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DIREKTIVA 2009/38/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

 
od 6. svibnja 2009. 

 
o uspostavljanju europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na 

razini Zajednice i grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u svrhu 
obavještavanja i savjetovanja s radnicima 

 
(revizija) 

 
(tekst od važnosti za europski gospodarski prostor) 

 
 
EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 
 
Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 137; 
 
Uzimajući u obzir prijedlog Komisije, 
 
Uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1), 
 
Nakon savjetovanja s Odborom regija, 
 
Djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2), 
 
Budući da: 
 

(1)   Direktivi Vijeća 94/45/EZ od 22. rujna 1994. o uspostavljanju europskog 
radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i 
grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u svrhu obavještavanja i 
savjetovanja s radnicima (3) predstoje značajne izmijene. U svrhu jasnoće, ovu 
Direktivu treba revidirati.  

(2)   Sukladno članku 15. Direktive 94/45/EZ Komisija je, nakon savjetovanja s 
državama članicama te socijalnim partnerima na europskoj razini, s ciljem predlaganja 
izmjena i dopuna, revidirala primjenu te Direktive te je posebice istraživala jesu li 
pragovi za količinu radne snage postavljeni na odgovarajućoj razini.  

(3)   Nakon konzultacija s državama članicama i socijalnim partnerima na europskoj 
razini, Komisija je 4. travnja 2000. godine podnijela izvještaj o primjeni Direktive 
94/45/EZ Europskom parlamentu i Vijeću. 

(4)   Sukladno članku 138. stavku 2. Ugovora, Komisija se savjetovala sa socijalnim 
partnerima na razini Zajednice o mogućem smjeru djelovanja Zajednice po tom 
pitanju.  

(5)   Komisija je, nakon tog savjetovanja, smatrala da je djelovanje Zajednice 
preporučljivo pa se ponovno savjetovala sa socijalnim partnerima na razini Zajednice 
o sadržaju planiranog prijedloga, sukladno članku 138. stavku 3. Ugovora.  

                                                 
1 Mišljenje od 4. prosinca 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu). 
2 Mišljenje Europskog parlamenta od 16. prosinca 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća 
od 17. prosinca 2008.  
3 SL L 254, 30.9.1994., str. 64. 
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(6)   Nakon te druge faze savjetovanja, socijalni partneri nisu obavijestili Komisiju 
o svojoj zajedničkoj želji za pokretanjem postupka koji bi mogao dovesti do sklapanja 
sporazuma, kao što je predviđeno člankom 138. stavkom 4. Ugovora. 

(7)   Potrebno je modernizirati zakonodavstvo Zajednice o transnacionalnom 
obavještavanju i savjetovanju s radnicima u cilju osiguravanja učinkovitosti prava 
radnika na transnacionalno obavještavanje i savjetovanje, povećavajući broj osnovanih 
europskih radničkih vijeća i omogućujući kontinuirano funkcioniranje postojećih 
sporazuma, rješavajući probleme u praktičnoj provedbi Direktive 94/45/EZ i 
uklanjajući nedostatak pravne sigurnosti koja proizlazi iz nekih njenih odredbi  ili 
nedostatka određenih odredbi te osiguravajući da su zakonodavni instrumenti 
Zajednice o obavještavanju i savjetovanju radnika bolje povezani.  

(8)   Sukladno članku 136. Ugovora, poseban cilj Zajednice i država članica je 
promoviranje dijaloga među socijalnim partnerima.  

(9)   Ova Direktiva je dio okvira Zajednice kojemu je cilj potpora i upotpunjavanje 
akcija koje poduzimaju države članice na području obavještavanja i savjetovanja 
radnika. Ovaj okvir bi trebao svesti teret poduzeća ili podružnica na minimum uz 
osiguranje učinkovitog korištenja pripadajućih prava.  

(10) Funkcioniranje unutarnjeg tržišta uključuje proces koncentracije poduzeća, 
prekogranična spajanja, preuzimanja, zajednička ulaganja i, u skladu s tim, 
transnacionalizaciju poduzeća i grupacije poduzeća. Da bi se gospodarske djelatnosti 
odvijale skladno, poduzeća i grupacije poduzeća koji posluju u dvije ili više država 
članica moraju obavještavati i savjetovati se s predstavnicima onih svojih radnika na 
koje se njihove odluke odnose. 

(11) Postupci za obavještavanje i savjetovanje s radnicima koji su uključeni u 
zakone ili praksu u državama članicama često nisu vođeni transnacionalnom 
strukturom subjekta koji donosi odluke koje se odnose na te radnike. To može dovesti 
do neravnopravnog tretmana radnika na koje se te odluke odnose unutar jednog 
poduzeća ili grupacije poduzeća 

(12) Potrebno je donijeti odgovarajuće odredbe kako bi se osiguralo da radnici 
poduzeća  ili grupacije poduzeća koja posluju na razini Zajednice budu prikladno 
obaviješteni i savjetovani kad se donose odluke koje se odnose na njih u državi članici 
koja nije država članica u kojoj su zaposleni 

(13) Potrebno je osnovati europsko radničko vijeće ili uspostaviti druge prikladne 
postupke za transnacionalno obavještavanje i savjetovanje s radnicima kako bi se 
zajamčilo da radnici poduzeća ili grupacije poduzeća koji posluju u dvije ili više 
država članica budu prikladno obaviješteni i savjetovani. 

(14) Modeli za obavještavanje i savjetovanje s radnicima moraju biti definirani i 
provedeni na takav način da se osigura njihova učinkovitost po pitanju odredbi ove 
Direktive. Stoga bi obavještavanje i savjetovanje s europskim radničkim vijećem 
trebalo omogućiti da se ono pravovremeno očituje poduzeću ne dovodeći u pitanje 
sposobnost poduzeća na prilagodbu. Samo dijalog na razini na kojoj se upute 
pripremaju i učinkovita uključenost predstavnika radnika omogućavaju predviđanje i 
upravljanje promjenama.  

(15) Radnicima i njihovim predstavnicima mora biti zajamčeno obavještavanje i 
savjetovanje na relevantnoj razini upravljanja i predstavljanja, sukladno temi o kojoj 
se raspravlja. Kako bi se to postiglo, nadležnost i područje djelovanja europskog 
radničkog vijeća moraju biti različiti od nadležnosti i područja djelovanja nacionalnih 
reprezentativnih tijela te moraju biti ograničeni na transnacionalna pitanja.  

(16) Transnacionalni karakter nekog pitanja se određuje uzimajući u obzir i 
područje njegovih mogućih učinaka i razinu upravljanja i predstavljanja koju 
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uključuje. U ovu svrhu, pitanja koja se tiču čitavog poduzeća ili grupacije poduzeća ili 
najmanje dvije države članice se smatraju transnacionalnim. To uključuje pitanja koja 
su, bez obzira na broj uključenih država članica, važna za europske radnike zbog 
njihovih mogućih učinaka ili koja uključuju transfer aktivnosti među državama 
članicama.  

(17) Potrebno imati definiciju koncepta „poduzeća s prevladavajućim utjecajem“ 
koje se odnosi isključivo na ovu Direktivu i nema utjecaja na definicije koncepta 
„grupacije“ ili „prevladavajućeg utjecaja“ u drugim aktima. 

(18) Mehanizmi obavještavanja i savjetovanja s radnicima u poduzećima ili  
grupacijama poduzeća koja posluju u dvije ili više država članica moraju obuhvaćati 
sve podružnice ili, ovisno o slučaju, poduzeća grupacije smještena u državama 
članicama, bez obzira ima li poduzeće ili poduzeće s prevladavajućim utjecajem u 
grupaciji svoju središnju upravu na području ili izvan područja država članica. 

(19) U skladu s načelom autonomije stranaka, prepušta se predstavnicima radnika i 
uprave poduzeća ili poduzeća s prevladavajućim utjecajem u grupaciji da sporazumno 
odrede prirodu, sastav, funkciju, način djelovanja, postupke i financijska sredstva 
europskih radničkih vijeća ili druge postupke obavještavanja i savjetovanja kako bi se 
prilagodili svojim vlastitim okolnostima. 

(20) U skladu s načelom supsidijarnosti, državama članicama se prepušta da odrede 
tko su predstavnici radnika, i posebno da osiguraju, ako smatraju prikladnim, 
uravnoteženo predstavljanje različitih kategorija radnika. 

