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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

I. Uvod 

Komisija je 8. marca 2016 predložila zelo pričakovani predlog o spremembi Direktive 

96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Predlagana ciljno 

usmerjena sprememba je namenjena obravnavi vprašanj, ki jih ni bilo mogoče ustrezno rešiti 

v okviru prvotne direktive ali pa izhajajo iz sodne prakse Sodišča Evropske unije, kot so 

nepoštene prakse in spodbujanje načela, da bi moralo biti enako delo na enakem delovnem 

mestu plačano enako. Namen je, da se v okviru poštene konkurence in spoštovanja pravic 

delavcev olajša napotitev delavcev.  

V direktivi iz leta 1996 je določen regulativni okvir EU za vzpostavitev ravnovesja med 

omogočanjem čezmejnega opravljanja storitev na eni strani in zagotavljanjem zaščite 

napotenim delavcem ter enakih konkurenčnih pogojev za tuje in domače tekmece na drugi. 

Komisija s to spremembo uvaja spremembe na treh glavnih področjih: (1) plačilo za delo 

napotenih delavcev, tudi v primerih sklepanja pogodb s podizvajalci; (2) pravila o delavcih, 

zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela; in (3) dolgoročne napotitve. S 

spremembo bo dopolnjena direktiva o izvrševanju iz leta 2014, ki je namenjena preprečevanju 

goljufij in zlorab ter izboljšanju upravnega sodelovanja med nacionalnimi organi, pristojnimi 

za napotitve. 

II. Stališče pripravljavke mnenja 

Pripravljavka mnenja se strinja s splošnim ciljem predloga Komisije in pozdravlja, da 

Komisija priznava dejstvo, da je treba odpraviti nekatere temeljne težave v veljavnem 

pravnem okviru, in sicer z revizijo direktive o napotitvi delavcev in ne le z izvršilnimi ukrepi. 

Predlog Komisije je dobrodošel korak v pravo smer. Pripravljavka mnenja meni, da 

zagotavlja uravnotežen in sorazmeren pristop in ne krši neupravičeno načela svobode do 

opravljanja storitev na notranjem trgu. V zvezi s tem meni, da je treba razširiti pravno 

podlago ne le na člena 53(1) in 62, temveč tudi 151 in 153. To bi ustrezneje odražalo namen 

instrumenta pri usklajevanju ciljev prostega pretoka storitev in varstva delavcev. Glede tega 

ni vložila predlogov sprememb, saj bi bilo bolj primerno, da se to vprašanje obravnava v 

pristojnem odboru. 

Pripravljavka mnenja predlaga vrsto sprememb za odpravo nekaterih pomanjkljivosti v 

predlogu Komisije. To vključuje zlasti naslednje: 

1. Trajanje napotitve 

Pripravljavka mnenja podpira pristop Komisije, da določi rok, po izteku katerega se morajo 

uporabljati delovnopravni pogoji države članice gostiteljice. Vendar meni, da je obdobje 

predlaganih 24 mesecev predolgo in lahko privede do nezaželenih učinkov, kot je 

zmanjšanje povprečne ravni plač v nekaterih sektorjih.  

Zato predlaga, da se obdobje skrajša na šest mesecev, ki se sešteva od prvega dne, da se 

preprečijo morebitne zlorabe. S tem bi ustrezneje upoštevali povprečno trajanje napotitve, ki 

je sedaj štiri mesece, direktiva pa bi se tudi uskladila z obstoječo prakso glede uporabe pravil 

o davku od dohodka.  

Pripravljavka mnenja meni, da je treba dodatno razjasniti uvodno izjavo 8 in njene pravne 

posledice v zakonodajnem besedilu. 
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2.  Plačilo za delo 

Pripravljavka mnenja se ne strinja s predlogom Komisije, da na ravni EU opredeli „plačilo za 

delo“, saj bi težko upoštevali velike razlike v pristopih držav članic. Že v skladu z veljavnim 

zakonodajnim okvirom so države članice dolžne zagotoviti podrobne informacije o tem, kaj v 

njihovi zakonodaji in praksi pomeni „plačilo za delo“ in kaj vključuje. Te informacije morajo 

biti na voljo na namenskem spletnem mestu. Uvedba nove opredelitve na ravni EU bi 

povzročila pravno negotovost za delavce in podjetja ter verjetno privedla do številnih 

primerov na sodiščih. Poleg tega to sproža tudi vprašanja glede subsidiarnosti, na kar so 

opozorile številne države članice. 

Z direktivo bi bilo torej treba pojasniti, da je pri določanju sestavnih elementov plačila za delo 

izključno pristojna država članica gostiteljica na podlagi nacionalnega prava in prakse.  
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Glede na dolgo trajanje nekaterih 

napotitev je treba določiti, da se v primeru 

napotitve za obdobja, daljša od 24 

mesecev, država članica gostiteljica šteje 

za državo, v kateri se opravlja delo. V 

skladu z načelom uredbe Rim I se zato za 

pogodbo o zaposlitvi takšnih napotenih 

delavcev uporablja pravo države članice 

gostiteljice, če pogodbeni stranki nista 

izbrali drugega prava. Če pa pogodbeni 

stranki izbereta drugo pravo, delavec 

zaradi tega ne sme biti prikrajšan za 

zaščito, ki mu jo zagotavljajo določbe, od 

katerih po pravu države članice gostiteljice 

ni dovoljeno odstopati z dogovorom. To bi 

se moralo uporabljati od začetka napotitve, 

kadar je ta načrtovana za več kot 24 

mesecev, ter od prvega dneva, ki sledi 24 

mesecem, kadar napotitev dejansko 

presega to obdobje. To pravilo ne vpliva na 

pravico podjetij, ki napotijo delavce na 

ozemlje druge države članice, da se 

sklicujejo na svobodo opravljanja storitev 

tudi v primerih, ko napotitev traja več kot 

24 mesecev. Namen je zgolj zagotoviti 

pravno varnost pri uporabi uredbe Rim I v 

posebni situaciji, ne da bi to uredbo kakor 

koli spremenili. Delavec bo zlasti deležen 

zaščite in ugodnosti na podlagi uredbe Rim 

I. 

