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25.5.2018 A8-0319/51 

Predlog spremembe  51 

Martina Dlabajová 

v imenu skupine ALDE 

 

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 

ugodnosti na podlagi uredbe Rim I. 

(8) Napotitev je začasna in napoteni 

delavec se po končanem delu, na katerega 

je bil napoten, običajno vrne v državo 

izvora. Vendar pa je glede na dolgo 

trajanje nekaterih napotitev in ob 

priznavanju povezanosti trga dela države 

gostiteljice in delavcev, napotenih za tako 

dolga obdobja, treba določiti, da bi morale 

države gostiteljice v primeru napotitve za 

obdobja, daljša od 24 mesecev, zagotoviti, 

da podjetja, ki napotijo delavce na njihovo 

ozemlje, zagotovijo dodatne pogoje za delo 

in zaposlitev, ki se obvezno uporabljajo za 

delavce v državi članici, v kateri se 

opravlja delo. To obdobje bi bilo treba 

podaljšati na podlagi utemeljenega 

obvestila ponudnika storitev. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/52 

Predlog spremembe  52 

Martina Dlabajová 

v imenu skupine ALDE 

 

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 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) Zagotoviti je treba večjo zaščito 

delavcev, če želimo ohraniti svobodo 

opravljanja storitev na pravični podlagi 

tako kratko- kot tudi dolgoročno, zlasti s 

preprečevanjem zlorabe pravic, 

zagotovljenih s Pogodbama. Pravila, ki 

zagotavljajo takšno zaščito delavcev, pa ne 

morejo vplivati 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. Vse 

določbe, ki se uporabljajo za napotene 

delavce v okviru napotitve, ki presega 24 

mesecev, morajo biti zato združljive s to 

svobodo. V skladu z ustaljeno sodno prakso 

so omejitve svobode opravljanja storitev 

dopustne samo, če so utemeljene z nujnimi 

razlogi v javnem interesu in če so 

sorazmerne in potrebne. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Predlog spremembe  53 

Martina Dlabajová 

v imenu skupine ALDE 

 

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 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Člen 3 se spremeni: (2) (a) odstavek 1 se nadomesti z 

naslednjim: 

 „Države članice ne glede na to, katero 

pravo se uporablja za delovno razmerje, 

poskrbijo, da podjetja iz člena 1(1) 

delavcem, napotenim na njihovo ozemlje, 

na podlagi enakega obravnavanja 

zagotovijo 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 

 – s kolektivnimi pogodbami ali 

arbitražnimi odločbami, razglašenimi za 

splošno veljavne ali kako drugače 

veljavnimi v skladu s členom 3(8); 

 (a) maksimalni delovni čas in minimalni 

počitek; 

 (b) minimalni plačani letni dopust; 

 (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; 

 (e) zdravje, varnost in higiena pri delu; 

 (f) zaščitni ukrepi glede pogojev za delo in 

zaposlitev za noseče ženske ali ženske, ki 
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so pred kratkim rodile, za otroke in 

mlade; 

 (g) enako obravnavanje moških in žensk 

ter druge določbe o nediskriminaciji; 

 (h) pogoji nastanitve delavcev, če jo 

delodajalec zagotovi delavcem, ki niso iz 

kraja, kjer običajno opravljajo delo; 

 (i) dodatki ali povračilo za stroške, 

namenjeni kritju potnih stroškov ter 

stroškov za hrano in nastanitev delavcev, 

ki so zaradi poklicnih razlogov zdoma; ta 

točka velja izključno za potne stroške ter 

stroške za hrano in nastanitev, ki jih ima 

napoteni delavec, kadar mora potovati iz 

kraja, kjer običajno opravlja delo, v državi 

članici, na katere ozemlje je napoten, in 

nazaj, ali kadar ga delodajalec začasno 

pošlje z njegovega delovnega mesta na 

drugo delovno mesto. 

 Za namene te direktive je pojem „plačilo 

za delo“ opredeljen v nacionalni 

zakonodaji in/ali praksi države članice, na 

ozemlje katere je delavec napoten, in 

pomeni vse elemente plačila za delo, ki so 

obvezni po nacionalnih zakonih in drugih 

predpisih, kolektivnih pogodbah ali 

arbitražnih odločbah, ki so v tej državi 

članici razglašeni za splošno veljavne ali 

kako drugače veljajo v skladu s členom 

3(8). 

 Brez poseganja v člen 5 Direktive 

2014/67/EU države članice objavijo, v 

skladu z nacionalno zakonodajo in/ali 

prakso ter brez nepotrebnega odlašanja in 

pregledno, na enotnem uradnem 

nacionalnem spletnem mestu iz 

navedenega člena sestavne dele plačila za 

delo v skladu s točko (c) tega odstavka in 

vse pogoje za delo in zaposlitev v skladu s 

členom 3(1a). 

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. 
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Če med informacijami na enotnem 

uradnem nacionalnem spletnem mestu ni 

navedeno, kot je to določeno v členu 5 

Direktive 2014/67/EU, kateri pogoji za 

zaposlitev se uporabljajo, se to v skladu z 

nacionalno zakonodajo in/ali prakso 

upošteva pri določitvi kazni v primeru 

kršitve nacionalnih določb, sprejetih v 

skladu s to direktivo, če je to potrebno za 

zagotovitev sorazmernosti tega ukrepa. 

1a. Kadar dejansko trajanje napotitve 

presega 24 mesecev, države članice ne 

glede na to, katero pravo se uporablja za 

delovno razmerje, poskrbijo, da podjetja iz 

člena 1(1) delavcem, napotenim na 

njihovo ozemlje, na podlagi enakega 

obravnavanja 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. 

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 
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Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je sprejeto besedilo ponovno uskladiti s predlogom Komisije, v katerem je 

bilo predlagano trajanje 24 mesecev. Trenutno ni časovne omejitve pri zagotavljanju storitev v okviru 

napotitve delavcev. 

Pogajalska skupina je 24-mesečno omejitev skrajšala na 12 mesecev, kar je izredno kratko obdobje in 

nedvoumno omejuje izvajanje ene od temeljnih pravic EU, to je prost pretok storitev. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Predlog spremembe  54 

Martina Dlabajová 

v imenu skupine ALDE 

 

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 2 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Direktivi 96/71/ES in 2014/67/EU 

se ne uporabljata za prometni sektor do 

datuma začetka uporabe zakonodajnega 

akta 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. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pogajalska skupina ni rešila problema v zvezi z odprtimi primeri kršitev in upravnimi vprašanji pri 

izvajanju Direktive 2014/67/ES (direktive o izvrševanju) za prometni sektor. 

Namen predloga spremembe je prekiniti uporabo teh ukrepov, dokler ne bodo sprejeta in se ne bodo 

uporabljala posebna pravila za prometni sektor (v obliki lex specialis, ki je del svežnja o mobilnosti in o 

katerem trenutno poteka razprava.) 

 