(21) Važno je pojasniti koncepte obavještavanja i savjetovanja s radnicima, u skladu 
s definicijama u nedavnim direktivama po ovom pitanju i onima koje se primjenjuju u 
nacionalnom okviru, s ciljem jačanja učinkovitosti dijaloga na transnacionalnoj razini, 
dopuštajući odgovarajuće veze između nacionalne i transnacionalne razine dijaloga i 
osiguravajući pravnu sigurnost potrebnu za primjenu ove Direktive.  

(22) Definicija „obavještavanja“ mora uzeti u obzir da je cilj omogućiti 
predstavnicima radnika provedbu odgovarajućeg istraživanja koje podrazumijeva da 
se informacije dostavljaju u takvo vrijeme, na takav način i s takvim sadržajem koji su 
prikladni i ne usporavaju proces odlučivanja u poduzećima.  

(23) Definicija „savjetovanja“ mora uzeti u obzir da je cilj omogućiti izražavanje 
mišljenja korisnog za proces odlučivanja, što podrazumijeva da se savjetovanje mora 
održati u odgovarajuće vrijeme, na odgovarajući način i s odgovarajućim sadržajem. 

(24) Odredbe o obavještavanju i savjetovanju određene ovom Direktivom, u slučaju 
poduzeća ili poduzeća s prevladavajućim utjecajem u grupaciji čija je središnja uprava 
izvan područja država članica, provodi njegov predstavnik, koji se po potrebi imenuje, 
u jednoj od država članica ili, kada nema takvog predstavnika, podružnica ili poduzeće 
pod prevladavajućim utjecajem koje zapošljava najveći broj radnika u državama 
članicama.  

(25) Odgovornost poduzeća ili grupacija poduzeća u prijenosu informacija 
potrebnih za pokretanje pregovora mora biti određena na način koji radnicima 
omogućuje da odrede je li poduzeće ili grupacija poduzeća u kojem rade poduzeće ili 
grupacija poduzeća na razini Zajednice i da uspostave potrebne kontakte kako bi 
podnijeli zahtjev za pokretanjem pregovora.  

(26) Posebno pregovaračko tijelo mora predstavljati radnike iz različitih država 
članica na uravnotežen način. Predstavnici radnika moraju moći surađivati kako bi 
definirali svoje stavove u vezi pregovora sa središnjom upravom.  

(27) Treba priznati ulogu koju priznate sindikalne organizacije mogu igrati u 
pregovorima i ponovnim pregovorima o važećim sporazumima europskih radničkih 
vijeća, pružajući potporu predstavnicima radnika koji izraze želju za takvom 
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potporom. Kako bi im omogućili nadgledanje osnivanja novih europskih radničkih 
vijeća i promoviranje najbolje prakse, nadležne organizacije sindikata i poslodavaca 
priznate kao europski socijalni partneri se obavještavaju o početku pregovora. Priznate 
nadležne europske organizacije sindikata i poslodavaca su one organizacije socijalnih 
partnera s kojima se Komisija savjetuje sukladno članku 138. Ugovora. Popis tih 
organizacija ažurira i objavljuje Komisija.  

(28) Sporazumi o osnivanju i djelovanju europskih radničkih vijeća moraju 
uključivati metode promjene, raskidanja sporazuma ili, po potrebi, ponovnog 
pregovaranja o sporazumima, posebno u slučaju promjene sastava ili strukture 
poduzeća ili grupacije poduzeća.  

(29) Takvi sporazumi moraju utvrditi modele za povezivanje nacionalne i 
transnacionalne razine obavještavanja i savjetovanja s radnicima koji će odgovarati 
određenim okolnostima poduzeća ili grupacije poduzeća. Modeli moraju biti definirani 
na takav način da poštuju nadležnosti i područja djelovanja predstavničkih tijela 
radnika, posebice po pitanju predviđanja i upravljanja promjenama.  

(30) Ti sporazumi moraju, gdje je potrebno, osigurati osnivanje i djelovanje 
izabranog odbora kako bi se omogućila koordinacija i veća učinkovitost redovnih 
aktivnosti europskog radničkog vijeća, uz što je moguće ranije obavještavanje i 
savjetovanje u slučaju ako iskrsnu posebne okolnosti.    

(31) Predstavnici radnika mogu odlučiti da neće tražiti uspostavljanje Europskog 
radničkog vijeća ili zainteresirane stranke mogu odlučiti o drugim postupcima za 
transnacionalno obavještavanje i savjetovanje s radnicima 

(32) Potrebno predvidjeti rješenja za primjenu određenih supsidijarnih zahtjeva ako 
stranke tako odluče ili u slučaju da središnja uprava odbije pokrenuti pregovore ili ako 
nakon takvih pregovora sporazum izostane. 

(33) Kako bi u potpunosti obavljali svoju reprezentativnu ulogu i kako bi osigurali 
korisnost europskog radničkog vijeća, predstavnici radnika moraju podnositi izvještaj 
radnicima koje predstavljaju i moraju dobiti potrebno osposobljavanje.  

(34) Potrebno je predvidjeti rješenja da predstavnici radnika koji djeluju u okviru 
ove Direktive, kada obavljaju svoje dužnosti, uživaju istu zaštitu i jamstva slična 
onima koja za predstavnike radnika predviđaju zakonodavstvo i/ili praksa u državi 
zaposlenja. Ne smiju biti izloženi nikakvoj diskriminaciji koja je posljedica zakonitog 
obavljanja njihove djelatnosti i moraju uživati odgovarajuću zaštitu po pitanju otkaza i 
drugih sankcija. 

(35) Države članice moraju poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju nepoštivanja 
obveza koje proizlaze iz ove Direktive.  

(36) U skladu s općim načelima prava Zajednice, upravni i sudski postupci, kao i 
sankcije koje su učinkovite, obeshrabrujuće i odgovarajuće ozbiljnosti prekršaja, 
moraju biti primjenjive u slučaju kršenja obveza koje proizlaze iz ove Direktive.  

(37) Iz razloga učinkovitosti, dosljednosti i pravne sigurnosti, postoji potreba za 
uspostavljanjem veze između Direktiva i razina obavještavanja i savjetovanja s 
radnicima uspostavljenih sukladno pravu i/ili praksama Zajednice i nacionalnom pravu 
i/ili praksama. Prioritet treba dati pregovorima o ovim postupcima za povezivanje 
obavještavanja u svakom poduzeću ili grupaciji poduzeća. Ako se po ovom pitanju ne 
postigne sporazum i u slučajevima gdje bi odluke mogle dovesti do značajnih 
promjena u organizaciji rada ili ugovornim odnosima, proces se mora provoditi i na 
nacionalnoj i na europskoj razini na takav način da poštuje nadležnost i područja 
djelovanja predstavničkih tijela radnika. Mišljenja koja iznese europsko radničko 
vijeće ne smiju dovoditi u pitanje nadležnost središnje uprave da provede potrebna 
savjetovanja u skladu s programom predviđenim nacionalnim zakonodavstvom i/ili 
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praksom. Nacionalno zakonodavstvo i/ili praksa se možda mora prilagoditi kako bi se 
osiguralo da europska radnička vijeća mogu, gdje je potrebno, dobiti informacije prije 
ili istovremeno kad i nacionalna tijela predstavnika radnika, ali ne smije smanjiti opću 
razinu zaštite radnika.  

(38) Ova Direktiva ne dovodi u pitanje postupke informiranja i savjetovanja koja se 
navode u Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 2002/14/EZ od 11. ožujka 2002. 
kojom se uspostavlja opći okvir za informiranje i savjetovanje s radnicima u 
Europskoj zajednici (4) ni posebne postupke koji se navode u članku 2. Direktive 
Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakona država članica u odnosu 
na kolektivni višak radnika (5) kao ni članak 7. Direktive Vijeća 2001/23/EZ od 12. 
ožujka 2001. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na čuvanje prava 
radnika u slučaju prijenosa poduzeća, poslova ili dijelova poduzeća ili poslova (6). 

(39) Potrebno je posebno postupati prema poduzećima ili grupacijama poduzeća 
koje posluju na razini Zajednice u kojima je 22. rujna 1996. godine postojao sporazum 
koji je obuhvaćao cjelokupnu radnu snagu, a koji je predviđao transnacionalno 
obavještavanje i savjetovanje s radnicima. 

