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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
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2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki (COM(2013)0798 – C7–0409/2013 – 
2013/0390(COD)) 

Spoštovani gospod predsednik

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je v pismu z dne 20. maja 2015 v skladu s 
členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne zadeve zaprosil za mnenje o primernosti pravne 
podlage zgoraj omenjenega predloga.

Prvotna pravna podlaga, ki jo je predlagala Komisija1, je bil člen 153(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), ki se nanaša na sprejetje ukrepov s strani Evropskega parlamenta in 
Sveta za spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, 
ustrezno socialno zaščito, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno 
visoko zaposlenost in boj proti izključenosti v državah članicah.

Končno kompromisno besedilo, o katerem sta se dogovorili instituciji, spreminja pravno 
podlago predloga, in sicer kot njegovo pravno podlago podrobneje določa člen 153(2)(b) 
PDEU, ki se nanaša na sprejetje minimalnih zahtev za postopno izvajanje v obliki direktiv v 
skladu z rednim zakonodajnim postopkom, skupaj s členom 153(1)(b) in (e) PDEU o 
podpiranju in dopolnjevanju dejavnosti držav članic s strani Unije na področju delovnih 
pogojev ter obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi.

I – Ozadje

1 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 
98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki (COM(2013)0798 – 2013/0390(COD)).
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Cilj predloga je izboljšati raven varstva pravic, ki so na področju delovnega prava EU 
zagotovljene na podlagi Listine EU o temeljnih pravicah, in zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje na ravni EU. 

Direktive delovnega prava EU se na splošno uporabljajo za vse sektorje dejavnosti in vse 
kategorije delavcev. Kljub temu so pomorščaki brez utemeljitve izključeni ali jih je mogoče 
izključiti iz področja uporabe petih direktiv1. Posledično bi lahko te izključitve, ki so odvisne 
od razmer na nacionalni ravni, negativno vplivale na nekatere pravice, zagotovljene na 
podlagi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in sicer na pravico do obveščenosti in 
posvetovanja v podjetju (člen 27) ter pravico do poštenih in pravičnih delovnih pogojev 
(člen 31).

Glede možnosti izključitve pomorščakov iz področja uporabe navedenih petih direktiv se 
nacionalni pristopi trenutno močno razlikujejo. Nekatera podjetja so zato izvzeta iz nekaterih 
obveznosti obveščanja in posvetovanja, ki veljajo za konkurenčna podjetja s sedežem v 
drugih državah članicah.

Predlog spreminja pet direktiv z uvedbo brezpogojne pravice do obveščanja pomorskih 
delavcev in posvetovanja z njimi, da bi se izboljšalo upravljanje podjetij in zmanjšale 
negativne posledice nenadnega prestrukturiranja.

Kot v predlogu trdi Komisija, bi bili treba glede na vrsto sprememb in njihovo sektorsko 
naravo ter v skladu z načelom ekonomičnosti postopkov pet direktiv spremeniti z eno samo 
direktivo.

II – Upoštevni členi Pogodb

V predlogu Komisije je kot pravna podlaga predstavljen naslednji člen Pogodbe o delovanju 
Evropske unije iz naslova X „Socialna politika“ tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske 
unije z naslovom Notranje politike in ukrepi Unije:

Člen 153

(prejšnji člen 137 PES)

1. [...]

2.   V ta namen lahko Evropski parlament in Svet:

1 Direktiva 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o 
varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (Kodificirana različica), UL L 283,
28.10.2004, str. 36; Direktiva 2009/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o
ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka 
obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti 
(Prenovitev), UL L 122, 16.5.2009, str. 28; Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti, UL L 80, 
23.3.2002, str. 29. Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaj držav članic o 
kolektivnih odpustih, UL L 225, 12.8.1998, str. 16. Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o 
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov 
ali delov podjetij ali obratov, UL L 82, 22.3.2001, str. 16.
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(a) sprejmeta ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju sodelovanja med državami 
članicami s pobudami, katerih cilj je izboljšanje znanja, razvijanje izmenjave 
informacij in najboljše prakse, pospeševanje inovativnih pristopov in vrednotenje 
izkušenj, pri čemer je izključena kakršna koli harmonizacija zakonov in drugih 
predpisov držav članic;

(b) na področjih iz odstavka 1(a) do (i) sprejmeta v obliki direktiv minimalne zahteve 
za postopno izvajanje, pri čemer upošteva pogoje in tehnične predpise, ki veljajo v 
posameznih državah članicah. Te direktive se izogibajo uvajanju upravnih, finančnih 
in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih 
podjetij.

