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Zadeva:

Nemški zakon o minimalni plači in postopek za ugotavljanje kršitev

V skladu z nemškim zakonom o minimalni plači (t.i. 'MiLoG') od 1. januarja 2015 dalje minimalna urna
postavka za delavca, ki dela na nemškem ozemlju, ne more biti nižja od 8,50 EUR. To velja tudi za
zaposlene v prevoznem sektorju ali delodajalce s sedežem zunaj Nemčije, kot so prevozniki, ki so
zaposleni pri delodajalcu, ki nima sedeža v Nemčiji in opravljajo tranzit preko nemškega ozemlja, ali v
primeru čezmejnega in kabotažnega prevoza. Poleg tega so bile uvedene prekomerne obveznosti
registracije, nadzora in poročanja, ki presegajo, kar je potrebno, nalagajo dodatne stroške in
nesorazmerno upravno obremenitev, ter ne omogočajo prevoznim podjetjem iz drugih držav članic, da
bi delala na notranjem trgu EU.
Komisija je maja 2015 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Nemčiji. Vendar leto dni po
začetku omenjenega postopka ni postopek nič bolj jasen in ni vidnih rezultatov.
Poleg tega so francoske oblasti nedavno objavile smernice za uporabo tako imenovanega „Loi
Macron“, ki določa, da morajo od 1. julija 2016 dalje vozniki s sedežem v tujini prejemati francosko
minimalno plačo, tuji subjekti pa morajo imenovati predstavnika v Franciji.
1.

Kakšno je trenutno stanje tega postopka za ugotavljanje kršitev? Kateri so naslednji koraki in
nadaljnji ukrepi, ki jih načrtuje Komisija, in kakšen časovni okvir se predvideva za te korake?

2.

Ali je Komisija prejela odgovore od nemške vlade, v katerih pojasnjuje in utemeljuje nemški
zakon o minimalni plači?

3.

Kdaj in kako namerava Komisija to situacijo uskladiti z evropsko zakonodajo in odpraviti
obstoječo pravno negotovost, ter tako ukrepa skladno s ciljem ohranjanja gospodarskih
svoboščin v EU, med drugim pravice evropskih podjetij in delavcev, da prosto delajo na
enotnem trgu EU?
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