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DIREKTIVA VIJEĆA 94/45/EZ 

od 22. rujna 1994. 

o utemeljenju Europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na 

razini Zajednice i grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u svrhu 

obavješćivanja i savjetovanja s radnicima  

 

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Sporazum o socijalnoj politici priložen Protokolu 14. o socijalnoj politici, 

priložen Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 2. stavak 2.,  

uzimajući u obzir prijedlog Komisije1,  

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora2,  

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 189.c Osnivačkog ugovora3,  

budući da su, na temelju Protokola o socijalnoj politici priloženom Ugovoru o osnivanju 

Europske zajednice, Kraljevina Belgija, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, 

Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Irska, Republika Italija, 

Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina Nizozemska i Republika Portugal (u daljnjem 

tekstu: "države članice"), želeći provesti Socijalnu povelju iz 1989. godine, usvojile 

Sporazum o socijalnoj politici;  

budući da članak 2. stavak 2. spomenutog Sporazuma ovlašćuje Vijeće da pomoću direktiva 

usvoji minimalne zahtjeve;  

budući da je, sukladno članku 1. Sporazuma, jedan konkretni cilj Zajednice i država članica 

unaprjeđivanje dijaloga između socijalnih partnera;  

budući da točka 17. Povelje Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika predviđa, inter 

alia, da se obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje mora razvijati na odgovarajući način, 

uzimajući u obzir praksu koja je na snazi u različitim državama članicama; budući da Povelja 

navodi da se "navedeno pravo radnika primjenjuje posebno na trgovačka društva ili grupacije 

trgovačkih društava koji imaju podružnice ili društva u dvije ili više država članica";  

budući da Vijeće, usprkos postojanju širokog konsenzusa među većinom država članica, nije 

uspjelo donijeti odluku o prijedlogu Direktive Vijeća o utemeljenju Europskog radničkog 

vijeća u poduzećima koja posluju na razini Zajednice ili grupacijama poduzeća koje posluju 

                                                 

1 SL C 135, 18.5.1994., str. 8. i SL C 199, 21.7.1994., str. 10.  
2 Mišljenje dostavljeno 1. lipnja 1994. (još nije objavljeno u Službenom listu). 
3 Mišljenje Europskog parlamenta od 4. svibnja 1994. (SL C 205, 25.7.1994.) i Zajedničko stajalište Vijeća od 

18. srpnja 1994. (SL C 244, 31.8.1994., str. 37.). 
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na razini Zajednice u svrhu obavješćivanja i savjetovanja s radnicima4, kao što je izmijenjena 

i dopunjena 3. prosinca 1991.g.5;  

budući da se Komisija, sukladno članku 3., stavku 2. Sporazuma o socijalnoj politici, 

savjetovala sa socijalnim partnerima na razini Zajednice o mogućem smjeru djelovanja 

Zajednice o obavješćivanju i savjetovanju s radnicima u poduzećima koja posluju na razini 

Zajednice i grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice;  

budući da je Komisija, nakon provedenog savjetovanja, i dalje smatrala da je djelovanje 

Zajednice preporučljivo, te se ponovno savjetovala sa socijalnim partnerima o sadržaju 

planiranog prijedloga, sukladno članku 3. stavku 3. spomenutog Sporazuma, socijalni partneri 

su Komisiji dostavili svoja mišljenja;  

budući da, nakon te druge faze savjetovanja, socijalni partneri nisu obavijestili Komisiju o 

svojoj želji za pokretanje postupka koji bi mogao dovesti do sporazuma, kao što se predviđa u 