Evropski parlament in Svet odločata po rednem zakonodajnem postopku po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

Na področjih iz odstavka 1(c), (d), (f) in (g) Svet soglasno odloča po posebnem 
zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom in navedenima 
odboroma.

Svet lahko na predlog Komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno 
odloči, da se redni zakonodajni postopek uporablja za odstavek 1(d), (f) in (g).

III - Predlagana pravna podlaga

V besedilu, dogovorjenim s Svetom, je z namenom podrobnejše določitve navedena naslednja 
sprememba pravne podlage, (poudarek dodan):

Člen 153

(prejšnji člen 137 PES)

2.   V ta namen lahko Evropski parlament in Svet:
(b) na področjih iz odstavka 1(a) do (i) sprejmeta v obliki direktiv minimalne zahteve 
za postopno izvajanje, pri čemer upošteva pogoje in tehnične predpise, ki veljajo v 
posameznih državah članicah. Te direktive se izogibajo uvajanju upravnih, finančnih 
in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih 
podjetij.

Evropski parlament in Svet odločata po rednem zakonodajnem postopku po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

Na področjih iz odstavka 1(c), (d), (f) in (g) Svet soglasno odloča po posebnem 
zakonodajnem postopku po posvetovanju z Evropskim parlamentom in navedenima 
odboroma.

skupaj s členom 153(1)(b) in (e) PDEU: 
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1.   Z namenom doseči cilje iz člena 151 Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav 
članic na naslednjih področjih:

(a) ...

(b) delovni pogoji;

[...]

(e) obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi;

Člen 151 PDEU se glasi (poudarek dodan):

Člen 151

(prejšnji člen 136 PES)
 

Unija in države članice si ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic, kakor so 
določene v Evropski socialni listini, podpisani v Torinu 18. oktobra 1961, in v Listini 
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, prizadevajo za 
naslednje cilje: spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih 
pogojev, tako da se ob ohranitvi izboljšav omogoči njihova harmonizacija, ustrezno 
socialno zaščito, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno 
visoko zaposlenost in boj proti izključenosti.
 
V ta namen Unija in države članice izvajajo ukrepe, ki upoštevajo različnost prakse 
posameznih držav članic, zlasti na področju pogodbenih odnosov, ter potrebo po 
ohranitvi konkurenčnosti gospodarstva Unije.
 
Države članice menijo, da takšen razvoj ne bo nastal le na podlagi delovanja 
notranjega trga, ki bo dajal prednost harmonizaciji socialnih sistemov, marveč tudi na 
podlagi postopkov, predvidenih v Pogodbah, in približevanja določb zakonov ali 
drugih predpisov.

IV – Sodna praksa

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 
ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 
zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“1. Nepravilna izbira pravne podlage lahko zato vodi v 
razveljavitev zadevnega akta.

Člen 153 PDEU (prejšnji člen 137 PES) je v Pogodbi pravna podlaga za približevanje 
nacionalnih zakonodaj na področju socialne politike.2 V odstavkih (1) in (2) se Uniji podeljuje 

1 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987], Recueil, str. 1439, točka 5; 
Zadeva C-440/05, Komisija proti Svetu [2007], Zbirka odločb, str. I-9097; Zadeva C-411/06, Komisija proti 
Svetu [2009], Zbirka odločb, str. I-7585.
2 Glej zadevo C-343/08, Evropska komisija proti Češki republiki [2010], Zbirka odločb, str. I-00275, točka 67 v 
zvezi s členom 137 PES, ki je predhodnik člena153; glej Mnenje 2/91, Konvencija št. 170 Mednarodne 
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pristojnost, da podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic z namenom doseganja ciljev iz 
člen 151 PDEU (prejšnji člen 136 PES).1

