim zastopnikom na voljo primerni 
postopki za uveljavljanje obveznosti iz te 
direktive.

Zagotovijo zlasti, da so delavcem in/ali 
zastopnikom delavcev na voljo primerni 
postopki za uveljavljanje obveznosti iz te 
direktive.

Države članice zagotovijo, da se v primeru 
nepristne napotitve ne glede na to, katero 
pravo se uporablja za delovno razmerje, 
uporabijo pogoji države članice, v kateri 
se opravi storitev.“