(40) Kada se struktura poduzeća ili grupacije poduzeća značajno promijeni, na 
primjer zbog spajanja, preuzimanja ili podjele, postojeća europska radnička vijeća se 
moraju prilagoditi. Ta prilagodba mora biti prioritet sukladno klauzulama sporazuma 
koji se primjenjuje, ako takve klauzule dozvoljavaju potrebnu prilagodbu koju treba 
provesti. Ako to nije slučaj i ako je podnesen zahtjev o takvoj potrebi, počinju 
pregovori o novom sporazumu u koje mora biti uključeno postojeće europsko radničko 
vijeće. Kako bi se omogućilo obavještavanje i savjetovanje s radnicima tijekom često 
odlučnog razdoblja promjene strukture, postojeće europsko radničko vijeće mora moći 
nastaviti svoje djelovanje, uz moguće prilagodbe, dok se ne sklopi novi sporazum. 
Nakon potpisivanja novog sporazuma se ukidaju prethodno osnovana vijeća i 
raskidaju se sporazumi o njihovom osnivanju, bez obzira na njihove odredbe o trajanju 
ili raskidanju.  

(41) Osim ako se ne primjeni klauzula o prilagodbi, važeći sporazuma se moraju i 
dalje primjenjivati kako bi se izbjeglo obvezno ponovno pregovaranje o njima u 
slučaju kada je to nepotrebno. Potrebno je predvidjeti rješenja tako da dok god su 
sporazumi sklopljeni prije 22. rujna 1996. godine sukladno članku 13. stavku 1. 
Direktive 94/45/EZ ili sukladno članku 3. stavku 1. Direktive 97/74/EZ (7) na snazi, 
obveze koje proizlaze iz ove Direktive se ne primjenjuje na njih. Nadalje, ova 
Direktiva ne određuje opću obvezu ponovnog pregovaranja o sporazumima 
sklopljenim sukladno članku 6. Direktive 94/45/EZ između 22. rujna 1996. i 5. lipnja 
2011. godine.  

(42) Ne dovodeći u pitanje mogućnost da stranke drugačije odluče, europsko 
radničko vijeće osnovano bez sporazuma strana mora, kako bi ispunilo cilj ove 
Direktive, biti obaviješteno i savjetovano o djelatnostima poduzeća ili grupacije 
poduzeća kako bi moglo ocijeniti mogući učinak na interese radnika u najmanje dvije 
različite države članice. U tu se svrhu od poduzeća ili poduzeća s prevladavajućim 
utjecajem mora zahtijevati da imenovanim predstavnicima radnika priopći opće 

                                                 
4 SL L 80, 23.3.2002.,str. 29.  
5 SL L 225,12.8.1998., str. 16.  
6 SL L 82, 22.3.2001., str. 16.  
7 Direktiva Vijeća 97/74/EZ od 15. prosinca 1997. koja se proširuje na Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i 
Sjeverne Irske, Direktiva 94/45/EZ o uspostavljanju europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja 
posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u svrhu obavještavanja i 
savjetovanja s radnicima (SL L 10, 16.1.1998., str 22.).  
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informacije koje se odnose na one aspekte djelatnosti poduzeća ili grupacije poduzeća 
koji utječu na interese radnika. Europsko radničko vijeće mora biti u stanju dati 
mišljenje na kraju tog sastanka. 

(43) Određene odluke koje imaju znatan učinak na interese radnika moraju biti 
predmet obavještavanja i savjetovanja s imenovanim predstavnicima radnika što je 
prije moguće. 

(44) Sadržaj supsidijarnih zahtjeva koji se primjenjuju u nedostatku sporazuma i 
služe kao referenca u pregovorima se mora razjasniti i prilagoditi razvojima potreba i 
praksi vezanih za transnacionalno obavještavanje i savjetovanje. Treba razlikovati 
područja u kojima treba osigurati informacije i područja u kojima se također treba 
savjetovati s europskim radničkim vijećem, što uključuje mogućnost dobivanja dobro 
promišljenog odgovora na bilo koje izneseno mišljenje. Kako bi se izabranom odboru 
omogućilo igranje potrebne koordinacijske uloge i kako bi se učinkovito djelovalo u 
iznimnim okolnostima, taj odbor mora imati do pet članova i redovito savjetovati.  

(45) Budući da države članice ne mogu dovoljno realizirati cilj ove Direktive, 
poboljšanje prava na obavještavanje i savjetovanje s radnicima u poduzećima koja 
posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koja posluju na razini Zajednice, 
te da se cilj može bolje realizirati na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u 
skladu s načelom supsidijarnosti kao što je određeno člankom 5. Ugovora. U skladu s 
načelom proporcionalnosti određenim tim člankom, ova Direktiva ne ide izvan onoga 
što je potrebno za postizanje tog cilja.   

(46) Ova Direktiva poštuje temeljna načela i posebice načela istaknuta u Povelji 
Europske unije o temeljnim pravima. Ova Direktiva posebice nastoji osigurati puno 
poštivanje prava radnika ili njihovih predstavnika na pravovremeno obavještavanje i 
savjetovanje na odgovarajućoj razini u slučajevima i pod uvjetima predviđenim u 
pravu Zajednice i nacionalnom pravu i praksama (članak 27. Povelje Europske unije o 
temeljnim pravima). 

(47) Obveza prijenosa ove Direktive u nacionalno pravo bi trebala biti ograničena 
na one odredbe koje predstavljaju značajne promjene u usporedbi s prethodnim 
Direktivama. Obveza prijenosa odredbi koje su nepromijenjene proizlazi iz prethodnih 
Direktiva.  

(48) U skladu s točkom 34. Interinstitucionalnog sporazuma o boljem donošenju 
zakona (8) države članice se potiču da, za sebe i u interesu zajednice, sastave tablice 
koje prikazuju, koliko je to moguće, odnos između ove Direktive i mjera prijenosa te 
da iste objave.  

(49) Ova direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica vezane za vremenska 
ograničenja određena u Prilogu II, dio B za prijenos u nacionalno pravo i primjenu 
Direktiva. 

 

                                                 
8 SL L 321, 31.12.2003., str. 1.  



 

         Prijevod: SSSH - Sektor za međunarodne odnose travanj 2010. 
__________________________________________________________________________________________ 

 7

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:  

ODJELJAK I. 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Cilj 

1.  Svrha je ove Direktive unaprjeđivanje prava na obavještavanje i savjetovanje s 
radnicima u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koje 
posluju na razini Zajednice.  
 
2.  U tu se svrhu osniva europsko radničko vijeće ili postupak za obavještavanje i 
savjetovanje s radnicima u svim poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama 
poduzeća koje posluju na razini Zajednice, gdje se to zahtjeva na način određen u članku 5. 
stavku 1., u svrhu obavještavanja i savjetovanja s radnicima. Modeli obavještavanja i 
savjetovanja s radnicima se definiraju i provode na takav način kako bi se osigurala njihova 
učinkovitost i kako bi se poduzeću ili grupaciji poduzeća omogućilo učinkovito donošenje 
odluka.   
 
3. Obavještavanje i savjetovanje s radnicima se mora provoditi na relevantnoj razini 
upravljanja i predstavljanja, sukladno temi o kojoj se raspravlja. Kako bi se to postiglo, 
nadležnost europskog radničkog vijeća i djelokrug postupaka obavještavanja i savjetovanja s 
radnicima za koje je mjerodavna ova Direktiva se ograničava samo na transnacionalna pitanja.  
 
4.  Pitanja se smatraju transnacionalnim ako se tiču poduzeća koje posluje na razini 
Zajednice ili grupacije poduzeća koja posluje na razini Zajednice kao čitave ili barem dva 
poduzeća ili podružnice poduzeća ili grupacije koje se nalaze u dvije različite države članice.  

5.  Usprkos stavku 2., ako grupacija poduzeća koja posluje na razini Zajednice u smislu 
članka 2. stavka 1. točke c) sadržava jedno ili više poduzeća ili grupacija poduzeća koja su 
poduzeća koja posluju na razini Zajednice ili grupacije poduzeća koje posluju na razini 
Zajednice u smislu članka 2. stavka 1. točke a) ili c), europsko radničko vijeće se osniva na 
razini grupacije, osim ako sporazumima iz članka 6. nije predviđeno drugačije.  