(8) Glede na dolgo trajanje nekaterih 

napotitev je treba določiti, da se v primeru 

napotitve za obdobja, daljša od šestih 

mesecev, država članica gostiteljica šteje 

za državo, v kateri se opravlja delo. V 

skladu z načelom uredbe Rim I se zato za 

pogodbo o zaposlitvi takšnih napotenih 

delavcev uporablja pravo države članice 

gostiteljice, če pogodbeni stranki nista 

izbrali drugega prava. Če pa pogodbeni 

stranki izbereta drugo pravo, delavec 

zaradi tega ne sme biti prikrajšan za 

zaščito, ki mu jo zagotavljajo določbe, od 

katerih po pravu države članice gostiteljice 

ni dovoljeno odstopati z dogovorom. To bi 

se moralo uporabljati od začetka napotitve, 

kadar je ta načrtovana za več kot šest 

mesecev, ter od prvega dneva, ki sledi 

šestim mesecem, kadar napotitev dejansko 

presega to obdobje. To pravilo ne vpliva na 

pravico podjetij, ki napotijo delavce na 

ozemlje druge države članice, da se 

sklicujejo na svobodo opravljanja storitev 

tudi v primerih, ko napotitev traja več kot 

šest mesecev. Namen je zgolj zagotoviti 

pravno varnost pri uporabi uredbe Rim I v 

posebni situaciji, ne da bi to uredbo kakor 

koli spremenili. Delavec bo zlasti deležen 

zaščite in ugodnosti na podlagi uredbe Rim 

I. 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Zaradi zelo mobilne narave dela v 

mednarodnih prevozih v cestnem prometu 

izvajanje direktive o napotitvi delavcev 

odpira posebna pravna vprašanja in 

povzroča težave (zlasti če povezava z 

zadevno državo članico ni zadostna). Te 

izzive bi bilo najbolj primerno obravnavati 

s sektorsko zakonodajo, skupaj z drugimi 

pobudami EU, namenjenimi izboljšanju 

delovanja notranjega trga prevozov v 

cestnem prometu. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Države članice so pristojne za 

določitev pravil o plačilu za delo v skladu z 

nacionalnim pravom in prakso. Vendar 

morajo biti nacionalna pravila o plačilu 

za delo, ki se uporabljajo za napotene 

delavce, utemeljena s potrebo po zaščiti 

napotenih delavcev in ne smejo 

nesorazmerno omejevati čezmejnega 

opravljanja storitev. 

(12) Države članice so izključno 

pristojne za določitev pravil o plačilu za 

delo v skladu z nacionalnim pravom in 

prakso. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka -1 (novo) 
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Direktiva 96/71/ES 

Člen 1 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) v členu 1 se doda naslednji 

odstavek: 

 „4a. Ta direktiva ne vpliva na možnost 

držav članic, da uporabijo ali uvedejo 

zakone in druge predpise, ki so ugodnejši 

za delavce, ali da omogočijo ali 

spodbujajo uporabo določb iz kolektivnih 

pogodb, ki so za delavca ugodnejše.“ 

Or. en 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 1 

Direktiva 96/71/ES 

Člen 2 a – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Napotitev, ki traja več kot štiriindvajset 

mesecev 

Napotitev, ki traja več kot šest mesecev 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 1 

 Direktiva 96/71/ES 

Člen 2 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za namene odstavka 1 se v primeru 

zamenjave napotenih delavcev, ki 

opravljajo isto nalogo na istem mestu, 

upošteva skupno trajanje obdobij napotitve 

zadevnih delavcev, kar zadeva delavce, ki 

so napoteni za dejansko trajanje najmanj 

šestih mesecev. 

2. Za namene odstavka 1 se v primeru 

zamenjave napotenih delavcev, ki 

opravljajo isto nalogo na istem mestu, 

upošteva skupno trajanje obdobij napotitve 

zadevnih delavcev. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 2 – točka a 

 Direktiva 96/71/ES 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V tej direktivi plačilo za delo pomeni vse 

elemente plačila, ki so obvezni na podlagi 

nacionalnih zakonov in drugi predpisov, 

kolektivnih pogodb ali arbitražnih odločb, 

razglašenih za splošno uporabne, in/ali – 

če ni sistema za razglasitev kolektivnih 

pogodb ali arbitražnih odločb za splošno 

uporabne – drugih kolektivnih pogodb ali 

arbitražnih odločb v smislu drugega 

pododstavka odstavka 8 v državi članici, 

na ozemlje katere je delavec napoten. 

V tej direktivi se plačilo za delo določi v 

skladu z nacionalnim pravom in/ali 

prakso države članice, na ozemlje katere je 

delavec napoten. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Člen 1 – točka 2 – točka d 

 Direktiva 96/71/ES 

Člen 3 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Odstavek 9 se črta. črtano 

Or. en 

 

 


