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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije ni vzpostavitev novega sklopa pravnih pravil, ampak pretvorba 
obstoječe konvencije, prve Rimske konvencije (Rim I) iz leta 1980 (Konvencija) v instrument 
Skupnosti. Komisija pa je vseeno poskusila posodobiti nekatere določbe v Konvenciji, zlasti 
tiste, ki zadevajo pogodbo o zaposlitvi.

Ta predlog je rezultat posvetovanj z državami članicami in civilno družbo, zlasti v okviru 
zelene knjige in javne obravnave1. Na vprašanja iz zelene knjige je prispelo približno 80 
odgovorov, ki so jih poslale vlade, univerze, pravosodni delavci itd.2. V skladu s členom 61(c) 
Pogodbe ES je v pravni pristojnosti Evropske skupnosti, da sprejema instrumente Skupnosti 
glede pravil o izbiri prava (ali zasebnega mednarodnega prava).

Komisija je predlog predstavila 15. decembra 2005. Odbor za pravne zadeve je bil določen za 
pristojni odbor Evropskega parlamenta.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve se je odločil pristojnemu odboru podati osnutek 
mnenja o tem predlogu zaradi tesne povezave med predlogom in Direktivo 96/71/ES o 
napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Predlog vsebuje tudi pomembne 
spremembe pravil o tem, katero pravo se uporabi v pogodbi o zaposlitvi.

Ta osnutek mnenja obravnava nedoslednosti in pravne tehnične elemente, ki se jih lahko 
razjasni in tako izboljša uredbo. Splošna namera je izboljšanje pravne varnosti za pravo, ki se 
uporabi v pogodbi o zaposlitvi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 11

(11) Kar zadeva individualno pogodbo o 
zaposlitvi, mora pravilo o izbiri prava 
omogočati opredelitev težišča delovnega 
razmerja ob upoštevanju več kot samo 
videza. To pravilo ne posega v uporabo 
prisilnih določb države napotitve, 
predvideno v Direktivi 96/71/ES z dne 16. 

(11) Kar zadeva individualno pogodbo o 
zaposlitvi, mora pravilo o izbiri prava 
omogočati opredelitev težišča delovnega 
razmerja ob upoštevanju več kot samo 
videza. Ta uredba ne posega v uporabo 
prisilnih določb države napotitve, 
predvideno v Direktivi 96/71/ES z dne 16. 

  
1 KOM(2002)0654 Zelena knjiga o pretvorbi Rimske konvencije iz leta 1980 o uporabi prava v pogodbenih 
obligacijskih razmerjih v pravni instrument Skupnosti in njeni posodobitvi.
2 Vsi prispevki so objavljeni na spletni strani GD za pravosodje in notranje zadeve;
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo 
v okviru opravljanja storitev.

decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo 
v okviru opravljanja storitev.

Obrazložitev

Odnos do Direktive 96/71/ES in njena omemba v uredbi morata biti jasna. Pravilo, določeno 
v prvem stavku, ni edini element, zaradi katerega uredba ne bi smela posegati v direktivo o 
napotitvi delavcev. Besedilo "prejudge" se zdi dvoumno in se nadomesti z "without prejudice", 
kar ne zadeva slovenske različice. Ta predlog spremembe pojasnjuje Direktivo 96/71/ES in je 
z njo usklajen.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Uredba 96/71ES z dne 16. decembra 
1996 določa minimalna pravila, ki se 
uporabljajo za zaščito delavcev, napotenih 
na ozemlje države članice, ki ni država, v 
kateri običajno delajo, in državam članicam 
ne preprečuje, da določijo druge pogoje 
zaposlitve, navedene v splošno uporabnih 
kolektivnih sporazumih, niti da določijo 
druge pogoje zaposlitve, če so to določbe o 
javnem redu.
UL L 18, 21.1.1997, str. 1.