6.  Ukoliko sporazumima iz članka 6. nije predviđeno šire područje primjene, ovlasti i 
nadležnosti europskog radničkog vijeća i područje primjene postupaka za obavještavanje i 
savjetovanje uspostavljenih kako bi se ostvarila svrha navedena u stavku 1. obuhvaća, u 
slučaju poduzeća koje posluje na razini Zajednice, sve podružnice koje se nalaze u državama 
članicama i, u slučaju grupacija poduzeća koje posluju na razini Zajednice, sva poduzeća 
grupacije koja se nalaze u državama članicama.  
 
7.  Države članice mogu predvidjeti da se ova Direktiva ne primjenjuje na posade 
trgovačkih brodova. 
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Članak 2. 

Definicije 

1.  U smislu ove Direktive:  

(a) “poduzeće koje posluje na razini Zajednice” označava bilo koje poduzeće s najmanje  
1 000 radnika u državama članicama i najmanje 150 radnika u svakoj od najmanje 
dvije države članice;  

(b) “grupacija poduzeća” označava poduzeće s prevladavajućim utjecajem i njegova 
poduzeća pod prevladavajućim utjecajem;  

(c) “grupacija poduzeća koja posluje na razini Zajednice” označava grupaciju poduzeća 
sa sljedećim značajkama:  

– najmanje 1 000 radnika u državama članicama,  

– najmanje dva poduzeća iz grupacije u različitim državama članicama, 

i 

– najmanje jedno poduzeće iz grupacije s najmanje 150 radnika u jednoj državi 
članici i najmanje jedno poduzeće iz grupacije s najmanje 150 radnika u drugoj 
državi članici;     

(d) “predstavnici radnika” označava predstavnike radnika predviđene nacionalnim 
pravom i/ili praksom;  

(e) “središnja uprava” označava središnju upravu poduzeća koje posluje na razini 
Zajednice ili, u slučaju grupacije poduzeća koja posluje na razini Zajednice, poduzeća 
s prevladavajućim utjecajem;  

(f) „obavještavanje“ označava prijenos podataka od strane poslodavca prema 
predstavnicima radnika kako bi im omogućili da se upoznaju s temom i istraže je; 
informacije se daju u odgovarajuće vrijeme, na odgovarajući način i s odgovarajućim 
sadržajem kako bi se predstavnicima radnika omogućila provedba detaljne procjene 
mogućeg učinka i, ako je potrebno, priprema za savjetovanje s nadležnim organom 
poduzeća koje posluje na razini Zajednice ili grupacije poduzeća koje posluje na 
razini Zajednice; 

(g) “savjetovanje” označava uspostavljanje dijaloga i razmjenu stavova između 
predstavnika radnika i središnje uprave ili više odgovarajućih razina uprave, u takvo 
vrijeme, na takav način i s takvim sadržajem koje omogućuje predstavnicima radnika 
izražavanje mišljenja na temelju dostavljenih informacija o predloženim mjerama o 
kojima se savjetuje, ne dovodeći u pitanje odgovornosti uprave, i u razumnom roku 
koje se može uzeti u obzir u poduzeću koje posluje na razini Zajednice ili grupaciji 
poduzeća koje posluje na razini Zajednice; 

(h) “europsko radničko vijeće” označava vijeće osnovano u skladu s člankom 1. stavkom 
2. ili odredbama Priloga I., sa svrhom obavještavanja i savjetovanja s radnicima;  
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(i) “posebno pregovaračko tijelo” označava tijelo osnovano u skladu s člankom 5. 
stavkom 2. za pregovaranje sa središnjom upravom o uspostavljanju europskog 
radničkog vijeća ili postupka za obavještavanje i savjetovanje s radnicima u skladu s 
člankom 1. stavkom 2.  

2.  U smislu ove Direktive, propisani pragovi za količinu radne snage se temelje na 
prosječnom broju radnika, uključujući radnike koji rade sa skraćenim radnim vremenom, 
zaposlenima tijekom prethodne dvije godine, izračunato u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom i/ili praksom. 
 

Članak 3. 

Definicija “poduzeća s prevladavajućim utjecajem” 

1.  U smislu ove Direktive, “poduzeće s prevladavajućim utjecajem” označava bilo koje 
poduzeće koje može izvršiti dominantni utjecaj nad drugim poduzećem (“poduzeće pod 
prevladavajućim utjecajem”) putem, na primjer, vlasništva, financijskog udjela ili pravila koji 
njime upravljaju.  

2.  Sposobnošću vršenja dominantnog utjecaja se smatra, ne dovodeći u pitanje dokaz za 
suprotno, ako jedno poduzeće, u odnosu na drugo poduzeće, izravno ili neizravno:  

(a) drži većinu upisanog kapitala tog poduzeća; ili 

(b) kontrolira većinu glasova pridruženih izdanom dioničkom kapitalu tog poduzeća;  

ili 

(c) može imenovati više od polovice članova administrativnog, upravnog ili nadzornog 
tijela tog poduzeća.  

3.  U smislu stavka 2., prava poduzeća s prevladavajućim utjecajem u odnosu na 
glasovanje i imenovanje uključuju prava bilo kojeg drugog poduzeća pod prevladavajućim 
utjecajem i prava bilo koje osobe ili tijela koje djeluje u njegovo ili svoje vlastito ime, ali u 
ime poduzeća s prevladavajućim utjecajem ili bilo kojeg drugog poduzeća pod vladajućim 
utjecajem.  

4.  Usprkos stavku 1. i 2., poduzeće se ne smatra “poduzećem s prevladavajućim 
utjecajem” u odnosu na drugo poduzeće u kojem ima udjele, ako je prvo poduzeće trgovačko 
društvo iz članka 3. stavka 5. točke a) ili c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 
2004. o nadzoru koncentracija između poduzeća (9).  

5.  Pretpostavlja se da se dominantni utjecaj ne vrši samo kod činjenice da nositelj 
dužnosti svoju funkciju obavlja sukladno zakonima države članice o likvidaciji, stečaju, 
nelikvidnosti, prestanku plaćanja, poravnanju ili sličnim postupcima.  

6.  Pravo koje se primjenjuje za utvrđivanje je li poduzeće “poduzeće s prevladavajućim 
utjecajem” jest pravo države članice koje je mjerodavno za to poduzeće.  

                                                 
9 SL L 24, 29.1.2004., str. 1. 
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Ako pravo koje je mjerodavno za to poduzeće nije pravo države članice, mjerodavno pravo je 
pravo države članice na čijem se području nalazi predstavnik poduzeća ili, ako takav 
predstavnik ne postoji, središnja uprava poduzeća iz grupacije koje zapošljava najveći broj 
radnika.  
7.  Ako u slučaju sukoba zakona pri primjeni stavka 2. dva ili više poduzeća iz grupacije 
udovoljavaju jednom ili više kriterija određenih u tom stavku, poduzeće koje udovolji kriteriju 
određenom u točki c) tog stavka se smatra poduzećem s prevladavajućim utjecajem, ne 
dovodeći u pitanje dokaz da drugo poduzeće može izvršiti dominantan utjecaj. 
 
 
 

ODJELJAK II 

USPOSTAVLJANJE EUROPSKOG RADNIČKOG VIJEĆA ILI POSTUPKA ZA 
OBAVJEŠTAVANJE I SAVJETOVANJE S RADNICIMA 

Članak 4. 

Odgovornost za uspostavljanje Europskog radničkog vijeća ili postupka za 
obavještavanje i savjetovanje s radnicima 

1.  Središnja uprava je odgovorna za stvaranje uvjeta i osiguravanje potrebnih sredstava 
za uspostavljanje Europskog radničkog vijeća ili postupka za obavještavanje i savjetovanje, 
predviđenih u članku 1. stavku 2., u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i 
grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice.  

2.  Ako se središnja uprava ne nalazi u državi članici, predstavnik središnje uprave u 
državi članici, koji se po potrebi imenuje, preuzima odgovornost iz stavka 1.  

Ako takav predstavnik ne postoji, uprava podružnice ili poduzeća iz grupacije koje zapošljava 
najveći broj radnika u jednoj državi članici preuzima odgovornost iz stavka 1.  