članku 4. Sporazuma;  

budući da funkcioniranje unutarnjeg tržišta dovodi do procesa koncentracije poduzeća, 

prekograničnih spajanja, preuzimanja, zajedničkih ulaganja i, u skladu s tim, 

transnacionalizacije poduzeća i grupacije poduzeća; budući da, ako se gospodarske djelatnosti 

poduzeća i grupacije poduzeća, koja posluju u dvije ili više država članica, odvijaju u 

međusobnom skladu, ona moraju obavještavati i savjetovati se s predstavnicima onih svojih 

radnika na koje se njihove odluke odnose;  

budući da postupci za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima, koji su uređeni zakonima ili 

praksom u državama članicama, često nisu vođeni transnacionalnom strukturom subjekta koji 

donosi odluke, a koje se odnose na radnike; budući da to može dovesti do nejednakog 

postupanja prema radnicima na koje se te odluke odnose unutar jednog poduzeća ili grupacije 

poduzeća;  

budući da je potrebno donijeti odgovarajuće odredbe kako bi se osiguralo da radnici 

poduzeća, koja posluju na razini Zajednice, budu prikladno obaviješteni i savjetovani kad se 

donose odluke u državi članici koja nije država članica u kojoj su zaposleni, a te odluke utječu 

na njihov položaj;  

budući da je potrebno utemeljiti Europsko radničko vijeće ili utvrditi druge prikladne 

postupke za prekogranično obavješćivanje i savjetovanje s radnicima kako bi se zajamčilo da 

radnici poduzeća, koja posluju u dvije ili više država članica, budu prikladno obaviješteni i 

savjetovani;  

budući da je prema tome potrebno utvrditi definiciju pojma poduzeća s prevladavajućim 

utjecajem koje se odnosi isključivo na ovu Direktivu i ne dovodi u pitanje definicije pojmova 

"grupacija" ili "prevladavajući utjecaj", koje se mogu usvojiti u tekstovima zakonodavstva 

Zajednice koji mogu biti izrađeni u budućnosti;  

budući da mehanizmi obavješćivanja i savjetovanja s radnicima u takvim poduzećima ili  

grupacijama poduzeća 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;  

                                                 

4 SL C 39, 15.2.1991., str. 10.  
5 SL C 336, 31.12.1991., str. 11. 
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budući da se u skladu s načelom autonomije stranaka prepušta predstavnicima radnika i 

uprave poduzeća ili poduzeća s prevladavajućim utjecajem u grupaciji da sporazumom odrede 

prirodu, sastav, funkciju, način djelovanja, postupke i financijska sredstva Europskih 

radničkih vijeća ili druge postupke obavješćivanja i savjetovanja kako bi ih prilagodili svojim 

vlastitim okolnostima;  

budući da se u skladu s načelom supsidijarnosti državama članicama prepušta da odrede tko 

se smatra predstavnicima radnika, i posebno da predvide, ako smatraju prikladnim, 

uravnoteženu zastupljenost različitih kategorija radnika;  

budući da je, međutim, 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;  

budući da, nadalje, predstavnici radnika mogu odlučiti da neće tražiti utemeljenje Europskog 

radničkog vijeća, ili zainteresirane stranke mogu odlučiti o uvođenju drugih postupaka za 

prekogranično obavješćivanje i savjetovanje s radnicima;  

budući da, 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 aktivnostima poduzeća ili grupacije poduzeća, kako bi moglo 

ocijeniti njihov mogući učinak na interese radnika u najmanje dvije različite države članice; 

budući da se u tu svrhu od poduzeća ili poduzeća s prevladavajućim utjecajem mora 

zahtijevati da imenovanim predstavnicima radnika priopći opće informacije, koje se odnose 

na one aspekte aktivnosti poduzeća ili poduzeća s prevladavajućim utjecajem koje utječu na 

interese radnika; budući da Europsko radničko vijeće mora biti u mogućnosti dati mišljenje na 

kraju tog sastanka;  

budući da se o određenim odlukama, koje imaju znatan učinak na interese radnika mora, što je 

prije moguće provesti postupak obavješćivanja i savjetovanja s imenovanim predstavnicima 

radnika;  

budući da je potrebno 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; budući da se 

ne smiju izložiti diskriminatornom postupanju, po osnovi zakonitog obavljanja njihove 

djelatnosti i moraju uživati odgovarajuću zaštitu po pitanju otkaza i drugih sankcija;  

budući da odredbe o obavješćivanju i savjetovanju, određene ovom Direktivom, u slučaju da 

poduzeće ili poduzeće s prevladavajućim utjecajem u grupaciji svoju upravu ima izvan 

područja države članice, mora provesti njihov predstavnik, koji se po potrebi imenuje u jednoj 

