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Predlog spremembe59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, 
zlasti člena 3(3), in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 26(2), člena 
45, člena 46, člena 53(1) in člena 62 
Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti členov 53(1), 62, 
151 in 153 Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 61
Thomas Händel

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 53(1) in 
členov 62, 151 in 153 Pogodbe,

Or. de
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Predlog spremembe 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio 
Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti njenih 
členov 15, 21 in 28,

Or. en

Predlog spremembe 63
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 15 
in 16,

Or. fr

Predlog spremembe 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

Or. en
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Predlog spremembe 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prosto gibanje delavcev, svoboda 
ustanavljanja in svoboda opravljanja 
storitev so temeljna načela notranjega trga 
v Uniji, zapisana v Pogodbi. Za 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
za podjetja in spoštovanja pravic delavcev 
je izvajanje teh načel na ravni Unije 
dodatno razvito.

(1) V skladu s členom 3(3) PEU notranji 
trg ni sam po sebi cilj, temveč način za 
doseganje socialnega napredka. Prosto 
gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja in 
svoboda opravljanja storitev so temeljna 
načela Evropske unije. Za zagotovitev 
pravic delavcev in enakih konkurenčnih 
pogojev za podjetja in spoštovanja pravic 
delavcev je izvajanje teh načel v 
zakonodaji in ukrepih Unije dodatno 
razvito.

Or. en

Predlog spremembe 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE500.574v01-00 6/87 AM\919866SL.doc

SL

potekati brez kršitve določb o 
nediskriminaciji tako za podjetja kot za 
delavce iz členov 45(2) in 49 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 67
Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Svoboda opravljanja storitev in pravica državljanov do prostega gibanja zaradi dela in 
bivanja kjer koli v EU sta bistveni za delovanje enotnega trga. Za namene te direktive je treba 
te pravice obravnavati ločeno, da bodo imeli napoteni delavci vse pravice in zaščito v skladu 
s Pogodbo, obenem pa zagotoviti nemoteno in pravično delovanje enotnega trga v zvezi s 
podjetji in konkurenco.

Predlog spremembe 68
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Pri prostem gibanju delavcev se 
delavcev ne sme diskriminirati. Svoboda 
opravljanja storitev daje podjetjem 
pravico, da nediskriminatorno opravljajo 
storitve v drugih državah članicah. 
Pravice delavcev so podrejene svobodi 
opravljanja storitev. Namesto enake 
obravnave potem veljajo samo še 
minimalne zahteve. 

Or. de

Predlog spremembe 69
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Napotitev naj bi zaščitila pravice 
delavcev, v praksi pa se pogosto sprevrže v 
svoje nasprotje. Delavci pri napotitvi niso 
več zaščiteni pred izkoriščanjem. Napotijo 
jih zato, ker namesto enakega plačila in 
enakih pogojev dela dobijo le minimalne 
pogoje. Zato obstaja cela vrsta strategij: 
Pristno napotitev je mogoče zaobiti z 
navidezno samozaposlenostjo; prosto 
gibanje delavcev na goljufiv način 
nadomeščajo navidezna napotitev, 
pogosto skupaj z začasnim delom, ureditve 
transferjev s tremi državami ter navidezne 
družbe. Hkrati se z napotenimi delavci, ki 
za enako delo prejmejo nižje plače, 
spodkopava osnovno načelo sindikatov – 
„enako plačilo za enako delo“ na istem 
kraju. To škoduje blaginji, socialnemu 
miru, demokraciji in verodostojnosti 
Evrope. 

Or. de

Predlog spremembe 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Za pravo napotitev mora biti 
napoteni delavec v času trajanja napotitve 
običajno zaposlen pri izvajalcu storitev 
tudi pred obdobjem napotitve, med njim in 
po tem obdobju in ne samo za namene 
napotitve.

Or. en

Predlog spremembe 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Na podlagi člena 3(6) Direktive 
96/71/ES velja, da če en napoteni delavec 
nadomesti drugega ali če enako delovno 
mesto nenehno zapolnjuje napoteni 
delavec istega izvajalca storitev v 
kratkem/hitrem sosledju, in če te 
zaporedne pogodbe trajajo do 12 mesecev, 
se predpostavlja, da napotitev ni 
utemeljena.

Or. en

Predlog spremembe 72
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V zvezi z delavci, začasno napotenimi (3) V zvezi z delavci, začasno napotenimi 
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na delo z namenom opravljanja storitev v 
državi članici, ki ni tista, v kateri običajno 
opravljajo svoje delo, Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev določa jedro jasno opredeljenih 
pogojev za delo in zaposlitev, ki jih mora 
izvajalec storitev izpolnjevati v državi 
članici, v katero napotuje delavce, da se 
zagotovi minimalna zaščita zadevnih 
napotenih delavcev.

na delo z namenom opravljanja storitev v 
državi članici, ki ni tista, v kateri običajno 
opravljajo svoje delo, Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev določa jedro jasno opredeljenih 
pogojev za delo in zaposlitev, ki jih mora 
izvajalec storitev izpolnjevati v državi 
članici, v katero napotuje delavce, da se 
zagotovi minimalna zaščita zadevnih 
napotenih delavcev. Ker pri dosedanji 
uporabi ni bil dosežen varovalni namen 
direktive in ker je mogoče izboljšanje 
doseči samo z nediskriminatorno 
obravnavo delavcev, ki delo opravljajo v 
isti državi članici, lahko ta direktiva, ki je 
namenjena izvajanju Direktive 96/71/ES, 
položaj izboljša samo začasno. 

Or. de

Predlog spremembe 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V zvezi z delavci, začasno napotenimi 
na delo z namenom opravljanja storitev v 
državi članici, ki ni tista, v kateri običajno 
opravljajo svoje delo, Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev določa jedro jasno opredeljenih 
pogojev za delo in zaposlitev, ki jih mora 
izvajalec storitev izpolnjevati v državi 
članici, v katero napotuje delavce, da se 
zagotovi minimalna zaščita zadevnih 
napotenih delavcev.

(3) V zvezi z delavci, začasno napotenimi 
na delo z namenom opravljanja storitev v 
državi članici, ki ni tista, v kateri običajno 
opravljajo svoje delo, Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev določa jedro jasno opredeljenih 
pogojev za delo in zaposlitev, ki jih mora 
izvajalec storitev izpolnjevati v državi 
članici, v katero napotuje delavce, da se 
zagotovi minimalna zaščita zadevnih 
napotenih delavcev. Ta direktiva in 
Direktiva 96/71/ES ne preprečujeta, da se 
z zakonskimi ali kolektivnimi standardi 
napotenim delavcem omogočijo ugodnejši 
pogoji, če je zagotovljena enaka 
obravnava in nediskriminacija lokalnih in 
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tujih podjetij in delavcev. Ta direktiva o 
izvrševanju naj bi izboljšala izvajanje 
Direktive 96/71/ES ob polnem 
spoštovanju členov 53(1), 62, 45(1), 45(2) 
in 26(2) PDEU in Listine o temeljnih 
pravicah Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V zvezi z delavci, začasno napotenimi 
na delo z namenom opravljanja storitev v 
državi članici, ki ni tista, v kateri običajno 
opravljajo svoje delo, Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev določa jedro jasno opredeljenih 
pogojev za delo in zaposlitev, ki jih mora 
izvajalec storitev izpolnjevati v državi 
članici, v katero napotuje delavce, da se 
zagotovi minimalna zaščita zadevnih 
napotenih delavcev.