3.  U smislu ove Direktive, predstavnik ili predstavnici ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, uprava iz drugog podstavka stavka 2. se smatraju središnjom upravom.  

4.  Svaka uprava poduzeća koje je dio grupacije poduzeća koja posluje na razini zajednice 
kao i središnja uprava ili uprava koja se smatra središnjom upravom u smislu stavka 2 
podstavak 2 poduzeća koje djeluje na razini zajednice  ili grupacije poduzeća koja djeluje na 
razini zajednice je odgovorna za prikupljanje informacija nužnih za započinjanje pregovora 
prema članku 5 i prosljeđivanje istih partnerima na koje se odnosi Direktiva, a naročito 
informacija koje se odnose na strukturu poduzeća ili grupacije te na zaposlenike. Ova obaveza 
se naročito odnosi na podatke o broju zaposlenih prema članku 2 stavak 1 točke a i c. 

 

Članak 5. 

Posebno pregovaračko tijelo 

1.  Kako bi se postigao cilj iz članka 1. stavka 1., središnja uprava pokreće pregovore za 
uspostavljanje Europskog radničkog vijeća ili postupka za obavještavanje i savjetovanje s 
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radnicima na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev najmanje 100 radnika ili njihovih 
predstavnika u najmanje dva poduzeća ili podružnice u najmanje dvije različite države 
članice.  

2.  U ovu se svrhu uspostavlja posebno pregovaračko tijelo u skladu sa sljedećim 
smjernicama:  

(a) Države članice određuju metodu koja se koristi za izbor i imenovanje članova 
posebnog pregovaračkog tijela koji se biraju ili imenuju na njihovim područjima.  

Države članice predviđaju da radnici u poduzećima i/ili podružnicama u kojima bez 
njihove krivnje nema predstavnika radnika, imaju pravo izabrati ili imenovati članove 
posebnog pregovaračkog tijela.  

Drugi podstavak nema utjecaja na nacionalno zakonodavstvo i/ili praksu kojom se 
određuju pragovi za osnivanje predstavničkih tijela radnika.  

(b) Članovi posebnog pregovaračkog tijela se biraju ili imenuju razmjerno broju radnika 
zaposlenih u svakoj državi članici u poduzeću koje djeluje na razini Zajednice ili 
grupaciji poduzeća koja djeluje na razini Zajednice i to tako da se dodjeljuje jedno 
mjesto svakoj državi članici za svaki udio radnika zaposlenih u toj državi članici, što 
je jednako 10 posto ukupnog broja radnika zaposlenih u svim državama članicama ili 
dijelu toga udjela. 

(c) Sastav posebnog pregovaračkog tijela i početak pregovora priopćava se središnjoj 
upravi i lokalnim upravama poduzeća kao i nadležnim europskim udrugama sindikata 
i poslodavaca. 

3.  Posebno pregovaračko tijelo ima zadatak zajedno sa središnjom upravom u pisanom 
sporazumu odrediti opseg, sastav, ovlasti i trajanja mandata europskog radničkog vijeća ili 
europskih radničkih vijeća ili sporazume za provedbu postupka za obavještavanje i 
savjetovanje s radnicima.  

4.  S ciljem sklapanja sporazuma u skladu s člankom 6. središnja uprava saziva sastanak s 
posebnim pregovaračkim tijelom. O tome odgovarajuće obavještava lokalnu upravu. Ona o 
tome obavještava lokalnu upravu poduzeća. 

Prije i nakon svakog sastanka sa središnjom upravom posebno pregovaračko tijelo je 
ovlašteno sastati se bez da je na tome sastanku prisutan predstavnik središnje uprave i pri 
tome koristiti potrebna sredstva komunikacije. 

Posebno pregovaračko tijelo može na pregovore pozvati stručnjake po svome izboru što 
uključuje i predstavnike kompetentnih priznatih sindikalnih organizacija na razini Zajednice, 
kako bi im pružili podršku u radu. Ti stručnjaci i predstavnici sindikata mogu prema želji 
posebnog pregovaračkog tijela u pregovorima imati savjetodavnu funkciju. 

 5.  Posebno pregovaračko tijelo može odlučiti, s najmanje dvije trećine glasova, da ne 
otvara pregovore u skladu sa stavkom 4. ili završiti već započete pregovore.  

Takva odluka zaustavlja postupak za sklapanje sporazuma iz članka 6. Ako je takva odluka 
donesena, odredbe Priloga I. se ne primjenjuju.  
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Novi zahtjev za sazivanje posebnog pregovaračkog tijela se može podnijeti najranije dvije 
godine nakon gore navedene odluke ukoliko zainteresirane stranke ne predvide kraće 
razdoblje.  

6.  Sve troškove u svezi pregovora iz stavka 3. i 4. snosi središnja uprava kako bi se 
posebnom pregovaračkom tijelu omogućilo izvršavanje njihove dužnosti na odgovarajući 
način.  

U skladu s ovim načelom, države članice mogu odrediti proračunska pravila glede rada 
posebnog pregovaračkog tijela. One posebno mogu ograničiti financiranje na pokrivanje 
troškova samo jednog stručnjaka.  

 

Članak 6. 

Sadržaj sporazuma 

1.  Središnja uprava i posebno pregovaračko tijelo moraju pregovarati u duhu suradnje s 
ciljem postizanja sporazuma o podrobnim rješenjima za provedbu obavještavanja i 
savjetovanja s radnicima predviđenim u članku 1. stavku 1.  

2.  Ne dovodeći u pitanje autonomiju stranaka, pisani sporazum iz stavka 1. između 
središnje uprave i posebnog pregovaračkog tijela određuje:  

(a) poduzeća grupacije poduzeća koja posluju na razini Zajednice ili podružnice 
poduzeća koje posluje na razini Zajednice koji su obuhvaćeni sporazumom;  

(b) sastav Europskog radničkog vijeća, broj članova, raspodjelu mjesta, pri čemu se 
koliko je god moguće treba paziti na odgovarajuću zastupljenost radnika prema 
djelatnosti, kategoriji radnika i spolu te trajanje mandata;  

(c) ovlasti i postupak za obavještavanje i savjetovanje s europskim radničkim vijećem 
kao i modalitete za usaglašavanje obavještavanja i savjetovanja europskog radničkog 
vijeća i predstavnika radnika iz pojedinih zemalja prema odredbama članka 1 stavak 
3;  

(d) mjesto održavanja, učestalost i trajanje sastanaka europskog radničkog vijeća;  

(e) ako je potrebno sastav, proceduru imenovanja, funkcije i proceduralne propise za 
osnivanje užeg odbora unutar europskog radničkog vijeća; 

(f) financijska i materijalna sredstva koja se dodjeljuju Europskom radničkom vijeću;  

(g) datum stupanja na snagu sporazuma, njegovo trajanje, postupke za promjenu ili 
ukidanje sporazuma i ako je potrebno slučajeve u kojima slijedi novo pregovaranje i 
proceduru koja se primjenjuje za novo pregovaranje, ako je potrebno i kod promjena 
strukture poduzeća koje djeluje na razini Zajednice ili grupacije poduzeća koja djeluje 
na razini Zajednice. 
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3.  Središnja uprava i posebno pregovaračko tijelo mogu pisanim putem odlučiti o 
uspostavljaju jednog ili više postupaka za obavještavanje i savjetovanje umjesto europskog 
radničkog vijeća.  

Sporazum mora propisivati na koji način se predstavnici radnika imaju pravo sastajati kako bi 
raspravljali o podacima koji su im priopćeni.  

To se naročito odnosi na podatke o transnacionalnim pitanjima koja znatno utječu na interese 
radnika.  

4.  Sporazumi iz stavaka 2. i 3. nisu podložni supsidijarnim zahtjevima iz Priloga I 
ukoliko ne sadrže posebne drugačije odredbe.  

5.  U svrhu sklapanja sporazuma iz stavaka 2. i 3. potrebna je većina glasova članova 
posebnog pregovaračkog tijela.  

 

Članak 7. 

Supsidijarni propisi 

1.  Kako bi se postigao cilj iz članka 1. stavka 1., supsidijarni ¸propisi koje određuje 
zakonodavstvo države članice u kojoj se nalazi središnja uprava se primjenjuju:  

- ako tako odluče središnja uprava i posebno pregovaračko tijelo, ili 

- ako središnja uprava odbije započeti pregovore u roku od šest mjeseci od zahtjeva iz 
članka 5. stavka 1., ili 

- ako, nakon tri godine od datuma ovog zahtjeva, ne uspiju sklopiti sporazum kao što je 
određeno u članku 6., a posebno pregovaračko tijelo ne donese odluku iz članka 5. 
stavka 5.  