državi članici, ili, u slučaju da predstavnik nije imenovan, odredbe o obavješćivanju i 

savjetovanju određene ovom Direktivom mora provesti podružnica ili poduzeće pod 

prevladavajućim utjecajem, koje zapošljava najveći broj radnika u državama članicama;  

budući da je potrebno posebno postupati prema poduzećima koja posluju na razini Zajednice i 

grupacijama poduzeća koje posluju na razini Zajednice u kojima, u trenutku stupanja na snagu 

ove Direktive postoji sporazum, koji se primjenjuje na sve radnike, a koji predviđa 

prekogranično obavješćivanje i savjetovanje s radnicima;  

budući da države članice moraju donijeti odgovarajuće mjere koje će se primjenjivati u 

slučaju da se ne ispune obveze koje proizlaze iz ove Direktive,  
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DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:  

ODJELJAK I. 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Cilj 

1. Svrha je ove Direktive unaprjeđivanje prava na obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u 

poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koje posluju na razini 

Zajednice.  

2. U tu se svrhu utemeljuje Europsko radničko vijeće ili postupak za obavješćivanje 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 obavješćivanja i savjetovanja s radnicima pod uvjetima, na način, i s 

učincima određenima ovom Direktivom.  

3. Usprkos stavku 2., ako poduzeće koje 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 će se 

utemeljiti na razini grupacije, osim ako sporazumima iz članka 6. nije predviđeno drugačije.  

4. Ukoliko sporazumima iz članka 6. nije predviđeno šire područje primjene, ovlasti i 

nadležnosti Europskog radničkog vijeća i područje primjene postupaka za obavješćivanje 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, obuhvaća sva 

poduzeća grupacije koja se nalaze u državama članicama.  

5. Države članice mogu predvidjeti da se ova Direktiva ne primjenjuje na posade trgovačkih 

brodova.  

Članak 2. 

Definicije 

1. U smislu ove Direktive:  

(a) "poduzeće koje posluje na razini Zajednice" označava bilo koje poduzeće s najmanje 1000 

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 ovisna 

poduzeća;  

(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;  
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(e) "središnja uprava" označava središnju upravu poduzeća koje posluje na razini Zajednice 

ili, u slučaju, grupacije poduzeća koja posluje na razini Zajednice, upravu poduzeća s 

prevladavajućim utjecajem;  

(f) "savjetovanje" označava razmjenu stavova i uspostavljanje dijaloga između predstavnika 

radnika i središnje uprave ili više odgovarajućih razina uprave;  

(g) "Europsko radničko vijeće" označava vijeće osnovano u skladu s člankom 1. stavkom 2. 

ili odredbama Priloga, sa svrhom obavješćivanja i savjetovanja s radnicima;  

(h) "posebno pregovaračko tijelo" označava tijelo osnovano u skladu s člankom 5. stavkom 2. 

radi pregovaranja sa središnjom upravom o utemeljenju Europskog radničkog vijeća ili 

postupka za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u skladu s člankom 1. stavkom 2.  

2. U smislu ove Direktive, propisani cenzusi za utvrđivanje broja radnika za osnivanje 

Europskog radničkog vijeća temelje se na prosječnom broju radnika, uključujući radnike koji 

rade u nepunom radnom vremenu, a koji su zaposleni tijekom prethodne dvije godine, s time 

da se broj računa 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 ("ovisno poduzeće") 

putem, na primjer, vlasništva, financijskog udjela ili pravila koja se primjenjuju u njegovom 

upravljanju.  

2. Smatra se da postoji mogućnost vršenja dominantnog utjecaja, ne dovodeći u pitanje 

mogućnost dokazivanja suprotnog, ako jedno poduzeće, u odnosu na drugo poduzeće, izravno 

ili neizravno:  

(a) ima većinski udio u upisanom temeljnom kapitalu ovisnih društava; ili 

(b) nadzire većinsko pravo odlučivanja u ovisnom društvu; ili 

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

ovisnog poduzeća.  

3. U smislu stavka 2., prava poduzeća s prevladavajućim utjecajem u odnosu na glasovanje i 

imenovanje uključuju prava bilo kojeg drugog ovisnog poduzeća i prava bilo koje osobe ili 

tijela koje djeluje u njegovo ili svoje vlastito ime, ali za račun poduzeća s prevladavajućim 

utjecajem, ili bilo kojeg drugog ovisnog poduzeća.  