(3) V zvezi z delavci, začasno napotenimi 
na delo z namenom opravljanja storitev v 
državi članici, ki ni tista, v kateri običajno 
opravljajo svoje delo, Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES 
z dne 16. decembra 1996 o napotitvi 
delavcev na delo v okviru opravljanja 
storitev določa jedro jasno opredeljenih 
pogojev za delo in zaposlitev, ki jih mora 
izpolnjevati vsaj izvajalec storitev v državi 
članici, v katero napotuje delavce, da se 
zagotovi minimalna zaščita zadevnih 
napotenih delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ta direktiva naj bi izboljšala 
izvrševanje Direktive 96/71/ES, zato se 
njene določbe uporabljajo brez poseganja 
v člena 4 in 5 Direktive 96/71/ES.

Or. en

Predlog spremembe 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Ta direktiva naj bi izboljšala 
izvrševanje Direktive 96/71/ES, zato se 
morajo njene določbe uporabljati brez 
poseganja v določbe Direktive 96/71/ES.

Or. en

Predlog spremembe 77
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Glavna značilnost prave napotitve je 
ta, da zadevni delavci ne iščejo dostopa do 
trga dela države članice gostiteljice, v 
katero so napoteni.

Or. en
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Predlog spremembe 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Glavna značilnost prave napotitve je 
ta, da zadevni delavci ne iščejo stalnega 
dostopa do trga dela države članice 
gostiteljice, v katero so napoteni.

Or. en

Predlog spremembe 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Pri nespoštovanju, ko se na primer 
ugotovi, da delavec ni bil zares napoten, bi 
se morala za podjetje uporabljati ustrezna 
zakonodaja, veljavna v državi članici 
napotitve, vse osebe, ki jih je to podjetje 
napotilo, pa se obravnavajo kot delavci, ki 
uveljavljajo pravico do svobode gibanja v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 80
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

in se jim onemogoči, da bi se izogibala 
veljavnim predpisom in/ali jih zlorabljala, 
tako da bi na nepravilen ali goljufiv način 
izkoriščala svobodo opravljanja storitev, 
zapisano v Pogodbi, in/ali uporabo 
Direktive 96/71/ES, je treba izboljšati 
izvajanje in spremljanje pojma napotitev. 
Zato je kot najpomembnejše sredstvo 
potreben nadzor nad uporabo minimalnih 
delovnih pogojev, da bi učinkovito 
preprečili delo na črno; držav članic se 
nikakor ne sme omejevati pri izvajanju 
nadzora, ker sicer ni mogoče zagotoviti 
izvajanja Direktive 96/71/ES.

Or. de

Predlog spremembe 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Da se podjetjem prepreči, se jih odvrne 
in se jim onemogoči, da bi se izogibala 
veljavnim predpisom in/ali jih zlorabljala, 
tako da bi na nepravilen ali goljufiv način 
izkoriščala svobodo opravljanja storitev, 
zapisano v Pogodbi, in/ali uporabo 
Direktive 96/71/ES, je treba izboljšati 
izvajanje in spremljanje pojma napotitev, 
pravila zanj morajo biti izvršljiva, njihovo 
nespoštovanje pa je treba kaznovati, zlasti 
kar zadeva pogoje zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Andreas Schwab

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati  

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 84
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Uvodna izjava 4a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V primeru neupoštevanja, kot na 
primer pri ugotovitvi, da pri delavcu ne 
gre za pravo napotitev, veljajo za podjetja 
ustrezni pravni predpisi države izvajanja 
storitve.

Or. de

Predlog spremembe 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri nespoštovanju, ko se na primer 
ugotovi, da delavec ni bil zares napoten, 
se za podjetje uporablja ustrezna 
zakonodaja, veljavna v državi opravljanja 
storitev, vse osebe, ki jih je to podjetje 
napotilo, pa se obravnavajo kot delavci, ki 
uveljavljajo pravico do svobode gibanja v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Andreas Schwab, Malcolm 
Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vsi ukrepi, sprejeti v skladu s to 
direktivo, morajo biti utemeljeni, 
sorazmerni in nediskriminatorni, da pri 
zaščiti napotenih delavcev ne bi ustvarili 
dodatnega upravnega bremena in 
onemogočili sprostitve potenciala podjetij, 
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zlasti malih in srednjih, za ustvarjanje 
novih delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zato je treba dodatno pojasniti dejanske 
elemente, ki so značilni za začasno naravo 
pojma napotitev, v skladu s katerim mora 
imeti delodajalec dejanski sedež v državi 
članici, iz katere napotuje delavce, ter 
povezavo med Direktivo 96/71/ES in 
Uredbo (ES) št. 593/2008 o pravu, ki se 
uporablja za pogodbena obligacijska 
razmerja (v nadaljnjem besedilu: uredba 
Rim I).

(5) Zato je treba dodatno pojasniti dejanske 
elemente, ki so značilni za začasno naravo 
pojma napotitev, v skladu s katerim mora 
imeti delodajalec dejanski sedež v državi 
članici, iz katere napotuje delavce, ter 
povezavo med členi 45, 46 in 49 PDEU, 
Direktivo 96/71/ES in Uredbo (ES) 
št. 593/2008 o pravu, ki se uporablja za 
pogodbena obligacijska razmerja (v 
nadaljnjem besedilu: uredba Rim I).

Or. en

Predlog spremembe 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kot velja za Direktivo 96/71/ES, tudi ta 
direktiva ne sme posegati 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 

(6) Kot velja za Direktivo 96/71/ES, tudi ta 
direktiva ne sme posegati 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 
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Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti.

Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti, ali uporabo Uredbe 
(EU) št. 465/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. maja 2012 ali členov 45 
in 46 PDEU. Določbe te direktive ne bi 
smele posegati v pravico držav članic, da 
določijo ugodnejše pogoje za napotene 
delavce.

Or. en

Predlog spremembe 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kot velja za Direktivo 96/71/ES, tudi ta 
direktiva ne sme posegati 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.

(6) Kot velja za Direktivo 96/71/ES, tudi ta 
direktiva ne sme posegati 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 ali uporabo členov 45 in 
46 PDEU. Določbe te direktive ne 
posegajo v pravico držav članic, da 
določijo in uresničujejo ugodnejše pogoje 
za napotene delavce.

Or. en

Predlog spremembe 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pristojni organi na splošno ocenijo 
vse dejanske elemente, da ugotovijo, ali je 
bil delavec dejansko napoten. Če tega ni 
mogoče podpreti z dokazi, udeležene 
države članice tesno in brez odlašanja 
sodelujejo, da bi izbrale pravo, ki se bo 
uporabilo za pogodbo o zaposlitvi, pri 
čemer se sklicujejo na uredbo Rim I.

Or. en

Predlog spremembe 91
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pogodba izrecno priznava spoštovanje 
različnosti nacionalnih sistemov, ki urejajo 
odnose med delodajalci in delojemalci, ter 
avtonomijo socialnih partnerjev.

(7) Pogodba izrecno priznava spoštovanje 
različnosti nacionalnih sistemov, ki urejajo 
odnose med delodajalci in delojemalci, ter 
avtonomijo socialnih partnerjev. Zloraba 
pri uporabi Direktive 96/71/ES pa te 
sisteme spodkopava. Zlorabo bi lahko 
končali le z uporabo načela „enako 
plačilo za enako delo“ na primerljivem 
delovnem mestu, razen če bi bila plača v 
matični državi nižja. V tem primeru bi 
veljala ta. Pošteni pogoji in 
nediskriminacija namreč ne veljajo le za 
podjetja, temveč tudi za delavce.

Or. de

Predlog spremembe 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\919866SL.doc 19/87 PE500.574v01-00

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pogodba izrecno priznava spoštovanje 
različnosti nacionalnih sistemov, ki urejajo 
odnose med delodajalci in delojemalci, ter 
avtonomijo socialnih partnerjev.

