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25.5.2018 A8-0319/40 

Predlog spremembe  40 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Da bi zagotovili ustrezno uporabo 

te direktive, bi bilo treba okrepiti 

usklajevanje med pristojnimi organi in/ali 

telesi držav članic ter izboljšati 

sodelovanje v boju proti goljufijam, 

povezanim z napotitvijo delavcev. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Predlog spremembe  41 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Načelo enakega obravnavanja in 

prepoved vsakršne diskriminacije na 

podlagi državljanstva sta bila zagotovljena 

s pravom Unije že v ustanovnih pogodbah. 

Da bi se preprečila vsaka diskriminacija 

in zlorabe, je treba zagotoviti, da se plačilo 

izračuna na pregleden način in izplača na 

podlagi urne postavke domačih delavcev, 

ki opravljajo enako delo v državi članici 

gostiteljici, kar zagotavlja, da delavci 

dobijo primerno plačilo za svoje delo. Ta 

določba bi morala veljati za agencije, ki 

zagotavljajo začasno delo, s sedežem v 

državi članici, v kateri se opravlja delo. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Predlog spremembe  42 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Načela enakega obravnavanja in 

svobodne konkurence ni mogoče 

uresničiti, če se ne izvajajo poštena 

pravila glede prispevkov za socialno 

varnost. Pravila in stopnje socialnih 

prispevkov države članice gostiteljice 

veljajo za napotene delavce od prvega dne 

njihovega delovnega razmerja. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Predlog spremembe  43 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

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 

(8) Napotitev je začasna in napoteni 

delavec se po končanem delu, na katerega 

je bil napoten, običajno vrne v državo 

izvora. V primeru napotitve za delavca 

velja delovno pravo države članice 

gostiteljice od prvega dne, ko je sklenjeno 

delovno razmerje, do konca napotitve. Ob 

vrnitvi v domačo državo članico za 

delavca zopet velja delovno pravo matične 
države članice. Te spremembe so možne z 

uporabo novih tehnologij in z boljšim 

sodelovanjem med državami članicami. 
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ugodnosti na podlagi uredbe Rim I. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Predlog spremembe  44 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) 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) Ta direktiva bi morala veljati za 

mednarodne prevoze v cestnem prometu. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Predlog spremembe  45 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Da bi se ukrepalo proti zlorabam 

pri sklepanju pogodb s podizvajalci in 

zaščitile pravice napotenih delavcev, bi 

morala biti v primerih goljufij ali zlorab 

zadevna podjetja enako odgovorna. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Predlog spremembe  46 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Direktiva 96/71/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) plačilo za delo, tudi za nadurno 

delo; ta točka se ne uporablja za 

pokojninske načrte dodatnega poklicnega 

zavarovanja; 

(c) plačilo za delo, izračunano na 

podlagi urne postavke domačih delavcev, 

ki opravljajo enako delo v državi članici 

gostiteljici, tudi za nadurno delo; ta točka 

se ne uporablja za pokojninske načrte 

dodatnega poklicnega zavarovanja; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Predlog spremembe  47 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Direktiva 96/71/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 je pojem plačila in urne 

postavke določen v nacionalni zakonodaji 

in/ali praksi države članice, na ozemlje 

katere je delavec napoten, in pomeni vse 

elemente plačila, ki so obvezni na podlagi 

nacionalnih zakonov in drugi predpisov, 

kolektivnih pogodb ali arbitražnih odločb, 

ki so bili v tej državi članici razglašeni za 

splošno veljavne ali veljajo kako drugače 

v skladu s členom 3(8). 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Predlog spremembe  48 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Direktiva 96/71/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V primerih goljufije ali zlorabe se lahko 

nekatere ali vse udeležene strani štejejo za 

odgovorne, ne glede na njihovo vlogo v 

verigi podizvajalcev. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Predlog spremembe  49 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev 

COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

Direktiva 96/71/ES 

Člen 3 – odstavek 1a 

 

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. Države članice ne glede na to, 

katero pravo se uporablja za delovno 

razmerje, zagotovijo, da podjetja iz člena 

1(1) delavcem, napotenim na njihovo 

ozemlje, na podlagi enakega 

obravnavanja od prvega dne, ko je bilo 

sklenjeno delovno razmerje, poleg pogojev 

za delo in zaposlitev iz odstavka 1 tega 

člena zagotovijo vse veljavne pogoje za 

delo in zaposlitev, določene v državi 

članici, v kateri se opravlja delo: 

 (a) z zakoni, predpisi ali upravnimi 

določbami in/ali 

 (b) s kolektivnimi pogodbami ali 

arbitražnimi odločbami, razglašenimi za 

splošno veljavne ali kako drugače 

veljavnimi v skladu s členom 3(8). 

 Prvi pododstavek tega odstavka ne velja za 

naslednje zadeve: 

 (a) postopke, formalnosti ter pogoje za 

sklenitev in prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi, tudi konkurenčne klavzule; 

 (b) pokojninske načrte dodatnega 

poklicnega zavarovanja. 
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 Država članica, v kateri se opravlja 

storitev, na podlagi utemeljenega obvestila 

ponudnika storitev podaljša na 18 

mesecev obdobje, pred katerim se 

uporabljajo določbe tega odstavka. 

 Kadar podjetje iz člena 1(1) napotenega 

delavca nadomesti z drugim napotenim 

delavcem, ki opravlja iste naloge na istem 

mestu, je za namene tega odstavka 

trajanje napotitve seštevek trajanja 

napotitvenih obdobij posameznih 

zadevnih delavcev. Za namene tega člena 

se pojem „iste naloge na istem mestu“ 

določi ob upoštevanju, med drugim, vrste 

storitve, ki se zagotavlja, dela, ki se 

opravlja, in naslova ali naslovov 

delovnega mesta. 

Or. en 

 

 