2.  Supsidijarni propisi iz stavka 1., kao što su doneseni u zakonodavstvima država 
članica, moraju udovoljavati odredbama navedenim u Prilogu I.  

 

ODJELJAK III. 

OSTALE ODREDBE 

Članak 8. 

Povjerljivi podaci 

1.  Države članice osiguravaju da članovi posebnih pregovaračkih tijela ili europskih 
radničkih vijeća i svi stručnjaci koji im pomažu nisu ovlašteni za otkrivanje bilo kakvih 
podataka koji su im izričito pruženi kao povjerljivi.  

Isto vrijedi za predstavnike radnika u okviru postupka obavještavanja i savjetovanja.  
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Ova obveza ostaje važiti, gdje god osobe iz prvog i drugog stavka bile, čak i nakon isteka 
njihovog mandata.  

2.  Svaka država članica osigurava, u konkretnim slučajevima i pod uvjetima i 
ograničenjima koje određuje nacionalno zakonodavstvo, da središnja uprava koja se nalazi na 
njenom području nije obvezna proslijediti podatke kad je njihova priroda takva da bi, prema 
objektivnim kriterijima, ozbiljno naštetili funkcioniranju predmetnog poduzeća ili imali 
utjecaja na njega.  

Država članica može takvo raspolaganje uvjetovati prethodnim upravnim ili sudskim 
odobrenjem.  

3.  Svaka država članica može donijeti posebne odredbe za središnju upravu poduzeća na 
svom području koja izravno i u svojoj osnovi imaju vodeću ulogu u odnosu na podnošenje 
izvješća i izražavanje mišljenja, pod uvjetom da na dan donošenja ove Direktive takve 
odredbe već postoje u nacionalnom zakonodavstvu.  

 

Članak 9. 

Način rada europskog radničkog vijeća i postupci obavještavanja i savjetovanja s 
radnicima 

Rad europskog radničkog vijeća i postupak obavještavanja i savjetovanja s radnicima 

Središnja uprava i europsko radničko vijeće rade u duhu suradnje uzimajući u obzir njihova 
uzajamna prava i obveze.  

Isto vrijedi za suradnju između središnje uprave i predstavnika radnika u okviru postupka 
obavještavanja i savjetovanja s radnicima.  

 

Članak 10. 

Uloga i zaštita predstavnika radnika 

1.  Neovisno od nadležnosti drugih tijela ili organizacija u ovom području članovi 
europskog radničkog vijeća raspolažu sredstvima koja su potrebna da bi mogli koristiti svoja 
prava koja proizlaze iz Direktive kako bi mogli kolektivno zastupati interese radnika 
poduzeća koje djeluje na razini Zajednici ili grupacije poduzeća koje djeluje na razini 
Zajednice.  

2.  Ne kršeći  članak 8 članovi europskog radničkog vijeća obavještavaju predstavnike 
radnika podružnice ili poduzeća iz grupacije poduzeća koja djeluju na razini Zajednice  ili u 
nedostatku takvih predstavnika sve zaposlene o sadržaju i rezultatima obavještavanja i 
savjetovanja provedenog prema ovoj Direktivi. 

3.  Članovi posebnih pregovaračkih tijela, članovi europskog radničkog vijeća i 
predstavnici radnika koji svoje dužnosti vrše u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 3., u 
obavljanju svojih dužnosti uživaju istu zaštitu i jamstva koja za predstavnike radnika 
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predviđaju nacionalno zakonodavstvo i/ili praksa koji su na snazi u državi u kojoj su 
zaposleni.  

Ovo posebno vrijedi za prisustvovanje sastancima posebnih pregovaračkih tijela ili europskih 
radničkih vijeća ili drugim sastancima u okviru sporazuma iz članka 6. stavka 3., i isplati 
plaća za članove koji su zaposleni u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i 
grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice za vrijeme odsutnosti potrebne za 
obavljanje njihovih dužnosti.  

4.  U mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihove dužnosti zastupanja u 
međunarodnom okruženju članovi posebnog pregovaračkog tijela i europskog radničkog 
vijeća moraju dobiti poduku bez da zbog toga imaju gubitak plaće. 

 

Članak 11. 

Pridržavanje Direktive 

1.  Svaka država članica osigurava da se uprava podružnica poduzeća koja posluju na 
razini Zajednice i uprava poduzeća koja čine dio grupacija poduzeća koje posluju na razini 
Zajednice koja se nalaze na njezinom području i njihovi predstavnici radnika ili, ovisno o 
slučaju, radnici pridržavaju obveza određenih ovom Direktivom, bez obzira na to nalazi li se 
središnja uprava na njezinom području.  

2.  U slučaju ne poštivanja ove Direktive države članice osiguravaju odgovarajuće mjere; 
one naročito jamče da postoje upravni i sudski postupci pomoću kojih će se ostvariti 
izvršavanje obaveza koje proizlaze iz ove Direktive.  

3. Kod primjene članka 8 države članice predviđaju odredbe za upravne ili sudske 
žalbene postupke koje mogu pokrenuti predstavnici radnika kad se središnja uprava poziva na 
povjerljivost informacija ili ako ih, također u skladu s člankom 8, ne proslijedi.  

Takvi postupci mogu uključivati postupke osmišljene za zaštitu povjerljivosti podataka o 
kojima je riječ. 

.  

Članak 12. 

Veza između ove Direktive i drugih odredbi Zajednice ili pojedinih država 

1.  Obavještavanje i savjetovanje s europskim radničkim vijećem usklađuje se s 
obavještavanjem i savjetovanjem drugih tijela koja zastupaju radnike u pojedinim državama 
pri čemu se poštuju nadležnosti i područja djelovanja kao i odredbe članka 1 stavak 3. 

2.  Modaliteti usklađivanja obavještavanja i savjetovanja europskog radničkog vijeća i 
predstavnika radnika pojedinih zemalja utvrđuju se u skladu s člankom 6. Taj sporazum ne 
smije biti u suprotnosti s pravnim propisima pojedinih zemalja i/ili praksi pojedinih zemalja o 
obavještavanju i savjetovanju s radnicima. 
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3.  Ukoliko se ti modalitete ne utvrde sporazumom države članice osiguravaju da se 
proces obavještavanja i savjetovanja provede i u europskom radničkom vijeću i u tijelima 
pojedinih država koja zastupaju radnike, kada se planiraju odluke koje bi mogle uzrokovati 
bitne promjene organizacije rada ili ugovora o radu. 

 4.  Ova Direktiva ne utječe na postupak obavještavanja i savjetovanja predviđenog 
Direktivom 2002/14/EZ kao ni specifične postupke propisane člankom 2. Direktive 98/59/EZ 
i člankom 7. Direktive 2001/23/EZ. 

5.  Primjena ove Direktive ne smije poslužiti kao opravdanje u pojedinim zemljama za 
smanjenje već postignutog standarda u vezi s općom razinom zaštite radnika u područjima 
koje ona pokriva. 

 

Članak 13. 

Prilagodba 

Promijeni li se bitno struktura poduzeća koje djeluje na razini Zajednice ili grupacije 
poduzeća koje djeluje na razini Zajednice i ne postoje li odgovarajuće odredbe u važećim 
sporazumima ili su odredbe dva ili više važećih sporazuma u suprotnosti onda u skladu sa 
člankom 5 središnja uprava započinje pregovore ili oni započinju na pisani zahtjev minimalno 
sto radnika ili njihovih predstavnika iz najmanje dva poduzeća ili podružnice u najmanje dvije 
različite zemlje članice.  

Najmanje tri člana postojećeg europskog radničkog vijeća ili svakog postojećeg europskog 
radničkog vijeća su članovi – uz u skladu s člankom 5 stavak 2 izabrana ili imenovana člana - 
posebnog pregovaračkog tijela. 

Za vrijeme pregovora postojeće radničko vijeće ili postojeća radnička vijeća nastavljaju  svoj 
rad u skladu sa sporazumima koje su usvojili članovi radničkog vijeća/radničkih vijeća i 
središnja uprava. 