Obrazložitev

Ta nova uvodna izjava pojasnjuje posebno naravo pravil iz Direktive 96/71 ES, ki državam 
članicam ne preprečujejo sprejetja bolj zaščitnih ukrepov na nacionalni ravni z določanjem 
drugih pogojev zaposlitve v primeru določb o javnem redu.

Predlog spremembe 3
Člen 6, odstavek 1

1. Ne glede na določbe člena 3 izbira prava s 
strani pogodbenih strank v individualni 
pogodbi o zaposlitvi ne sme pripeljati do 
izključitve prisilnih določb o varstvu pravic 
delavcev po pravu države, ki bi se 
uporabljalo v skladu s tem členom, če 
pogodbeni stranki ne bi izbrali prava.

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe 4
Člen 6, odstavek 2

2. V primeru, da pogodbeni stranki v skladu 
s členom 3 ne izbereta prava, se za 
individualno pogodbo o zaposlitvi uporablja:

2. Ne glede na določbe člena 4 se v primeru, 
da pogodbeni stranki v skladu s členom 3 ne 
izbereta prava, za individualno pogodbo o 
zaposlitvi uporablja:

Obrazložitev

Besedilo "ne glede na določbe člena 4", ki se pojavlja v Konvenciji, je Komisija zbrisala. Spet 
smo ga dodali zavoljo jasnosti in doslednosti.

Predlog spremembe 5
Člen 6, odstavek 2, točka (a)

(a) pravo države, v kateri ali iz katere
delavec v izpolnjevanju pogodbe običajno 
opravlja svoje delo. Če delavec začasno 
opravlja svoje delo v drugi državi, se to ne 
šteje za spremembo običajnega kraja 
opravljanja dela. Opravljanje dela v drugi 
državi velja za začasno, če se pričakuje, da 
bo delavec ponovno prevzel svoje delo v 
državi izvora, ko bo opravil svoje naloge v 
tujini. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi s 
prvotnim delodajalcem ali delodajalcem, ki 
pripada isti skupini družb kot prvotni 
delodajalec, ne izključuje tega, da delavec 
začasno opravlja svoje delo v drugi državi;

(a) pravo države, v kateri delavec v 
izpolnjevanju pogodbe običajno opravlja 
svoje delo. Če delavec začasno opravlja 
svoje delo v drugi državi, se to ne šteje za 
spremembo običajnega kraja opravljanja 
dela. Vendar pa se za pogoje njegovega dela 
in plačila uporablja pravo države, v kateri 
začasno opravlja svoje delo. Opravljanje 
dela v drugi državi velja za začasno, če se 
pričakuje, da bo delavec ponovno prevzel 
svoje delo v državi izvora, ko bo opravil 
svoje specifične naloge v tujini. 

Obrazložitev

Besedila "opravljanje dela v drugi državi velja za začasno, če se pričakuje, da bo delavec 
ponovno prevzel svoje delo v državi izvora, ko bo opravil svoje naloge v tujini" ni najti v 
Konvenciji. S tem besedilom tvegamo široko interpretacijo "nalog". Kaj pa, če je naloga 
delavca recimo predstavljati dejavnosti delodajalca s sedežem v državi članici X v državi 
članici Y? Kdaj je takšna naloga "opravljena"? Lahko bi šlo za zelo dolgo obdobje. Vključitev 
besede "specifične" nakazuje, da gre začasne dejavnosti v drugi državi interpretirati ozko.

V Konvenciji se to besedilo ni pojavilo. V sporu med lokalnim delodajalcem in delojemalcem 
mora biti edini ustrezen kraj dela v državi napotitve. Uporabi se lahko drugo pravo, vendar le 
z uporabo klavzule o izjemi iz sekcije 3. Ta novi dodatek širi in s tem zamegljuje pomen kraja 
dela kot običajnega povezovalnega dejavnika. To pravilo bi lahko tudi spodbudilo trend 
podpisovanja pogodb o zaposlitvi zgolj kot krinke za pravo pogodbo. To pravilo bi zatorej 
moralo biti zbrisano.
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Besedna zveza "iz katere" je zelo dvoumna. Namen predloga spremembe je preprečiti redno 
napotitev na delo iz države članice, v kateri je delovno pravo manj razvito kot v državi 
napotitve.

