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Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. maja 2018 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v 
okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2016)0128),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 53(1) in 62 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0114/2016),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj bolgarske državne skupščine, češke poslanske 
zbornice in češkega senata, danskega parlamenta, estonskega parlamenta, hrvaškega 
parlamenta, latvijskega parlamenta, litovskega parlamenta, madžarske državne 
skupščine, poljskega sejma in poljskega senata, romunske poslanske zbornice in 
romunskega senata ter slovaškega državnega sveta v okviru Protokola št. 2 o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega 
akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 
20161,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. decembra 20162,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 11. aprila 2018, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,
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– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za pravne zadeve (A8-0319/2017),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 
spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2016)0070

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. maja 2018 z 
namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2018/957.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE

Člen 3(7), drugi pododstavek, Direktive 96/71/ES, kot je bil spremenjen z direktivo, ki je bila 
danes sprejeta, določa, da se šteje, da so posebni dodatki, ki sodijo k napotitvi, del plače, 
razen če so izplačani kot povračilo za stroške, ki dejansko nastanejo zaradi napotitve, denimo 
potni stroški in stroški za stanovanje in hrano. Določa tudi, da delodajalec brez poseganja v 
točko (h) prvega pododstavka odstavka 1 napotenemu delavcu te stroške povrne v skladu z 
nacionalno zakonodajo in/ali prakso, ki se uporablja za delovno razmerje. 

Komisija razume, da je nacionalno pravo in/ali praksa, ki se uporablja za delovno razmerje, 
načeloma nacionalna zakonodaja in/ali praksa domače države članice, razen če v skladu s 
pravili EU o zasebnem mednarodnem pravu ni drugače določeno. Glede na sodbo Sodišča v 
zadevi C-396/13 (odstavek 59) za povračilo velja tudi, kadar stroške nosi delodajalec, ne da bi 
jih najprej kril sam delavec in nato zahteval njihovo povračilo.

Komisija opozarja, da direktiva, ki je bila danes sprejeta, določa, da se bodo zaradi zelo 
mobilne narave dela v mednarodnem cestnem prometu spremenjena pravila o napotitvah za ta 
sektor uporabljala šele od datuma začetka veljavnosti zakonodajnega akta o spremembi 
Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in določitve posebnih pravil v zvezi z 
Direktivo 96/71/ES ter Direktivo 2014/67/EU o napotitvi delavcev na delo v sektorju cestnega 
prometa.

Evropski parlament in Svet poziva, naj ta akt hitro sprejmeta, da bi lahko pravila prilagodili 
konkretnim potrebam napotenih delavec v navedenem sektorju in obenem zagotovili pravilno 
delovanje notranjega trga prevozov v cestnem prometu.

Do začetka uporabe sektorskega zakonodajnega akta bosta za cestni promet veljali Direktiva 
96/71/ES in Direktiva 2014/67/EU. Ta zakonodajna akta se ne uporabljata za cestni promet, 
ki ne vključuje napotitev. 

Komisija bo še naprej pozorno spremljala ustrezno uveljavljanje sedanjih pravil, zlasti v 
sektorju cestnega prometa, in po potrebi ukrepala.