 

Članak 14. 

Važeći sporazumi 

1.  Ne dirajući članak 13., obaveze koje proizlaze iz ove Direktive ne odnose se na 
poduzeća koja djeluje na razini Zajednice i grupacije poduzeća koje djeluje na razini 
Zajednice u kojima ili 

a) postoji sporazum ili sporazumi koji vrijede za sve radnike  kojim odnosno kojima se 
predviđa međunarodno obavještavanje i savjetovanje s radnicima i koji je/su 
sklopljen/sklopljeni u skladu sa člankom 13 stavak 1 Direktive 94/45/EZ ili člankom 3 
stavak 1 Direktive 97/74/EG  ili su takvi sporazumi prilagođavani radi promjena u 
strukturi poduzeća ili grupaciji poduzeća 

ili 
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b) je u skladu s člankom 6 Direktive 94/45/EG potpisan ili prerađen sporazum sklopljen 
između 5. lipnja 2009. i 5. srpnja 2011. 

Nacionalni zakoni koji se primjenjuju u trenutku potpisivanja ili prerade sporazuma i dalje 
vrijede za poduzeća ili grupacije poduzeća navedene u podstavku 1 slovo b. 

2.  Isteknu li sporazumi navedeni u stavku 1 onda dotične strane mogu zajednički odlučiti 
da će ga dalje primjenjivati ili preraditi. Ako to nije slučaj primjenjuje se ova Direktiva. 

 

Članak 15. 

Izvješće 

Do najkasnije 5. lipnja 2016. Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom 
gospodarsko socijalnom vijeću izvješće o realizacije odredaba ove Direktive i ako je potrebno 
daje odgovarajuće prijedloge. 

 

Članak 16. 

Provedba 

1.  Države članice stavljaju na snagu potrebne zakone i propise i upravne propise kako bi 
udovoljili članku 1. stavci 2., 3. i 4., članku 2. stavak 1. točka f) i g), članku 3. stavak 4., 
članku 4. stavak 4., članku 5. stavak 2. točka b) i c), članku 5. stavak 4., članku 6. stavak 2. 
točke b), c), e) i g) i člancima 10., 12., 13. i 14. kao i Prilogu I. točke a), c) i d) te stavku 2. i 3. 
najkasnije do 5. lipnja 2011. odnosno osiguravaju da socijalni partneri do toga datuma uvedu 
nužne propise i sporazume pri čemu će se države članice pripremiti kako bi u svakom 
trenutku bile u stanju zajamčiti rezultate koje propisuje ova Direktiva. 

Kada države stave na snagu te propise one prilikom službenog objavljivanja u samom propisu 
ili uputom ukazuju na ovu Direktivu. Ti propisi također moraju sadržavati navod o tome da 
reference u postojećim zakonima, pravnim propisima i upravnim propisima na Direktivu koja 
je ukinuta ovom Direktivom trebaju biti shvaćene kao reference na ovu Direktivu. Države 
članice reguliraju pojedinosti oko tih referenci i određuju kako će se formulirati taj navod.  

 

2. Države članice priopćavaju komisije tekst najvažnijih nacionalnih pravnih propisa koji se 
donose u vezi s područjem koje pokriva ova Direktiva. 

 

Članak 17. 

Ukidanje 
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Direktiva 94/45/EZ onako kako je navedena u Direktivama navedenima u Prilogu II. dio A 
ukida se s 6. lipnja 2011. bez da to utječe na obavezu država članica da u propisanom roku u 
nacionalni zakon preuzmu Direktive navedene u Prilogu II, dio B.  

 

Reference na ukinutu Direktivu trebaju se shvatiti kao reference na ovu Direktivu i trebaju se 
čitati onako kako je navedeno u korelacijskoj tablici u Prilogu III. 

 

Članak 18. 

Stupanje na snagu 

Ova Direktiva stupa na snagu dvadeseti dan nakon objavljivanja u Službenom listu Europske 
unije. 

Članak 1. stavci 1., 5., 6. i 7., članak 2. stavak 1. točke a) do e), h) te i), članak 2. stavak 2., 
članak 3. stavci 1., 2., 3., 5., 6. i 7., članak 4. stavci 1., 2. i 3., članak 5. stavci 1., 3., 5. i 6. te 
članak 5. stavak 2. točka a), članak 6. stavak 1., članak 6. stavak 2. točke a), d) i f) te članak 6. 
stavci 3., 4. i 5. te članci 7., 8., 9. i 11. kao i Prilog I. stavak 1. točke b), e) i f) te točke 4., 5. i 
6. se primjenjuju od 6. lipnja 2011. 

 

Članak 19. 

Adresanti 

Ova Direktiva upućena je državama članicama. 

 

Sastavljeni u Strasbourgu  6. svibnja 2009. 

 

Za Europski parlament   Za Vijeće 

Predsjednik     Predsjednik 

H. - G. PÖTTERING    J. KOHOUT 

 

  
 
 
 

PRILOG I.  
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SUPSIDIJARNI ZAHTJEVI 

(iz članka 7.)  

1. Kako bi se postigao cilj iz članka 1. stavka 1. i u slučajevima predviđenima u članku 7. 
stavku 1., za osnivanje, sastav i nadležnost europskog radničkog vijeća mjerodavna su 
sljedeća pravila:  

(a) Nadležnost europskog radničkog vijeća se određuje u skladu s člankom 1. stavkom 3. 

Obavještavanje europskog radničkog vijeća se posebno odnosi na strukturu, 
gospodarsku i financijsku situaciju, vjerojatni razvoj te proizvodnju i prodaju 
poduzeća koje posluje na razini Zajednice ili grupacije poduzeća koje posluje na razini 
Zajednice. Obavještavanje i savjetovanje s europskim radničkim vijećem se posebno 
odnosi na situaciju i vjerojatni trend zapošljavanja, ulaganje i značajne promjene 
organizacije, uvođenje novih metoda rada ili proizvodnih postupaka, prijenose 
proizvodnje, spajanja, smanjenja proizvodnje ili zatvaranja poduzeća, podružnica ili 
njihovih bitnih dijelova i kolektivnih viškova radnika 

Savjetovanje se provodi na takav način da se predstavnici radnika mogu sastati sa 
središnjom upravom i dobiti odgovor i razloge za taj odgovor na bilo koje mišljenje 
koje izraze;  

(b) Europsko radničko vijeće je sastavljeno od radnika poduzeća koje posluje na razini 
Zajednice ili grupacije poduzeća koja posluje na razini Zajednice koje su izabrali ili 
imenovali predstavnici radnika između sebe ili, ako oni ne postoje, iz cjelokupnog 
broja radnika.  

Izbor ili imenovanje članova europskog radničkog vijeća se provodi u skladu s 
nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom;  

(c) Članovi europskog radničkog vijeća se biraju ili imenuju razmjerno broju radnika 
zaposlenih u svakoj državi članici u poduzeću koje posluje na razini Zajednice ili 
grupaciji poduzeća koje posluje na razini Zajednice tako da se dodjeljuje jedno mjesto 
svakoj državi članici za svaki udio radnika zaposlenih u toj državi članici, što je 
jednako 10 posto ukupnog broja radnika zaposlenih u svim državama članicama, ili 
dijelu toga udjela; 

(d) Kako bi se osigurala koordinacija aktivnosti, europsko radničko vijeće između svojih 
članova bira izabrani odbor koji se sastoji od najviše pet članova koji moraju imati 
koristi od uvjeta koji im omogućavaju provedbu aktivnosti na redovitoj osnovi. 

Izabrani odbor donosi svoja vlastita postupovna pravila;  

(e) Središnja uprava i bilo koja druga prikladna razina uprave trebaju biti obaviještene o 
sastavu europskog radničkog vijeća;  

(f) Četiri godine nakon osnivanja europskog radničkog vijeća ono razmatra treba li 
započeti pregovore za sklapanje sporazuma iz članka 6. ili nastaviti primjenjivati 
supsidijarne zahtjeve donesene u skladu s ovim Prilogom.  
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Članci 6. i 7. se primjenjuju, mutatis mutandis, ako je donesena odluka o pregovaranju 
o sporazumu iz članka 6., u kojem slučaju “europsko radničko vijeće” zamjenjuje 
“posebno pregovaračko tijelo”.  