(7) Pogodba izrecno priznava spoštovanje 
različnosti nacionalnih sistemov, ki urejajo 
odnose med delodajalci in delojemalci, ter 
avtonomijo socialnih partnerjev. To je 
treba izraziti z določbami, ki državam 
članicam omogočajo uporabo različnih 
ureditev v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso, da zagotovijo 
skladnost z Direktivo 96/71/ES in to 
direktivo ter njuno izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Ta direktiva in Direktiva 96/71/ES 
spoštujeta različne nacionalne sisteme 
odnosov med delodajalci in delavci in 
priznavata pomembno vlogo kolektivnih 
pogajanj. To vključuje pravico sindikatov, 
da sodelujejo v pravosodnih in upravnih 
postopkih v imenu delavcev, kjer je to 
primerno, z namenom nadzora nad 
delovnimi razmerami in izvajanja pravil o 
teh razmerah.

Or. en

Predlog spremembe 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Silvana Rapti (Sylvana 
Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Ta direktiva in Direktiva 96/71/ES ne 
bi smeli posegati v različne nacionalne 
odnose med delodajalci in delavci ter v 
sisteme kolektivnih pogajanj.

Or. en

Predlog spremembe 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Socialni partnerji imajo pomembno 
vlogo pri napotitvi delavcev z namenom 
opravljanja storitev, saj lahko v skladu z 
nacionalnim pravom in/ali prakso določajo 
(alternativno ali istočasno) različne stopnje 
veljavnih minimalnih urnih postavk. To 
pravico je treba povezati z njihovo 
odgovornostjo, da sporočajo in obveščajo 
o omenjenih postavkah. 

Or. en

Predlog spremembe 96
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sindikati imajo pomembno vlogo pri 
napotitvi delavcev z namenom opravljanja 
storitev, saj lahko socialni partnerji v 
skladu z nacionalnim pravom in/ali prakso 

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

(alternativno ali istočasno) različne stopnje 
veljavnih minimalnih urnih postavk. Ta 
pravica bi morala biti povezana z njihovo 
obveznostjo zagotavljanja minimalne 
plače in informacij o tem.

Or. cs

Predlog spremembe 97
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 98
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Najpomembnejšo vlogo pri 
izvrševanju Direktive 96/71/ES imajo 
nadzorni organi v državah članicah. Proti 
delu na črno se je mogoče boriti samo z 
uspešnim in učinkovitim nadzorom nad 
upoštevanjem minimalnih delovnih 
pogojev. Držav članic se nikakor ne sme 
omejevati pri izvajanju nadzora.

Or. de
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Predlog spremembe 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev, da napoteni delavec 
prejme ustrezno plačilo, in če se posebni 
dodatki, ki sodijo k napotitvi, lahko štejejo 
kot del minimalne urne postavke, je take 
dodatke mogoče odtegniti od plače samo, 
če je to v skladu z nacionalnim pravom, 
kolektivnimi pogodbami in/ali prakso 
države članice gostiteljice.

(9) Za zagotovitev, da napoteni delavec 
prejme ustrezno plačilo, se posebni 
dodatki, ki sodijo k napotitvi, lahko štejejo 
kot del minimalne urne postavke, kot 
določajo nacionalno pravo, kolektivne 
pogodbe in/ali praksa države članice 
gostiteljice, v katero je napoten. Dodatke, 
ki sodijo k napotitvi, je treba upoštevati, če 
se plačujejo po urni postavki in ne glede 
na okoliščine opravljenega dela. Dodatki, 
plačani kot povračilo dejanskih stroškov, 
nastalih zaradi napotitve, kot so potni 
stroški, stroški za hrano in nastanitev, se 
ne upoštevajo, saj je njihovo povračilo 
obveznost delodajalca.

Or. en

Predlog spremembe 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev, da napoteni delavec 
prejme ustrezno plačilo, in če se posebni 
dodatki, ki sodijo k napotitvi, lahko štejejo 
kot del minimalne urne postavke, je take 
dodatke mogoče odtegniti od plače samo, 
če je to v skladu z nacionalnim pravom, 
kolektivnimi pogodbami in/ali prakso 
države članice gostiteljice.

(9) Za zagotovitev, da napoteni delavec 
prejme ustrezno plačilo, in če se posebni 
dodatki, ki sodijo k napotitvi, lahko štejejo 
kot del minimalne urne postavke, je take 
dodatke mogoče odtegniti od plače samo, 
če je to v skladu z nacionalnim pravom, 
kolektivnimi pogodbami in/ali prakso 
države članice gostiteljice.



AM\919866SL.doc 23/87 PE500.574v01-00

SL

O tem, ali je delodajalec dolžan povrniti 
potne stroške ter stroške za hrano in 
nastanitev, odloča nacionalno pravo 
države članice sedeža. O tem, ali bo to 
vključeno v minimalno plačo, pa odloča 
nacionalno pravo države članice 
gostiteljice.

Or. en

Predlog spremembe 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ta direktiva, Direktiva 96/71/ES in 
Direktiva 2008/104/ES bi morale 
zagotoviti, da  bodo napoteni delavci, ki so 
zaposleni pri agenciji za zagotavljanje 
začasnega dela, uživali najugodnejše 
možne pogoje za zaposlitev.

Or. en

Predlog spremembe 102
Thomas Mann

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 

(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 
nikakor ne gre pozabiti osrednje vloge 
inšpektoratov za delo in socialnih 
partnerjev. Proti delu na črno se je 
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partnerjev. mogoče boriti samo z učinkovitim in 
uspešnim nadzorom nad upoštevanjem 
minimalnih delovnih pogojev. Držav 
članic se nikakor ne sme omejevati pri 
izvajanju nadzora.

Or. de

Predlog spremembe 103
Phil Bennion

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. Zato je 
bistveno v zvezi s tem vzpostaviti in 
ohraniti tesno sodelovanje med državami 
članicami, Komisijo in ustreznimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
akterji, tudi inšpektorati za delo in 
socialnimi partnerji.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi v državah gostiteljicah in izvornih državah morajo najprej dvostransko 
sodelovati, da bi zagotovili pravočasno in učinkovito sredstvo za primere kršitve pravic 
delavcev ter tudi splošno uporabo predpisov. Komisija ima pri tem pomembno vlogo, vendar 
morajo biti zaradi raznolikosti mehanizmov delovne inšpekcije v posameznih državah 
članicah v osrčju tega sodelovanja nacionalni, regionalni in lokalni regulatorji in socialni 
partnerji.

Predlog spremembe 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
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Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

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 in zagotovitev pravice 
podjetij, da opravljajo storitve v drugih 
državah članicah, 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.

Or. en

Predlog spremembe 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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, pomembna pa 
je tudi vloga inšpektoratov za delo in 
socialnih partnerjev.

Or. en
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Predlog spremembe 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 državami članicami, ki ga 
podpira Komisija, je bistveno, ob tem pa 
ne gre pozabiti pomembne vloge 
inšpektoratov za delo in socialnih 
partnerjev.

Or. en

Predlog spremembe 107
Marian Harkin

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 državami članicami, 
Komisijo, inšpektorati za delo in 
socialnimi partnerji je bistveno.

Or. en

Predlog spremembe 108
Nadja Hirsch
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Temeljit, reden in prožen nadzor v 
državah članicah je bistvenega pomena. 
Zagotoviti je treba tudi zadostna finančna 
sredstva, da bodo lahko pristojni organi 
odkrivali primere izogibanja in se borili 
proti njim. Države članice so upravičene 
do izvajanja nadzora, da bi zagotovile 
popolno upoštevanje Direktive 
96/71/ESES in določb te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Učinkovite, redne in prožne delovne 
inšpekcije so bistvene in zagotoviti je treba 
zadostna finančna sredstva, da bodo 
lahko pristojni organi odkrivali primere 
zlorab in izogibanja in se borili proti njim. 
Države članice bi morale biti upravičene 
do izvajanja nadzora, ki je potreben za 
popolno spoštovanje člena 5 Direktive 
96/71/ES in določb te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 110
Martin Kastler
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Temeljit, reden in prožen nadzor v 
državah članicah je bistvenega pomena in 
ga morajo v vsej Evropa zagotavljati 
pristojni nacionalni organi.

