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För delegationerna bifogas ett uttalande till rådets protokoll från Slovenien i ovannämnda ärende. 

 

___________ 
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Uttalande från Republiken Slovenien 

 

"Republiken Slovenien vidhåller en allmän reservation mot förslaget, i synnerhet vad gäller den 

valda rättsliga grunden och genomförandemetoden. 

 

Republiken Slovenien menar att det, eftersom förslaget till direktiv ska genomföra eller snarare 

komplettera direktiv 2009/13/EG (som antagits på grundval av artikel 139.2 i EG-fördraget, nu 

artikel 155.2 i EUF-fördraget), vilket i sin tur verkställer och kompletterar ett avtal mellan 

arbetsmarknadens parter som genomför 2006 års konvention, skulle ha varit mer logiskt att ändra 

direktiv 2009/13/EG med samma rättsliga grund eller åtminstone att ändra direktiv 2009/21/EG om 

fullgörande av flaggstatsförpliktelser. 

 

Enligt republiken Slovenien skulle ett sådant tillvägagångssätt stämma bättre överens med de 

principer som styr valet av rättslig grund och leda till bättre reglering samt större enkelhet och 

öppenhet. 

 

Republiken Slovenien anser att det tillvägagångssätt som antagits i den allmänna riktlinjen inte 

utgör rätt lösning på frågan och tror att medlemsstaterna kommer att ha svårt att införliva direktivet 

i sina egna nationella rättssystem." 

 

________________________ 

 


