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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) Napotitev je začasna in napoteni 

delavec se po končanem delu, na katerega 

je bil napoten, običajno vrne v državo 

izvora. Vendar pa je glede na dolgo 

trajanje nekaterih napotitev in ob 

priznavanju povezanosti trga dela države 

gostiteljice in delavcev, napotenih za tako 

dolga obdobja, treba določiti, da bi morale 

države gostiteljice v primeru napotitve za 

obdobja, daljša od 24 mesecev, zagotoviti, 

da podjetja, ki napotijo delavce na njihovo 

ozemlje, zagotovijo dodatne pogoje za delo 

in zaposlitev, ki se obvezno uporabljajo za 

delavce v državi članici, v kateri se 

opravlja delo. 
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