Ustaljena sodna praksa v zvezi s členom 153(1) PDEU je, da izraz „delovni pogoji“ lahko 
zajema zadeve v zvezi s plačilom in pokojnino, če to ne vključuje določitve minimalne plače 
na ravni Unije.2

Poleg tega iz člena 153(2)(b) PDEU „sicer izhaja, da je treba pri sprejemanju ukrepov [...] 
upoštevati posebne gospodarske interese malih in srednjih podjetij, vendar ta določba ne 
nasprotuje temu, da so ta podjetja predmet prisilnih ukrepov“.3 

V – Cilj in vsebina končnega kompromisnega besedila

V uvodni izjavi 13 končnega kompromisnega besedila je navedeno, da „ta direktiva spoštuje 
temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti pravico do obveščenosti in posvetovanja v podjetju in pravico do poštenih in 
pravičnih delovnih pogojev.
To direktivo je treba izvajati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.“ 

Poleg tega uvodna izjava 4 potrjuje, da lahko „obstoj izključitev in/ali možnost za njihovo 
uvedbo pomorskim delavcem preprečita ali omejita možnost, da v celoti uveljavijo pravico do 
obveščanja in posvetovanja ter pravico do poštenih in pravičnih delovnih pogojev.“

V uvodni izjavi 9 je določeno, da bi bilo treba ob upoštevanju tehnološkega razvoja v zadnjih 
letih, zlasti glede komunikacijske tehnologije, posodobiti zahteve glede obveščanja in 
posvetovanja ter jih uporabljati na najbolj ustrezen način, tudi z uporabo novih tehnologij za 
komunikacijo na daljavo in s povečanjem dostopnosti interneta in zagotavljanjem njegove 
razumne uporabe na ladjah, da bi se izboljšalo izvajanje te direktive. 

V uvodni izjavi 11 direktive je izrecno navedeno, da „prispeva k doseganju ciljev na podlagi 
člena 151 PDEU“, v uvodni izjavi 13 pa je nedvoumno navedeno, da je cilj direktive 
„izboljšanje delovnih pogojev pomorščakov ter obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi“.

Da bi direktiva dosegla ta cilj, spreminja pet direktiv delovnega prava s črtanjem besedila o 
obstoju izključitev in/ali možnosti za njihovo uvedbo, če nista objektivno utemeljena in 
pomorščaki niso obravnavani enako (uvodna izjava 12 predloga, ki je v bistvenem delu 
prenesena v uvodni izjavi 4 in 15 končnega kompromisnega besedila). 

Natančneje, v predlagani direktivi bo odpravljena možnost izključitve ribičev, plačanih po 
deležu ulova, iz področja uporabe direktive o plačilni nesposobnosti (člen 1), možnost 
izključitve posadke mornarice iz področja uporabe direktive o Evropskem svetu delavcev 

organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu [1993], Recueil, str. I-01061, točka 17.
1 Glej zadevo C-13/05, Evropska komisija proti Češki republiki [2006], Zbirka odločb, str. I-06467, točka 4 v 
zvezi s členom 137 PES, ki je predhodnik člena153.
2 Glej zadevo C-268/06, Evropska komisija proti Češki republiki [2008], Zbirka odločb, str. I-02483, točka 35, v 
zvezi s členom137(1) PES, ki je predhodnik člena153(1)(b).
3 Združeni zadevi C-184/02 in C-223/02, Kraljevina Španija in Republika Finska proti Evropskemu parlamentu 
in Svetu Evropske unije [2004], Zbirka odločb, str. I-07789, točka 72 v zvezi s členom 137(2) PES, ki je 
predhodnik člena153.
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(člen 2), možnost izključitve posadke morskih plovil iz področja uporabe direktive o 
kolektivnih odpustih (člen 4) in možnost izključitve morskih plovil, ki se nahajajo na ozemlju, 
na katerem velja Pogodba, iz področja uporabe direktive o prenosu podjetij (člen 5). 