Or. de

Predlog spremembe 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečevanje, da bi podjetja 
zlorabila predpise Direktive 96/71/ES in te 
direktive in/ali se jim izogibala z 
namenom prikrajšanja ali zadržanja 
pravic napotenih delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Napoteni delavci ne smejo 
nadomestiti delavcev, ki stavkajo.

Or. en
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Predlog spremembe 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Napoteni delavci ne bi smeli 
nadomestiti delavcev, ki stavkajo.

Or. en

Predlog spremembe 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Pristojni organi na splošno ocenijo 
vse dejanske elemente, da ugotovijo, ali 
podjetje opravlja pristno dejavnost. Če 
tega ni mogoče podpreti z dokazi, se 
predvideva, da ima podjetje sedež v državi, 
kjer opravlja storitev.

Or. en

Predlog spremembe 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) Države članice so upravičene do 
izvajanja nadzora, ki je potreben za 
popolno spoštovanje člena 5 Direktive 
96/71/ES in določb te direktive.. Temeljite, 
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redne in prožne inšpekcije v državah 
članicah so bistvene in zagotoviti je treba 
zadostna finančna sredstva, da bodo 
lahko pristojni organi odkrivali primere 
izogibanja in se borili proti temu pojavu.

Or. en

Predlog spremembe 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Silvana Rapti (Sylvana 
Rapti), Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Države članice bi morale sprejeti 
ustrezne ukrepe za preprečevanje, da bi 
podjetja zlorabila predpise Direktive 
96/71/ES in te direktive in/ali se jim 
izogibala z namenom prikrajšanja ali 
zadržanja pravic napotenih delavcev. 
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Preprečiti bi bilo treba nadomeščanje 
stavkajočih delavcev z napotenimi delavci, 
zaporedne napotitve na isto delovno mesto 
ter lažne samozaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Pristojni organi bi morali na 
splošno oceniti vse dejanske elemente, da 
bi ugotovili, ali ima podjetje dejansko 
sedež v državi članici, ki ni država članica, 
v katero usmerja storitve.  Države 
članice bi morale zagotoviti, da podjetje 
priskrbi ustrezne dokaze. Če ni mogoče 
dokazati, da se bistvene dejavnosti 
dejansko opravljajo v državi članici 
sedeža, bi moralo za podjetje za namene te 
direktive in Direktive 96/71/ES veljati, da 
ima sedež v državi članici, kamor se 
napotuje.

Or. en

Predlog spremembe 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) Pri ocenitvi, ali napoteni delavec 
začasno opravlja delo v državi članici, ki 
ni država, v kateri običajno dela, bi morali 
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preučiti vse običajne elemente takega 
dela, ter položaj delavca. Države članice 
bi morale zagotoviti, da podjetje priskrbi 
ustrezne dokaze. Če ni mogoče dokazati, 
da je delavec napoteni delavec v smislu te 
direktive in Direktive 96/71/ES, bi moralo 
zanj  v smislu Uredbe št. 593/2008 veljati, 
da je običajno zaposlen v državi članici, 
kamor se napotuje.

Or. en

Predlog spremembe 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Pervenche 
Berès

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11d) Kadar so pogoji za zaposlitev v 
državi članici sedeža in/ali državi članici, 
kamor se napotuje, za napotene delavce 
ugodnejši od te direktive in/ali Direktive 
96/71/ES, se uporabljajo ugodnejši pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 121
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES je primerno zagotoviti, 
da se vzpostavi sistem elektronske 
izmenjave informacij za lažje upravno 
sodelovanje ter da pristojni organi kolikor 
je mogoče uporabljajo informacijski sistem 

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

za notranji trg (sistem IMI) v vseh 
primerih, ko je to mogoče. Vendar to ne 
sme vplivati na uporabo dvostranskih 
sporazumov ali dogovorov glede 
upravnega sodelovanja na področjih, kjer 
se ta sistem ne uporablja.

Or. cs

Predlog spremembe 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 123
Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES je primerno zagotoviti, 
da se vzpostavi sistem elektronske 
izmenjave informacij za lažje upravno 
sodelovanje ter da pristojni organi kolikor 
je mogoče uporabljajo informacijski sistem 

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

za notranji trg (IMI). Vendar to ne 
onemogoča uporabe dvostranskih 
sporazumov ali dogovorov glede 
upravnega sodelovanja.

Or. en

Obrazložitev

Dvostransko sodelovanje med pristojnimi organi je poglavitni mehanizem za zagotovitev 
zaščite pravic napotenih delavcev. Poudariti je treba, da ta direktiva spodbuja dvostransko 
in/ali večstransko sodelovanje, obenem pa priznava potencialne koristi sprejetja sistema IMI 
za lažji prenos informacij.

Predlog spremembe 124
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Upravno sodelovanje in medsebojna 
pomoč med državami članicami morata biti 
v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov iz Direktive 95/46/ES ter glede 
upravnega sodelovanja prek 
informacijskega sistema za notranji trg 
(IMI) tudi v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov ter Uredbo (EU) št. xxx o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg 
(uredba IMI).

(13) Upravno sodelovanje in čim večja ter 
čim hitrejša medsebojna pomoč med 
državami članicami morata biti v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov iz 
Direktive 95/46/ES ter glede upravnega 
sodelovanja prek informacijskega sistema 
za notranji trg (IMI) tudi v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov ter Uredbo (EU) št. xxx o 
upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg 
(uredba IMI).

Or. de
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Predlog spremembe 125
Milan Cabrnoch

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) Izvajalci storitev zaradi težav pri 
dostopanju do informacij o pogojih za 
zaposlitev ne uporabljajo veljavnih pravil, 
zato bi morale države članice zagotoviti 
splošno dostopnost informacij ter 
učinkovit dostop do njih, in sicer ne samo 
izvajalcem storitev iz drugih držav članic, 
temveč tudi zadevnim napotenim 
delavcem. To obveznost bi bilo treba 
konkretneje določiti, še posebej pri 
splošno zavezujočih kolektivnih 
pogodbah.

Or. cs

Predlog spremembe 126
Phil Bennion

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) Države članice morajo Komisijo 
obvestiti, kako nameravajo zagotoviti 
vsesplošno razpoložljivost informacij o 
pogojih za zaposlitev ter dostop do njih za 
napotene delavce in izvajalce storitev iz 
drugih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev.
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Predlog spremembe 127
Jean-Pierre Audy

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 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. Matična 
država članica izvajalca storitev ali 
delavca zagotovi prevod teh informacij o 
delovnih pogojih in pogojih za zaposlitev v 
svoj jezik.

Or. fr

Predlog spremembe 128
Thomas Händel

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 brezplačnih 
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.

Napoteni delavci imajo neodvisno pravico 
do informacij in svetovanja o veljavnih 
delovnih in zaposlitvenih pogojih. Naloga 
držav članic je, da zagotovijo ustrezna 
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mesta, na katera se lahko obrnejo 
napoteni delavci. 

Or. de

Predlog spremembe 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 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. Nespoštovanje je treba 
kaznovati, saj močno ovira izvrševanje in 
ogroža pošteno konkurenco na enotnem 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 130
Martin Kastler

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 brezplačnih 
informacij o pogojih za zaposlitev ter 
učinkovit dostop do njih, in sicer ne samo 
izvajalcem storitev iz drugih držav članic, 
temveč tudi zadevnim napotenim 
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delavcem.

Or. de

Predlog spremembe 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

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 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 132
Martin Kastler

Predlog direktive
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Napoteni delavci imajo pravico do 
informacij in svetovanja o veljavnih 
delovnih in zaposlitvenih pogojih. Naloga 
držav članic je, da zagotovijo ustrezna 
informacijska mesta, na katera se 
napoteni delavci lahko obrnejo 
brezplačno.