2. Europsko radničko vijeće ima pravo sastati se sa središnjom upravom jednom godišnje, radi 
obavještavanja i savjetovanja, na temelju izvješća koje sastavlja središnja uprava o napretku 
poslovanja poduzeća koje posluje na razini Zajednice ili grupacije poduzeća koja posluje na 
razini Zajednice i njenim izgledima. O tome se na odgovarajući način obavještava lokalne 
uprave.  

3. Ako postoje izvanredne okolnosti koje u znatnoj mjeri utječu na interese radnika, posebno 
u slučaju preseljenja, zatvaranja podružnica ili poduzeća ili kolektivnih viškova radnika, 
izabrani odbor ili, ako takav odbor ne postoji, europsko radničko vijeće ima pravo biti 
obaviješteno. Na svoj zahtjev ima pravo na sastanak sa središnjom upravom ili bilo kojom 
drugom prikladnijom razinom uprave poduzeća koje posluje na razini Zajednice ili grupacije 
poduzeća sa svojim ovlastima za odlučivanje, kako bi bilo obaviješteno i savjetovano.  

Članovi Europskog radničkog vijeća koje su izabrale ili imenovale podružnice i/ili poduzeća, 
koja su izravno zabrinuta zbog okolnosti ili odluka o kojima je riječ, također imaju pravo 
sudjelovanja na sastanku koje organizira izabrani odbor.  

Ovaj se sastanak za obavještavanje i savjetovanje održava što je prije moguće na temelju 
izvješća koje sastavlja središnja uprava ili bilo koja druga prikladna razina uprave poduzeća 
koje posluje na razini Zajednice ili grupacije poduzeća, o čemu se može donijeti mišljenje na 
kraju sastanka ili u razumnom roku.  

Ovaj sastanak ne utječe na preduvjete središnje uprave.  

Postupci obavještavanja i savjetovanja predviđeni u gore navedenim okolnostima se provode 
ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 2. i članak 8.  

4. Države članice mogu donijeti pravila o predsjedanju sastancima za obavještavanje i 
savjetovanje.  

Prije bilo kojeg sastanka sa središnjom upravom, europsko radničko vijeće ili izabrani odbor, 
ako je nužno proširen u skladu s drugim stavkom točke 3., ima pravo na sastanak bez 
prisutnosti zainteresirane uprave.  

5. Europskom radničkom vijeću ili izabranom odboru mogu pomagati stručnjaci po njegovom 
izboru ukoliko je to potrebno za obavljanje njihovih zadataka.  

6. Troškove rada Europskog radničkog vijeća snosi središnja uprava.  

Predmetna središnja uprava članovima Europskog radničkog vijeća osigurava financijska i 
materijalna sredstva koja im omogućavaju izvršavanje njihovih dužnosti na primjeren način.  

Središnja uprava posebno snosi troškove organizacije sastanaka i omogućavanje prevođenja i 
troškove smještaja i putovanja za članove europskog radničkog vijeća i njegovog izabranog 
odbora ukoliko nije dogovoreno drugačije.  
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U skladu s ovim načelima, države članice mogu odrediti proračunska pravila o radu 
europskog radničkog vijeća. One mogu posebno ograničiti financiranje na pokrivanje 
troškova samo jednog stručnjaka. 
 
 
 
 
 
 

PRILOG II.  

DIO A 
 

Ukinuta Direktiva sa svojim naknadnim izmjenama i dopunama 
 

(iz članka 17.) 
 

Direktiva Vijeća 94/45/EZ (SL L 254, 30.9.1994., str. 64.) 

Direktiva Vijeća 97/74/EZ (SL L 10, 16.1.1998., str. 22.) 

Direktiva Vijeća 2006/109/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 416.) 

 
 
 

DIO B 
 

Vremenski rok za prijenos u nacionalno pravo 
 

(iz članka 17.) 
 

Direktiva Vremenski rok za prijenos 

94/45/EZ 22.9.1996. 

97/74/EZ 15.12.1999. 

2006/109/EZ 1.1.2007. 
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PRILOG III. 
 

Korelacijska tablica 
 

Direktiva 94/45/EZ Ova Direktiva 

Članak 1. stavak 1. Članak 1. stavak 1. 

Članak 1. stavak 2. Članak 1. stavak 2., prva rečenica 

- Članak 1. stavak 2., druga rečenica 

- Članak 1. stavak 3. i 4. 

Članak 1. stavak 3. Članak 1. stavak 5. 

Članak 1. stavak 4. Članak 1. stavak 6. 

Članak 1. stavak 5. Članak 1. stavak 7. 

Članak 2, stavak 1. točke a) do e) Članak 2. stavak 1. točke a) do e) 

- Članak 2. stavak 1. točka f) 

Članak 2., stavak 1. točka f) Članak 2. stavak 1. točka g) 

Članak 2. stavak 1. točke g) i h) Članak 2. stavak 1. točke h) i i) 

Članak 2. stavak 2. Članak 2. stavak 2. 

Članak 3. Članak 3. 

Članak 4. stavak 1., 2. i 3. Članak 4. stavak 1., 2. i 3. 

Članak 11. stavak 2. Članak 4. stavak 4. 

Članak 5. stavak 1. i 2. točka a) Članak 5. stavak 1. i 2. točka a) 

Članak 5. stavak 2. točke b) i c) Članak 5. stavak 2. točka b) 

Članak 5. stavak 2. točka d) Članak 5. stavak 2. točka c) 

Članak 5. stavak 3. Članak 5. stavak 3. 

Članak 5. stavak 4., prvi podstavak Članak 5. stavak 4., prvi podstavak 

- Članak 5. stavak 4., drugi podstavak 

Članak 5. stavak 4., drugi podstavak Članak 5. stavak 4., treći podstavak 

Članak 5. stavak 5. i 6. Članak 5. stavak 5. i 6. 

Članak 6. stavak 1. i 2. točka a) Članak 6. stavak 1. i 2. točka a) 

Članak 6. stavak 2. točka b) Članak 6. stavak 2. točka b) 

Članak 6. stavak 2. točka c) Članak 6. stavak 2. točka c) 

Članak 6. stavak 2. točka d) Članak 6. stavak 2. točka d) 

- Članak 6. stavak 2. točka e) 

Članak 6. stavak 2. točka e) Članak 6. stavak 2. točka f) 

Članak 6. stavak 2. točka f) Članak 6. stavak 2. točka g) 
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Članak 6. stavak 3., 4. i 5. Članak 6. stavak 3., 4. i 5. 

Članak 7.  Članak 7. 

Članak 8. Članak 8. 

Članak 9. Članak 9. 

- Članak 10. stavak 1. i 2. 

Članak 10.  Članak 10. stavak 3. 

- Članak 10. stavak 4. 

Članak 11. stavak 1. Članak 11. stavak 1. 

Članak 11. stavak 2. Članak 4. stavak 4. 

Članak 11. stavak 3. Članak 11. stavak 2. 

Članak 11. stavak 4. Članak 11. stavak 3. 

Članak 12. stavak 1. i 2. - 

- Članak 12. stavak 1. do 5. 

- Članak 13. 

Članak 13. stavak 1. Članak 14. stavak 1. 

Članak 13. stavak 2. Članak 14. stavak 2. 

- Članak 15. 

Članak 14 Članak 16.  

- Članak 17. 

- Članak 18. 

Članak 16. Članak 19. 

Prilog Prilog I. 

Stavak 1., uvodne riječi Stavak 1., uvodne riječi 

Stavak 1. točka a) (djelomično) i stavak 2., 
drugi odlomak (djelomično) 

Stavak 1. točka a) (djelomično) 

Stavak 1. točka b) Stavak 1. točka b) 

Stavak 1. točka c) (djelomično) i stavak 1. 
točka d) 

Stavak 1. točka c) 

Stavak 1. točka c) (djelomično) Stavak 1. točka d) 

Stavak 1. točka e) Stavak 1. točka e) 

Stavak 1. točka f) Stavak 1. točka f) 

Stavak 2., prvi odlomak Stavak 2. 

Stavak 3. Stavak 3. 

Stavak 4. Stavak 4. 

Stavak 5. - 
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Stavak 6. Stavak 5. 

Stavak 7. Stavak 6. 

- Prilog II. i III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
Prevele  Vesna Kuhinek i Helena Krilić 