4. Bez obzira na stavak 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 (EEZ-a) br. 4064/89 od 21. 

prosinca 1989. o nadzoru koncentracija između poduzeća6.  

5. Neće se pretpostavljati da se vrši dominantni utjecaj samo zbog 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.  

                                                 
6 SL L 395, 30.12.1989., 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 nije imenovan, 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 kriterijima određenima 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. 

UTEMELJENJE EUROPSKOG RADNIČKOG VIJEĆA ILI POSTUPKA ZA 

OBAVJEŠĆIVANJE I SAVJETOVANJE S RADNICIMA 

Članak 4. 

Odgovornost za utemeljenje Europskog radničkog vijeća ili postupka za obavješćivanje i 

savjetovanje s radnicima 

1. Središnja uprava je odgovorna za stvaranje uvjeta i osiguravanje potrebnih sredstava za 

utemeljenje Europskog radničkog vijeća ili postupka za obavješćivanje 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 nije imenovan, 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 smatra središnjom upravom.  

 

Članak 5. 

Posebno pregovaračko tijelo 

1. Kako bi se postigao cilj iz članka 1. stavka 1., središnja uprava pokreće pregovore za 

utemeljenje Europskog radničkog vijeća ili postupka za obavješćivanje i savjetovanje s 

radnicima na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev najmanje 100 radnika ili njihovih 

predstavnika iz najmanje dva poduzeća, ili podružnice iz 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 ili imenovanje članova posebnog 

pregovaračkog tijela koji se biraju ili imenuju na njihovim područjima.  

Države članice će omogućiti 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 ne dovodi u pitanje nacionalno zakonodavstvo i/ili praksu kojom se određuju 

brojčani cenzusi za osnivanje predstavničkih tijela radnika.  

(b) Posebno pregovaračko tijelo ima najmanje tri, a najviše sedamnaest članova.  
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(c) Pri tim izborima ili imenovanjima se mora osigurati:  

– prvo, da svaka država članica u kojoj poduzeće koje posluje na razini Zajednice ima jednu 

ili više podružnica, ili u kojoj grupacija poduzeća koja posluje na razini Zajednice ima 

poduzeće s prevladavajućim utjecajem ili jedno ili više ovisnih poduzeća, bude zastupljena 

jednim članom,  

– drugo, da postoje dodatni članovi razmjerno broju radnika koji su zaposleni u 

podružnicama, poduzećima s prevladavajućim utjecajem ili ovisnim poduzećima, kao što je 

određeno zakonodavstvom države članice na čijem se području nalazi središnja uprava.  

(d) Središnja uprava i lokalna uprava trebaju biti obaviješteni o sastavu posebnog 

pregovaračkog tijela.  

3. Posebno pregovaračko tijelo ima zadatak određivanja, zajedno sa središnjom upravom, 

opsega, sastava, dužnosti i trajanja mandata Europskog radničkog vijeća/Europskih radničkih 

vijeća ili sporazuma za provedbu postupka za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima.  

4. S ciljem sklapanja sporazuma u skladu s člankom 6., središnja uprava saziva sastanak 

posebnog pregovaračkog tijela. O tome na odgovarajući način obavještava lokalnu upravu 

društva.  

U smislu pregovora posebnom pregovaračkom tijelu mogu pomagati stručnjaci po njegovom 

izboru.  

5. Posebno pregovaračko tijelo može odlučiti, s najmanje dvije trećine glasova, da ne otvara 

pregovore u skladu sa stavkom 4., ili da dovrši već otvorene pregovore.  

Takva odluka zaustavlja postupak za sklapanje sporazuma iz članka 6. Ako je takva odluka 

donesena, ne primjenjuju se odredbe iz Priloga.  

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 pravila financiranja glede rada 

posebnog pregovaračkog tijela. One posebno mogu ograničiti financijska sredstva za pokriće 

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 obavješćivanja i savjetovanja s 

radnicima predviđenim u članku 1. stavku 1.  