Prav tako bo v direktivi uvedena možnost odstopanja od določb o „obdobju za razmislek“, 
„kadar se predvideni kolektivni odpust izvede kot posledica prenosa, ki se nanaša izključno na 
eno ali več plovil, ali kadar delodajalec uporablja eno samo plovilo“, v primeru direktive o 
prenosu podjetij (člen 4).

VI – Preučitev in določitev ustrezne pravne podlage

Ob upoštevanju tega, da je cilj in vsebina predloga z direktivo podpreti in dopolniti dejavnosti 
držav članic glede (1) delovnih pogojev pomorščakov in (2) pravice pomorščakov do 
obveščanja in posvetovanja z namenom doseganja ciljev na področju socialne politike iz 
člena 151 PDEU, je člen 153(2) PDEU ustrezna pravna podlaga.

Predlagana direktiva želi spremeniti pet veljavnih direktiv z namenom izboljšanja delovnih 
pogojev pomorščakov in spoštovanja njihove pravice do obveščanja in posvetovanja, in sicer 
tako, da na področju uporabe petih direktiv odpravlja obstoj izključitev ali možnost za njihovo 
uvedbo za pomorske delavce. 

Direktiva 2008/94/ES (direktiva o plačilni nesposobnosti delodajalca) temelji na členu 137(2) 
PES, ki ustreza členu 153(2)(b) PDEU in je namenjen izboljšanju življenjskih in delovnih 
razmer delavcev v Skupnosti,1 kar zdaj zajema člen 153(1)(b) PDEU.

Direktiva 2009/38/ES (direktiva o Evropskem svetu delavcev) temelji na členu 137 PES (zdaj 
člen153 PDEU), njen namen pa je „podpreti in dopolniti ukrepe držav članic na področju 
obveščanja in posvetovanja z delavci“,2 kar je trenutno zagotovljeno s členom 153(1)(e) 
PDEU.

Direktiva 2002/14/ES (direktiva o obveščanju in posvetovanju) temelji na členu 137(2) PES 
(zdaj člen 153(2)(b) PDEU), njen cilj pa je „spodbujati in krepiti obveščanje in posvetovanje 
o stanju in verjetnem razvoju zaposlovanja v podjetju ter, kadar po ocenah delodajalca obstaja 
možnost, da je ogrožena zaposlitev v podjetju, o možnih vnaprejšnjih ukrepih, ki so 
predvideni, zlasti v zvezi z usposabljanjem ter razvojem veščin delavcev, s katerimi bi 
popravili negativen razvoj in njegove posledice ter izboljšali zaposljivost in prilagodljivost 
delavcev, na katere bi tak negativen razvoj verjetno vplival“3, kar je skladno s členom 
153(1)(e) PDEU.

Direktiva 98/59/ES (direktiva o kolektivnih odpustih) temelji na splošni pristojnosti za 
približevanje zakonov, določeni v členu 100 PES (zdaj člen 115 PDEU), ki zahteva soglasje 
Sveta. V uvodni izjavi 6 direktive je poudarjeno, da „ker Listina Skupnosti o temeljnih 
pravicah delavcev, ki so jo sprejeli voditelji držav ali vlad na zasedanju Evropskega sveta v 
Strasbourgu 9. decembra 1989, med drugim, v prvem stavku prvega odstavka in v drugem 

1 Uvodna izjava 2.
2 Uvodna izjava 9.
3 Uvodna izjava 8.



AL\1065723SL.doc 7/8 PE560.759v01-00

SL

odstavku točke 7 
in v prvem odstavku točke 17 ter v tretji alinei točke 18 določa:

'7. Dokončno oblikovanje notranjega trga mora voditi k izboljšanju življenjskih in 
delovnih razmer delavcev v Evropski skupnosti (. . .).
Izboljšanje mora, če je treba, vključevati razvijanje nekaterih vidikov zakonskega 
urejanja zaposlovanja, kakršni so postopki ob kolektivnih odpustih in ob stečajih.
(. . .)
17. Informiranje, posvetovanje in sodelovanje delavcev je treba razviti v ustreznih 
smereh, upoštevaje uveljavljene prakse v različnih državah članicah.
(. . .)
18. Tako informiranje, posvetovanje in sodelovanje je treba opraviti v primernem 
roku, predvsem v naslednjih primerih:
(- . . .)
(- . . .)
v primerih postopkov kolektivnih odpustov, (- . . .)`; 

Amsterdamska pogodba je spremenila Pogodbo ES in uvedla naslov XI (zdaj naslov X) o 
socialni politiki, s čimer se je vzpostavila nova posebna pravna podlaga za ukrepe na 
socialnem področju. Člen 153(2)(b) PDEU tako zdaj predstavlja posebno in ustrezno podlago 
za pravne instrumente, katerih cilj je izboljšati delovne pogoje in okrepiti pravice do 
obveščanja in posvetovanja. Zato bi morala direktiva, ki spreminja direktivo 98/59/ES, kot 
podlago uporabiti ta člen,1 skupaj s členom 153(1)(b) in (e) PDEU, ki se nanaša na delovne 
pogoje ter obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi.

Direktiva 2001/23/ES (direktiva o prenosu podjetij) je kodificirala Direktivo Sveta 
77/187/EGS z dne 14. februarja 1997 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z 
ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov. 
Kot je navedeno v uvodni izjavi 6 kodificirane direktive, je leta 1977 Svet „sprejel 
Direktivo 77/187/EGS, da bi spodbudil usklajevanje ustrezne nacionalne zakonodaje, ki 
zagotavlja ohranjanje pravic delavcev in zahteva od odsvojiteljev in pridobiteljev, da 
pravočasno informirajo predstavnike delavcev in se z njimi posvetujejo“; direktiva je torej 
temeljila na podlagi člen 94 PES (prejšnji člen 100), ki je zdaj dejansko člen 115 PDEU. Zato 
je člen 153(2)(b) PDEU kot posebna pravna podlaga za ukrepe socialne politike, ki je bila 
uvedena z Amsterdamsko pogodbo, ustrezna pravna podlaga za spremembo 
Direktive 2001/23/EC,2 skupaj s členom 153(1)(e) PDEU, ki se nanaša na obveščanje 
delavcev in posvetovanje z njimi.

VII – Sklepne ugotovitve in priporočila

Na podlagi zgornje preučitve, ki je pokazala, da vseh pet direktiv, ki naj bi bile spremenjene, 
spada v področje socialne politike in je namenjenih podpiranju in dopolnjevanju dejavnosti 
držav članic v zvezi z delovnimi pogoji ali obveščanjem delavcev in posvetovanjem z njimi, 
je člen 153(2)(b) PDEU skupaj z členom 153(1)(b) in (e) PDEU ustrezna pravna podlaga 

1 Zadeva C-84/94, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije [1996], 
Recueil, str. I-05755, točka 12.
2 Prav tam.
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predlagane direktive o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 
2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki. 

Odbor za pravne zadeve je zadevo obravnaval na seji 16. junija 2015. V skladu s tem se je na 
seji soglasno1 odločil, da Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve priporoči, naj točko (b) 
člena 153(2) PDEU skupaj s členom 153(1)(b) in (e) PDEU določi kot pravno podlago 
predlagane direktive o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 
2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki.

S spoštovanjem

Pavel Svoboda

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(podpredsednica), Jean-Marie Cavada (podpredsednik), Axel Voss (podpredsednik), Mady Delvaux 
(podpredsednica), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 
Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, 
Jytte Guteland, Mary Honeyball, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sajjad Karim, Dietmar Köster, 
Angelika Niebler, Gilles Lebretonom, Emil Radev, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Julia Reda, József Szájer, 
Cecilia Wikström.