Predlog spremembe 6
Člen 6, odstavek 2, točka (a a) (novo)

(aa) pravo države, iz katere delavec 
običajno izpolnjuje delovno obveznost iz 
pogodbe, če delavec običajno ne opravlja 
svojega dela samo v eni državi;

Predlog spremembe 7
Člen 6, odstavek 2, pododstavek 2 (novo)

razen če iz vseh okoliščin izhaja, da je 
pogodba o zaposlitvi tesneje povezana z 
drugo državo; v tem primeru se za pogodbo 
uporablja pravo te druge države.

Predlog spremembe 8
Člen 6, odstavek 3

3. Pravo iz odstavka 2 se lahko zavrne, 
kadar iz vseh okoliščin izhaja, da je 
pogodba o zaposlitvi tesneje povezana z 
drugo državo; v tem primeru se za pogodbo 
uporablja pravo te druge države.

črtano

Obrazložitev

Klavzula o prožnosti naj bi se uporabljala le v izjemnih primerih, na primer za delavce na 
letalih, ladjah in naftnih ploščadih. Zato jo je bolje vključiti v člen, ki izrecno obravnava to 
vprašanje.

Predlog spremembe 9
Člen 8, odstavek 1

1. Prisilna določba je določba, katere 
upoštevanje je po mnenju države 
odločilnega pomena za zaščito njene 
politične, družbene ali gospodarske 
organizacije do take mere, da se uporaba te 
določbe zahteva v vsakem primeru, ki spada 
na njeno področje uporabe, ne glede na to, 
katero pravo se sicer uporablja za pogodbo 

1. Za namene tega člena je prisilna določba 
določba, katere upoštevanje je po mnenju 
države potrebna za zaščito delavcev ali za 
zaščito njene politične, družbene ali 
gospodarske organizacije do take mere, da 
se uporaba te določbe zahteva v vsakem 
primeru, ki spada na njeno področje 
uporabe, ne glede na to, katero pravo se sicer 
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na podlagi te uredbe. uporablja za pogodbo na podlagi te uredbe.

Obrazložitev

Besedilo "za namene tega člena" je dodano zaradi jasnosti in doslednosti. Prisilne določbe se 
pojavljajo v različnih členih te uredbe, vendar je tudi njihov pomen različen. Zato se je treba 
dogovoriti, da opredelitev prisilnih določb v členu 8 velja samo v smislu tega specifičnega 
člena za pogodbe o zaposlitvi .

Besedi "odločilnega pomena" se nadomesti z besedo "potrebno". Direktiva o napotitvi 
delavcev na delo temelji na možnosti države članice gostiteljice, da v primeru napotitve 
odstopa od prava države članice izvora. Ozka opredelitev določbe, ki jo lahko uvrstimo med 
"trdno jedro" določb delovnega prava države članice gostiteljice in ki se jo lahko uporabi v 
primeru napotitve na delo, bi bila lahko v nasprotju s seznamom iz člena 3(1) direktive o 
napotitvi delavcev na delo ali pa bi preprečila razširitev tega seznama na druga področja 
zaščite pri delu. Opredelitev prisilnih določb prav tako tvega, da bo v nasprotju z načinom, 
kako država članica izvaja določbe in pogoje zaposlitve v zadevah, ki niso omenjene v členu 
3(1) v primeru "določb o javnem redu".

Pojma prisilna določba ni mogoče opredeliti/tolmačiti restriktivno. Mora se vsaj nanašati na 
pravila, ki so odločilnega pomena za zaščito delavcev.
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