2. Ne dovodeći u pitanje autonomiju stranaka, 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 i trajanje mandata;  

(c) dužnosti i postupak za obavješćivanje i savjetovanje s Europskim radničkim vijećem;  

(d) mjesto održavanja, učestalost i trajanje sastanaka Europskog radničkog vijeća;  
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(e) financijska i materijalna sredstva koja se dodjeljuju Europskom radničkom vijeću;  

(f) trajanje sporazuma i postupak za ponovno pregovaranje o njemu. 

3. Središnja uprava i posebno pregovaračko tijelo mogu pisanim putem odlučiti o 

uspostavljaju jednog ili više postupaka za obavješćivanje i savjetovanje umjesto utemeljenja 

Europskog radničkog vijeća.  

Sporazum mora propisivati na koji način se predstavnici radnika imaju pravo sastajati kako bi 

raspravljali o podacima koji su im priopćeni.  

Ovaj podatak se posebno odnosi na prekogranična pitanja koja znatno utječu na interese 

radnika.  

4. Na sporazume iz stavaka 2. i 3. se ne primjenjuju supsidijarni zahtjevi iz Priloga, osim 

ukoliko odredbom nije drugačije određeno.  

5. U svrhu sklapanja sporazuma iz stavaka 2. i 3. posebno pregovaračko tijelo djeluje s 

većinom svojih članova.  

Članak 7. 

Supsidijarni zahtjevi 

1. Kako bi se postigao cilj iz članka 1. stavka 1., supsidijarni zahtjevi 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 podnošenja 

zahtjeva iz članka 5. stavka 1., ili 

- ako, nakon tri godine od datuma podnošenja 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 zahtjevi iz stavka 1., koji su utvrđeni u zakonodavstvima država članica, 

moraju udovoljavati odredbama navedenim u Prilogu.  

 

ODJELJAK III. 

ZAJEDNIČKE 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 priopćeni kao povjerljivi.  

Isto vrijedi za predstavnike radnika u okviru postupka obavješćivanja i savjetovanja.  

Ova obveza i dalje obvezuje osobe iz prvog i drugog stavka, 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 bi ti podaci 

imali na njega štetan utjecaj.  
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Država članica može takvo raspolaganje podacima 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 predstavljaju ideološke smjernice u odnosu na 

podatke i izražavanje mišljenja, pod uvjetom da na dan donošenja ove Direktive takve 

odredbe već postoje u nacionalnom zakonodavstvu.  

 

Članak 9. 

Rad Europskog radničkog vijeća i postupak obavješćivanja 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 

obavješćivanja i savjetovanja s radnicima.  

 

Članak 10. 

Zaštita predstavnika radnika 

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 predviđaju 

nacionalno zakonodavstvo i/ili praksa koji su na snazi u njihovoj državi zaposlenja.  

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 tijekom 

obavljanja njihovih dužnosti.  

Članak 11. 

Pridržavanje odredbi ove Direktive 

1. Svaka država članica će osigurati 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. Države članice će osigurati da poduzeća učine dostupnim podatke o broju radnika iz članka 

2. stavka 1. točke a) i c) na zahtjev stranaka na koje se odnosi primjena ove Direktive.  

3. Države članice će osigurati donošenje odgovarajućih mjera koje će se primijeniti u slučaju 

nepridržavanja ove Direktive; posebno će osiguravati da budu dostupni odgovarajući upravni i 

sudski postupci kako bi se omogućilo provođenje obveza koje proizlaze iz ove Direktive.  

4. Ako države članice primjene članak 8., one predviđaju odredbe za upravne ili sudske 

žalbene postupke koje mogu pokrenuti predstavnici radnika kad središnja uprava zahtijeva 

povjerljivost, ili ne pruža podatke u skladu s tim člankom.  

Takvi postupci mogu uključivati postupke osmišljene za zaštitu povjerljivosti podataka o 

kojima je riječ.  
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Članak 12. 

Veza između ove Direktive i drugih odredaba 

1. Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje mjere donesene u skladu s Direktivom 

Vijeća 75/129/EEZ od 17. veljače 1975. o usklađivanju zakona država članica o kolektivnom 

otpuštanju viška radnika7, i Direktivom Vijeća 77/187/EEZ od 14. veljače 1977. o 

usklađivanju zakona država članica o zaštiti prava radnika u slučaju prijenosa poduzeća, 

poslovanja ili dijelova poslovanja8.  