Or. de
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Predlog spremembe 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Napoteni delavci imajo kot 
posamezniki pravico do informacij in 
svetovanja v zvezi z veljavnimi delovnimi 
pogoji ter pogoji za zaposlitev. Države 
članice so odgovorne za ustanovitev 
ustreznih organov, na katere se napoteni 
delavci lahko obrnejo v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Napoteni delavci imajo pravico do 
informacij in svetovanja v zvezi z 
ustreznimi delovnimi pogoji in pogoji za 
zaposlitev. Državam članicam je 
prepuščena ustanovitev teh informacijskih 
in svetovalnih centrov, na katere se lahko 
obrnejo napoteni delavci in od katerih 
dobijo finančno podporo.

Or. en

Predlog spremembe 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Malcolm Harbour
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Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Če so pogoji za zaposlitev določeni v 
kolektivnih pogodbah, ki so bile 
razglašene za univerzalne, bi morale 
države članice zagotoviti, da so te pogodbe 
uradno objavljene in dostopne.

Or. en

Predlog spremembe 136
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) V vsaki državi članici bi bilo treba 
vzpostaviti en sam vir informacij in tako 
zagotoviti, da bodo te točne s pravnega 
vidika in dostopne. Države članice bi 
morale vzpostaviti enotno uradno 
nacionalno spletišče, ki bi vključevalo 
zlasti informacije o pogojih za zaposlitev, 
ki veljajo za napotene delavce na 
njihovem ozemlju, ter povezave do 
spletišč, ki so na podlagi zakonodaje EU 
vzpostavljena za spodbujanje podjetništva 
in/ali razvoj čezmejnega opravljanja 
storitev.

Or. cs

Predlog spremembe 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Da bi izboljšali in olajšali vzajemno 
pomoč in čezmejno sodelovanje med 
pristojnimi organi v državah članicah, bi 
bilo treba v skladu s pravili o varstvu 
osebnih podatkov razviti sistem EU za 
obveščanje ali registracijo, ki bo temeljil 
na obstoječih sistemih držav članic in bo 
združljiv z njimi. Da bo ta sistem usklajen 
z načelom nediskriminacije in poštene 
konkurence, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi oceno 
učinka v zvezi z izvedljivostjo takšnega 
sistema.

Or. en

Predlog spremembe 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Izjemno pomembno je, da država 
članica gostiteljica še naprej izvaja nadzor 
in spremljanje, kot določa člen 5 Direktive 
96/71/ES. 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 države članice 
uporabljajo potrebne nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev.
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ukrepov, ki veljajo za potrebne.

Or. en

Predlog spremembe 139
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
kadarkoli uporabljajo vse za ta namen po 
njihovem mnenju učinkovite in potrebne 
nadzorne ukrepe ali upravne formalnosti za 
podjetja, ki napotujejo delavce za 
opravljanje storitev. Uspešnih in 
učinkovitih nadzornih ukrepov nikakor ni 
dovoljeno omejevati, ker bi to sicer 
onemogočilo boj proti delu na črno.

Or. de

Predlog spremembe 140
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev, 
ki veljajo za učinkovite in potrebne za ta 
namen.

Or. de

Predlog spremembe 141
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev, 
ki veljajo za učinkovite in potrebne za ta 
namen.
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storitev sedež, in/ali če z manj 
omejevalnimi ukrepi ne bi bilo mogoče 
izpolniti ciljev nacionalnih nadzornih 
ukrepov, ki veljajo za potrebne.

Or. en

Predlog spremembe 142
Martin Kastler

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo vse nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev, 
pod pogojem, da se zdijo učinkovite in 
potrebne za ta namen.

Or. de

Predlog spremembe 143
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo potrebne nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev.

Or. de

Predlog spremembe 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo samo nekatere nadzorne 
ukrepe ali upravne formalnosti za podjetja, 
ki napotujejo delavce za opravljanje 
storitev. Taki ukrepi in zahteve se lahko 
uvedejo samo, če pristojni organi brez 

(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 potrebne nadzorne ukrepe in 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev, 
da bi se učinkovito spoprijela z goljufijami 
in nepošteno konkurenco.
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zahtevanih informacij ne morejo 
učinkovito opravljati svojega nadzornega 
dela ter potrebnih informacij ni mogoče v 
razumljivem času enostavno dobiti pri 
delodajalcu napotenih delavcev ali 
organih v državi članici, kjer ima izvajalec 
storitev sedež, in/ali če z manj 
omejevalnimi ukrepi ne bi bilo mogoče 
izpolniti ciljev nacionalnih nadzornih 
ukrepov, ki veljajo za potrebne.

Or. en

Predlog spremembe 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi bi morale države članice 
uporabljati vse potrebne učinkovite 
nadzorne ukrepe ali upravne formalnosti za 
podjetja, ki napotujejo delavce za 
opravljanje storitev.

Or. fr
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Predlog spremembe 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi bi morala biti 
zagotovljena določena stopnja 
harmonizacije nadzornih ukrepov ali 
upravnih formalnosti. Ob teh minimalnih 
zahtevah bi moralo biti državam članicam 
omogočeno, da uvedejo vse ustrezne 
ukrepe za učinkovit nadzor pogojev za 
poseganje podjetij, ki izvajajo storitve na 
njihovem ozemlju, in pogojev za delo in 
zaposlitev napotenih delavcev. Ti nadzorni 
ukrepi in zahteve se lahko v vsakem 
primeru 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.

Or. fr

Predlog spremembe 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

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

napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo vse nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev, 
ki jih imajo za učinkovite in potrebne za 
na namen. Taki ukrepi in zahteve se lahko 
uvedejo, če pristojni organi brez 
zahtevanih informacij ne morejo 
učinkovito opravljati svojega nadzornega 
dela ter potrebnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 148
Csaba Őry

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo samo nekatere nadzorne ukrepe 
ali upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev. 
Vsi ukrepi in zahteve na ravni Unije bi 
morali biti enotni in 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 
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nadzornih ukrepov, ki veljajo za potrebne.

Or. hu

Predlog spremembe 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Za zagotovitev pravilne uporabe 
materialnih pravil o pogojih za zaposlitev, 
ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z 
napotenimi delavci, in spremljanja 
skladnosti z njimi lahko države članice 
uporabljajo samo take nadzorne ukrepe ali 
upravne formalnosti za podjetja, ki 
napotujejo delavce za opravljanje storitev. 
Takšni nadzorni ukrepi ali upravne 
formalnosti bi morali biti sorazmerni in 
ne bi smeli povzročati neupravičenega in 
prekomernega upravnega bremena. 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.

Or. en

Predlog spremembe 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pri ocenah tveganja bi se morali 
opredeliti sektorji s pogostimi napotitvami 
delavcev z namenom opravljanja storitev 
na njihovem ozemlju. Pri opravljanju take 
ocene tveganja bi bilo treba upoštevati 
specifične probleme in potrebe 
posameznih sektorjev, evidenco preteklih 
prekrškov, informacije, ki jih zagotovijo 
socialni partnerji na kraju samem, 
izogibanje predpisom in ranljivost 
nekaterih skupin delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 151
Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Uvedba celovitega sistema 
preventivnih in nadzornih ukrepov skupaj 
z odvračilnimi kaznimi za iskanje in 
preprečevanje posameznih primerov 
lažnih samozaposlenih bi morala 
prispevati k učinkovitemu boju proti delu 
na črno.

(17) Vse oblike goljufive uporabe 
samozaposlitvenega statusa je treba 
prepovedati na podlagi celovitega sistema 
preventivnih nadzornih ukrepov in 
odvračilnih kazni.

Or. en

Obrazložitev

Jezikovna pojasnitev.