2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje postojeća prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje 

prema nacionalnom pravu.  

Članak 13. 

Sporazumi na snazi 

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., obveze koje proizlaze iz ove Direktive se ne primjenjuju 

na poduzeća koja posluju na razini Zajednice ili grupacije poduzeća koje posluju na razini 

Zajednice u kojima, na datum određen u članku 14. stavku 1. za provođenje ove Direktive ili 

datum njezinog preuzimanja u državi članici o kojoj je riječ, ako ranije od prvog datuma, već 

postoji sporazum koji se primjenjuje na sve radnike i koji predviđa prekogranično 

obavješćivanje i savjetovanje s radnicima.  

2. Kad sporazumi iz stavka 1. isteknu, stranke u tim sporazumima mogu zajednički odlučiti o 

njihovoj obnovi.  

Ako to nije slučaj, primjenjuju se odredbe ove Direktive.  

 

Članak 14. 

Završne odredbe 

1. Države članice će donijeti potrebne zakone i druge propise kako bi se uskladile s 

odredbama ove Direktive najkasnije do 22. rujna 1996.g. , ili će osigurati da socijalni partneri 

najkasnije do tog datuma sporazumno uvedu potrebne odredbe, pri čemu su države članice 

obvezne poduzeti sve potrebne korake koji im omogućuju da u svakom trenutku jamče 

rezultate koje zahtjeva ova Direktiva. One će o tome odmah obavijestiti Komisiju.  

2. Kad države članice budu donosile ove mjere, te će mjere prilikom njihove službene objave 

sadržavati uputu na ovu Direktivu ili će se uz njih navesti takva uputa. Načine tog upućivanja 

predvidjet će države članice.  

Članak 15. 

Preispitivanje od strane Komisije 

Najkasnije do 22. rujna 1999., Komisija će, savjetujući se s državama članicama i socijalnim 

partnerima na europskoj razini, ispitati djelovanje ove Direktive, a posebno jesu li cenzusi o 

boju zaposlenih radnika odgovarajući, a s ciljem predlaganja potrebnih izmjena i dopuna 

Vijeću.  

 

                                                 

7 SL L 48, 22.2.1975., str. 29. Uredba posljednji put izmijenjena i dopunjena Direktivom 92/56/EEZ (SL L 245, 

26.8.1992., str. 3.).  
8 SL L 61, 5.3.1977., str. 26. 
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Članak 16. 

Ova je Direktiva upućena državama članicama.  

 

Sastavljeno u Bruxellesu, 22. rujna 1994.  

Za Vijeće 

Predsjednik 

N. BLÜM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Prilog 

 

SUPSIDIJARNI ZAHTJEVI 

iz članka 7. Direktive 

1. Kako bi se postigao cilj iz članka 1. stavka 1. Direktive i u slučajevima predviđenima u 

članku 7. stavku 1. Direktive, za osnivanje, sastav i nadležnost Europskog radničkog vijeća 

mjerodavna su sljedeća pravila:  

(a) Nadležnost Europskog radničkog vijeća se ograničava na obavješćivanje i savjetovanje o 

pitanjima koja se odnose na poduzeća koja posluju na razini Zajednice ili grupacije poduzeća 

koje posluju na razini Zajednice, u cjelini ili najmanje dvije njezine podružnice, ili poduzeća 

iz grupacije koja se nalaze u različitim državama članicama.  

U slučaju poduzeća ili grupacija poduzeća iz članka 4. stavka 2., nadležnost Europskog 

radničkog vijeća je ograničena na pitanja koja se odnose na njihove podružnice ili poduzeća iz 

grupacije koja se nalaze u državama članicama, ili na pitanja koja se odnose na najmanje dvije 

podružnice ili poduzeća iz grupacije, koja se nalaze u različitim državama članicama.  

(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 u poduzeću nema predstavnika radnika, 

svi radnici.  

Izbor ili imenovanje članova Europskog radničkog vijeća se provodi u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom i/ili praksom.  