Predlog spremembe 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Uvedba celovitega sistema 
preventivnih in nadzornih ukrepov skupaj z 
odvračilnimi kaznimi za iskanje in 
preprečevanje posameznih primerov lažnih 
samozaposlenih bi morala prispevati k 
učinkovitemu boju proti delu na črno.

(17) Uvedba celovitega in učinkovitega 
sistema preventivnih in nadzornih ukrepov 
skupaj z odvračilnimi kaznimi za iskanje in 
preprečevanje posameznih primerov lažnih 
samozaposlenih bi morala prispevati k 
učinkovitemu boju proti delu na črno. V 
zvezi s tem je bistveno, da imajo pristojni 
organi v državah članicah sredstva, da bi 
lahko preverili obstoj rezmer odvisnosti 
med lažnim samozaposlenim in njegovim 
delodajalcem.

Or. en

Predlog spremembe 153
Nadja Hirsch

Predlog direktive
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za učinkovito izvajanje veljavnih 
pogojev za zaposlitev se je treba boriti tudi 
proti navidezni samozaposlenosti. To je 
bistvenega pomena za preprečevanje 
morebitnih zlorab. Pristojni organ mora 
imeti potrebna sredstva, da lahko preveri, 
ali domnevno samozaposleni delavec ni 
ponovno pretežno zaposlen pri istem 
delodajalcu in da samozaposleni delavec 
ni v odvisnem razmerju pri delodajalcu.

Or. de

Predlog spremembe 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za boj proti lažnim 
samozaposlitvam in drugim kršitvam 
sedanje zakonodaje je treba vzpostaviti 
evropski register podjetij, ki so večkrat 
prekršila pravila iz te direktive in 
Direktive 96/71/ES. Tak register bi 
zagotovil tudi enake konkurenčne pogoje 
za podjetja in pošteno konkurenco med 
njimi.

Or. en

Predlog spremembe 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Komisija mora za boj proti 
izogibanju in lažnim samozaposlitvam 
preučiti možnosti vzpostavitve evropskega 
registra („črne liste“) podjetij, ki so 
večkrat prekršila pravila iz te direktive in 
Direktive 96/71/ES. Takšna črna lista bi 
zagotovila pošteno konkurenco med 
podjetji.

Or. en

Predlog spremembe 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES in njeno izvrševanje v 
praksi ter čim večje zmanjšanje razlik med 
stopnjami uporabe in izvrševanja v Uniji 
morajo države članice zagotoviti, da se na 
njihovem ozemlju izvajajo učinkoviti in 
ustrezni inšpekcijski pregledi.

(18) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES in njeno izvrševanje v 
praksi morajo države članice zagotoviti, da 
se na njihovem ozemlju izvajajo učinkoviti 
in ustrezni inšpekcijski pregledi.

Or. en

Predlog spremembe 157
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES in njeno izvrševanje v 
praksi ter čim večje zmanjšanje razlik med 
stopnjami uporabe in izvrševanja v Uniji 
morajo države članice zagotoviti, da se na 
njihovem ozemlju izvajajo učinkoviti in 
ustrezni inšpekcijski pregledi.

(18) Za boljšo in enotnejšo uporabo 
Direktive 96/71/ES in njeno izvrševanje v 
praksi ter čim večje zmanjšanje razlik med 
stopnjami uporabe in izvrševanja v Uniji 
morajo države članice zagotoviti, da se na 
njihovem ozemlju izvajajo učinkoviti in 
ustrezni inšpekcijski pregledi. Države 
članice lahko kadarkoli uporabljajo vse za 
ta namen po njihovem mnenju učinkovite 
in potrebne nadzorne ukrepe ali upravne 
formalnosti za podjetja, ki napotujejo 
delavce za opravljanje storitev. To je 
namenjeno preprečevanju dela na črno.

Or. de

Predlog spremembe 158
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Nacionalni inšpektorati za delo, 
socialni partnerji in drugi organi za 
spremljanje so v tem smislu odločilnega 
pomena in morajo ključno vlogo ohraniti 
tudi v prihodnje. Dela nadzornih organov 
nikakor ni dovoljeno omejevati.

Or. de

Predlog spremembe 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za prožno odzivanje na različnost 
trgov dela in sistemov odnosov med 
delodajalci in delojemalci lahko v izjemnih 

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

s svojo nacionalno zakonodajo in prakso 
za spremljanje nekaterih pogojev za 
zaposlitev napotenih delavcev pooblastijo 
druge akterje in/ali organe, če zadevnim 
osebam zagotavljajo enako raven varstva 
ter so pri spremljanju nediskriminacijski in 
objektivni.

Or. en

Predlog spremembe 161
Thomas Mann

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Države članice se posebej spodbuja k 
uvedbi bolj integriranega pristopa k 
delovnim inšpekcijam. Preučiti je treba 
tudi potrebo po oblikovanju skupnih 
standardov za vzpostavitev primerljivih 
metod, praks in minimalnih standardov na 
ravni Unije.

(22) Države članice se posebej spodbuja k 
uvedbi bolj integriranega pristopa k 
delovnim inšpekcijam. Preučiti je treba 
tudi potrebo po oblikovanju skupnih 
standardov za vzpostavitev primerljivih 
metod, praks in minimalnih standardov na 
ravni Unije. Razvoj skupnih standardov pa 
ne sme omejevati držav članic pri 
učinkovitem boju proti delu na črno. 

Or. de

Predlog spremembe 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za lažje izvrševanje 
Direktive 96/71/ES in njeno učinkovitejšo 
uporabo so potrebni učinkoviti pritožbeni 
mehanizmi, prek katerih lahko napoteni 
delavci vložijo pritožbe ali začnejo 
postopke neposredno ali prek ustreznih 
pooblaščenih tretjih strani, kot so sindikati 
ali druga združenja ter skupne institucije 

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

socialnih partnerjev. Združenja, 
organizacije in druge pravne osebe, ki 
imajo upravičen interes za izvajanje 
Direktive 96/71/ES, lahko v imenu 
delavca sodelujejo v sodnih in upravnih 
postopkih. Taki mehanizmi ne smejo 
posegati v nacionalna postopkovna pravila 
glede zastopanja in obrambe pred sodišči.

Or. en

Predlog spremembe 163
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. cs

Predlog spremembe 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Silvana Rapti (Sylvana 
Rapti), Ole Christensen

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 165
Milan Cabrnoch

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 166
Phil Bennion

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da bi v celoti zagotovili pravno jasnost za napotene delavce in zaščitili podjetja, ki ravnajo v 
dobri veri, mora odgovornost vedno nositi neposredni delodajalec ne glede na svoj položaj v 
verigi podizvajalcev.
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Predlog spremembe 167
Csaba Őry

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.

črtano

Or. hu

Predlog spremembe 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

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 

črtano
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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.

Or. en

Predlog spremembe 169
Marek Henryk Migalski

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 

črtano
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podizvajalec, kadar je ustrezno tudi na 
podlagi informacij nacionalnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 170
Nadja Hirsch

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 boj proti zlorabam pri pogodbah s 
podizvajalci ter za varstvo pravic 
napotenih delavcev morajo države članice 
zagotoviti, da so lahko delodajalci v vseh 
panogah odgovorni za plačila, ko katerih 
so  upravičeni napoteni delavci;

Or. de

Predlog spremembe 171
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 24
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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) Glede na razširjenost sklepanja 
pogodb s podizvajalci ne samo v 
gradbenem sektorju je za varstvo pravic 
napotenih delavcev treba zagotoviti, da je 
lahko vsak pogodbenik v verigi naročil 
odgovoren za plačilo vseh dolgovanih 
zneskov, do katerih so upravičeni 
napoteni delavci.

Or. de

Predlog spremembe 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana 
Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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 

(24) Da bi omejili zlorabe pri sklepanju 
pogodb s podizvajalci in da bi zaščitili 
pravice napotenih delavcev, je treba 
zagotoviti, da bodo vsi pogodbeniki 
navzgor v verigi odgovorni za plačilo vseh 
zneskov, do katerih so upravičeni 
napoteni delavci.
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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.

Or. en

Predlog spremembe 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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) Da bi omejili zlorabe pri sklepanju 
pogodb s podizvajalci in da bi zaščitili 
pravice napotenih delavcev, je treba 
zagotoviti, da bodo vsi pogodbeniki v 
verigi odgovorni za plačilo vseh zneskov, 
do katerih so upravičeni napoteni delavci.

Or. en
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Predlog spremembe 174
Jean-Pierre Audy

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) Glede na razširjenost sklepanja 
pogodb s podizvajalci v gradbenem 
sektorju je za varstvo pravic napotenih 
delavcev treba zagotoviti, da bodo sprejeta 
posebna pravila.

Or. fr

Predlog spremembe 175
Jean-Luc Bennahmias

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 

(24) Glede na razširjenost sklepanja 
pogodb s podizvajalci v gradbenem 
sektorju je za varstvo pravic napotenih 
delavcev treba zagotoviti, da lahko v takem 
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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.

sektorju vsaj pogodbenik, čigar delodajalec 
je neposredni ali posredni 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.

Or. fr

Predlog spremembe 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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 

(24) Glede na razširjenost sklepanja 
pogodb s podizvajalci v nekaterih 
sektorjih 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 
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dokazili, ki jih zagotovi podizvajalec, 
kadar je ustrezno tudi na podlagi 
informacij nacionalnih organov.

dokazili, ki jih zagotovi podizvajalec, 
kadar je ustrezno tudi na podlagi 
informacij nacionalnih organov.

Or. fr

Predlog spremembe 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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) Glede na čedalje pogostejše sklepanje 
pogodb o izvajanju mednarodnih storitev s 
podizvajalci in za varstvo pravic napotenih 
delavcev je treba zagotoviti, da bo moral v 
takem sektorju vsaj pogodbenik, čigar 
delodajalec je neposredni podizvajalec, 
poleg delodajalca ali namesto njega  
napotenim delavcem plačati pripadajoče 
neto minimalne urne postavke, zamujena 
plačila neporavnanih prejemkov in/ali 
prispevke 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.

Or. fr

Predlog spremembe 178
Milan Cabrnoch

Predlog direktive
Uvodna izjava 25



AM\919866SL.doc 67/87 PE500.574v01-00

SL

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 179
Phil Bennion

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili popolno pravno jasnost za napotene delavce in zaščitili podjetja, ki ravnajo v 
dobri veri, mora odgovornost vedno nositi neposredni delodajalec ne glede na svoj položaj v 
verigi podizvajalcev.

Predlog spremembe 180
Csaba Őry
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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. hu

Predlog spremembe 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 25
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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 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 184
Marek Henryk Migalski

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 

črtano
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nacionalno zakonodajo in prakso za 
neizpolnjevanje obveznosti na podlagi te 
direktive odgovorni tudi drugi 
pogodbeniki ali pa je njihova odgovornost 
omejena.

Or. en

Predlog spremembe 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

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. fr

Predlog spremembe 186
Nadja Hirsch

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.

(25) Države članice lahko ohranijo ali 
uvedejo ostrejša pravila glede pravic 
napotenih delavcev.
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Or. de

Predlog spremembe 187
Thomas Händel

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.

(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.

Or. de

Predlog spremembe 188
Thomas Händel

Predlog direktive
Uvodna izjava 25a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Države članice lahko ohranijo ali 
uvedejo ostrejša pravila glede 
odgovornosti podjetij.

Or. de

Predlog spremembe 189
Nadja Hirsch

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

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 190
Milan Cabrnoch

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 191
Csaba Őry

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. hu

Predlog spremembe 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Sergio Gaetano Cofferati

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 

črtano



PE500.574v01-00 74/87 AM\919866SL.doc

SL

povračil neupravičeno zadržanih davkov 
ali prispevkov za socialno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Adam 
Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

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

Predlog spremembe 194
Phil Bennion

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 

črtano
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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.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili popolno pravno jasnost za napotene delavce in zaščitili podjetja, ki ravnajo v 
dobri veri, mora odgovornost vedno nositi neposredni delodajalec ne glede na svoj položaj v 
verigi podizvajalcev.

Predlog spremembe 195
Marek Henryk Migalski

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

Predlog spremembe 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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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.

(26) Določbe te direktive v nobenem 
primeru ne smejo omejevati sistemov 
skladnosti v dobavni verigi, ki že obstajajo 
v državah članicah in zagotavljajo boljše 
pogoje in zaščito za delavce.

Or. en

Predlog spremembe 197
Jean-Luc Bennahmias

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.

(26) Obveznost uvedbe zahteve o 
odgovornosti za pogodbenika, ko je 
neposredni ali posredni 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 
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.
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Or. fr

Predlog spremembe 198
Jean-Pierre Audy

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.

(26) Obveznost uvedbe posebnih pravil 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.

Or. fr

Predlog spremembe 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Ta direktiva in Direktiva 96/71/ES 
veljata tudi za prevozniška podjetja, ki se 
ne ukvarjajo s pomorskim prevozom, ki 
napotujejo delavce v druge države članice, 
vključno z letalskim in tovornim prevozom 
ter opravljanjem kabotaže, kot je določeno 
v uvodni izjavi 17 Uredbe št. 
1072/2009/ES Evropskega Parlamenta in 
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Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga 
mednarodnega cestnega prevoza blaga.

Or. en

Predlog spremembe 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Tudi javni in zasebni končni 
uporabniki storitev morajo biti pozorni in 
z njihove strani zagotoviti spoštovanje 
pravic napotenih delavcev, ki so 
neposredno zaposleni pri pogodbenem 
izvajalcu. Po analogiji z določbo o 
solidarni odgovornosti, ki velja za 
izvajalce, katerih delodajalec je 
podizvajalec, se pod enakimi pogoji 
uporablja solidarna odgovornost 
uporabnika, čigar delodajalec napotenih 
delavcev je izvajalec. Taki napoteni 
delavci dejansko ne morejo biti v enakem 
položaju kot delavci, zaposleni pri 
podjetju s sedežem v isti državi članici kot 
uporabnik, in sicer nima enake možnosti 
terjatve neporavnanih prejemkov ali 
povračil neupravičeno zadržanih davkov 
ali prispevkov za socialno varnost. Takšna 
ureditev pa ne velja za zasebnike, ki ne 
morejo opraviti enakih preverb kot 
poslovni končni uporabniki.

Or. frPredlog spremembe 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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 

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

kazni v čezmejnih primerih ovirajo 
pravilno delovanje notranjega trga ter 
lahko otežijo ali celo preprečijo 
zagotavljanje enake ravni varstva 
napotenih delavcev v Uniji. Če so globe ali 
kazni naložene zaradi nespoštovanja 
pogojev za zaposlitev, določenih na 
delovnem sodišču ali v kolektivni pogodbi, 
morajo biti tudi izvršljive.