(c) Europsko radničko vijeće ima najmanje tri, a najviše trideset članova.  

Ako to veličina dopušta, ono između svojih članova bira izborni odbor koji se sastoji od 

najviše tri člana.  

Izborni odbor donosi svoja vlastita postupovna pravila.  

(d) Kod izbora ili imenovanja članova Europskog radničkog vijeća treba osigurati:  

– prvo, da svaka država članica u kojoj poduzeće koje posluje na razini Zajednice ima jednu 

ili više podružnica, ili u kojoj grupacija poduzeća koja posluje na razini Zajednice, ima 

poduzeće s prevladavajućim utjecajem ili jedno ili više ovisnih poduzeća bude zastupljena 

jednim članom,  

– drugo, da postoje dodatni članovi razmjerno broju radnika koji su zaposleni u 

podružnicama, poduzeću s prevladavajućim utjecajem ili ovisnim poduzećima, kao što je 

određeno zakonodavstvom države članice na čijem se području nalazi središnja uprava.  

(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 otvoriti 

pregovore za sklapanje sporazuma iz članka 6. Direktive ili nastaviti primjenjivati 

supsidijarne zahtjeve donesene u skladu s ovim Prilogom.  

Članci 6. i 7. Direktive će se primijeniti, mutatis mutandis, ako je donesena odluka o 

pregovaranju o sporazumu iz članka 6. Direktive, u kojem slučaju "Europsko radničko vijeće" 

zamjenjuje "posebno pregovaračko tijelo".  
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2. Europsko radničko vijeće ima pravo sastati se sa središnjom upravom jednom godišnje, radi 

obavješćivanja 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 društva.  

Sastanak se posebno odnosi na strukturu, gospodarsku i financijsku situaciju, vjerojatni razvoj 

poslovanja i proizvodnje i prodaje, situaciju i vjerojatni trend zapošljavanja, ulaganja i 

temeljne promjene organizacije, uvođenje novih metoda rada ili proizvodnih postupaka, 

prijenose proizvodnje, spajanja, smanjenja proizvodnje ili zatvaranja poduzeća, podružnica ili 

njihovih bitnih dijelova, i na kolektivno otpuštanje viška radnika.  

3. Ako postoje izvanredne okolnosti, koje u znatnoj mjeri utječu na interese radnika, posebno 

u slučaju preseljenja, zatvaranja podružnica ili poduzeća ili kolektivnog otpuštanja viška 

radnika, izborni 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 koja ima svoje ovlasti za odlučivanje, kako bi bilo obaviješteno i savjetovano o 

mjerama koje znatno utječu na interese radnika.  

Članovi Europskog radničkog vijeća koje su izabrale ili imenovale podružnice i/ili poduzeća, 

koja su izravno zainteresirana za mjere o kojima je riječ, također imaju pravo sudjelovanja na 

sastanku koje organizira izborni odbor.  

Ovaj se sastanak za obavješćivanje 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 isključiva prava središnje uprave.  

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

savjetovanje.  

Prije bilo kojeg sastanka sa središnjom upravom, Europsko radničko vijeće ili izborni odbor, 

ako je nužno proširen u skladu s drugim stavkom točke 3., ima pravo sastati se bez prisutnosti 

zainteresirane uprave.  

5. Ne dovodeći u pitanje članak 8. Direktive, članovi Europskog radničkog vijeća će 

obavijestiti predstavnike radnika podružnica ili poduzeća iz grupacije poduzeća ili, ako takvi 

predstavnici ne postoje, sve radnike, o sadržaju i ishodu postupka za obavješćivanje i 

savjetovanje, provedenog u skladu s ovim Prilogom.  

6. Europskom radničkom vijeću ili izbornom odboru mogu pomagati stručnjaci po njegovom 

izboru, ukoliko je to potrebno za obavljanje njihovih zadataka.  

7. 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 izbornog 

odbora, ukoliko nije dogovoreno drugačije.  

U skladu s ovim načelima, države članice mogu odrediti pravila financiranja rada Europskog 

radničkog vijeća. One mogu posebno ograničiti financiranje tako da se osigura pokriće 

troškova samo jednog stručnjaka.  