Or. en

Predlog spremembe 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein

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 zvezi z napotitvami delavcev v 
skladu s to direktivo in Direktivo 96/71/ES 
v čezmejnih primerih ovirajo pravilno 
delovanje notranjega trga ter lahko otežijo 
ali celo preprečijo zagotavljanje enake 
ravni varstva napotenih delavcev v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Učinkovito izvrševanje materialnih 
pravil, ki urejajo področje napotitve 

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

delavcev z namenom opravljanja storitev, 
je treba zagotoviti s posebnimi 
usmerjenimi ukrepi za čezmejno 
izvrševanje naloženih upravnih glob in 
kazni v zvezi z napotitvami delavcev v 
skladu s to direktivo in Direktivo 
96/71/ES. Zbližanje zakonodaje držav 
članic na tem področju je zato nujen pogoj 
za zagotovitev višje, bolj enakovredne in 
primerljive ravni varstva, potrebne za 
pravilno delovanje notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sprejetje skupnih predpisov glede 
medsebojne pomoči in podpore za izvršilne 
ukrepe in s tem povezane stroške ter 
uvedba enotnih zahtev za uradno 
obveščanje o odločbah v zvezi z 
naloženimi upravnimi kaznimi in globami 
bi morala rešiti veliko praktičnih težav pri 
čezmejnem izvrševanju ter zagotoviti 
boljše obveščanje in izvrševanje takih 
odločb, ki izvirajo iz druge države članice.

(29) Sprejetje skupnih predpisov glede 
medsebojne pomoči in podpore za izvršilne 
ukrepe in s tem povezane stroške ter 
uvedba enotnih zahtev za uradno 
obveščanje o odločbah v zvezi z 
naloženimi upravnimi kaznimi in globami 
v zvezi z napotitvami delavcev v skladu s 
to direktivo in Direktivo 96/71/ES bi 
morala rešiti veliko praktičnih težav pri 
čezmejnem izvrševanju ter zagotoviti 
boljše obveščanje in izvrševanje takih 
odločb, ki izvirajo iz druge države članice.

Or. en

Predlog spremembe 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

predpisov v zvezi s čezmejnim 
izvrševanjem kazni in glob v zvezi z 
napotitvami delavcev v skladu s to 
direktivo in Direktivo 96/71/ES ter potrebo 
po okrepitvi skupnih meril za nadaljnje 
postopke v primeru njihovega neplačila te 
določbe ne smejo posegati v pristojnosti 
držav članic, da določijo lastne sisteme 
kazni, sankcij in glob, ali ukrepe za 
izterjavo v okviru njihove nacionalne 
zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 206
Danuta Jazłowiecka

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

Jezikovni popravek (zadeva samo poljsko različico).

Predlog spremembe 207
Thomas Mann
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Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Namen te direktive ni uvedba 
usklajenih predpisov glede pravosodnega 
sodelovanja, sodne pristojnosti ali 
priznavanja in izvrševanja odločb v 
civilnih in gospodarskih zadevah ali 
obravnava veljavne zakonodaje.

(31) Namen te direktive ni uvedba 
usklajenih predpisov glede pravosodnega 
sodelovanja, sodne pristojnosti ali 
priznavanja in izvrševanja odločb v 
civilnih in gospodarskih zadevah ali 
obravnava veljavne zakonodaje ali 
omejevanje nadzornih ukrepov držav 
članic.

Or. de

Predlog spremembe 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

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. Nezadostno 
sodelovanje med državami članicami še 
vedno povzroča težave pri izvajanju 
Direktive 96/71/ES. Zato ni mogoče 
zagotoviti enakih konkurenčnih pogojev 
za podjetja in zaščititi delavcev. Če država 
članica ne upošteva določb te direktive in 
Direktive 96/71/ES, bi morala Komisija v 
skladu s Pogodbo o delovanju Evropske 
unije sprožiti sodni postopek.

Or. en
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Predlog spremembe 209
Phil Bennion

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. Če države članice ne 
ravnajo popolnoma v skladu s to direktivo, 
bi morala Komisija uvesti postopke za 
ugotavljanje kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Neustrezno izvajanje obstoječe direktive je privedlo do številnih sodb Sodišča, ki večidel niso 
obravnavale širšega vprašanja neskladnosti. Za varstvo pravic delavcev in zagotovitev 
brezhibnega delovanja enotnega trga je bistveno, da se vsi akterji zavedajo pomembnosti 
pravilnega izvajanja direktive.

Predlog spremembe 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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. Nezadostno 
sodelovanje med državami članicami še 
vedno povzroča težave pri izvajanju 
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Direktive 96/71/ES in to onemogoča 
zagotavljanje enakih konkurenčnih 
pogojev za podjetja in zaščite delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 211
Danuta Jazłowiecka

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.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

Jezikovni popravek (zadeva samo poljsko različico).

Predlog spremembe 212
Marian Harkin

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. Če države članice ne 
ravnajo popolnoma v skladu s to direktivo, 
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bi morala Komisija uvesti postopke za 
ugotavljanje kršitev.

Or. en

Predlog spremembe 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ta direktiva upošteva temeljne 
pravice in načela, ki jih priznava Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), 
svobodo izbire poklica in pravico do dela 
(člen 15), svobodo gospodarske pobude 
(člen 16), pravico do kolektivnih pogajanj 
in ukrepov (člen 28), poštene in pravične 
delovne pogoje (člen 31) ter pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča (člen 47), ter jo je 
treba izvajati v skladu z navedenimi 
pravicami in načeli.

(33) Ta direktiva in direktiva 96/71/ES 
upoštevata temeljne pravice in načela, ki 
jih priznavajo Evropska konvencija o 
človekovih pravicah, konvencije 
Mednarodne organizacije dela ter Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
varstvo osebnih podatkov (člen 8), 
svobodo izbire poklica in pravico do dela 
(člen 15), svobodo gospodarske pobude 
(člen 16), pravico do enakosti pred 
zakonom (člen 20) in nediskriminacije 
(člen 21), pravico do kolektivnih pogajanj 
in ukrepov (člen 28), poštene in pravične 
delovne pogoje (člen 31) ter pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča (člen 47), ter ju je 
treba izvajati v skladu z navedenimi 
pravicami in načeli.

Or. en

Predlog spremembe 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Predlog direktive
Uvodna izjava 33
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ta direktiva upošteva temeljne pravice 
in načela, ki jih priznava Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo 
osebnih podatkov (člen 8), svobodo izbire 
poklica in pravico do dela (člen 15), 
svobodo gospodarske pobude (člen 16), 
pravico do kolektivnih pogajanj in ukrepov 
(člen 28), poštene in pravične delovne 
pogoje (člen 31) ter pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča (člen 47), ter jo je 
treba izvajati v skladu z navedenimi 
pravicami in načeli.

(33) Ta direktiva upošteva temeljne pravice 
in načela, ki jih priznava Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti varstvo 
osebnih podatkov (člen 8), svobodo izbire 
poklica in pravico do dela (člen 15), 
svobodo gospodarske pobude (člen 16), 
pravico do kolektivnih pogajanj in ukrepov 
(člen 28), poštene in pravične delovne 
pogoje (člen 31) ter pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča (člen 47) in 
ustrezne konvencije Mednarodne 
organizacije dela, ter jo je treba izvajati v 
skladu z navedenimi pravicami in načeli.

Or. en

Predlog spremembe 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Ne bi smeli postaviti pod vprašaj 
temeljnih socialnih pravic zaradi 
gospodarskih svoboščin. Zato bi morala ta 
direktiva okrepiti Direktivo 96/71/ES, 
posebej glede na pravne negotovosti, ki 
izhajajo iz sodb Evropskega sodišča, zlasti 
v zadevah Viking (C-438/05), Laval (C-
341/05), Rüffert (C-346/06) in 
Luxembourg (C-319/06).

Or. en

Predlog spremembe 216
Thomas Mann
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Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te direktive, in 
sicer določitve splošnega skupnega okvira 
ustreznih določb, ukrepov in nadzornih 
mehanizmov, potrebnih za boljše in 
enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje 
v praksi Direktive 96/71/ES, in ker se ta 
cilj zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje 
doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(34) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te direktive, in 
sicer celovite krepitve nadzornih 
mehanizmov in ukrepov držav članic ter 
določitve splošnega skupnega okvira 
ustreznih določb, potrebnih za boljše in 
enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje 
v praksi Direktive 96/71/ES, in ker se ta 
cilj zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje 
doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

Or. de


