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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

I. Įžanga 

2016 m. kovo 8 d. Komisija pateikė ilgai lauktą pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Pasiūlyta 

tiksline peržiūra siekiama spręsti problemas, kurių nebuvo įmanoma tinkamai išspręsti 

remiantis pradine direktyva ar kurios kilo dėl Teisingumo Teismo praktikos, pvz., dėl 

nesąžiningos veiklos ir principo, pagal kurį už tą patį darbą toje pačioje vietoje būtų mokamas 

vienodas atlyginimas, skatinimo. Siekiamas tikslas – sudaryti palankesnes darbuotojų 

komandiravimo sąlygas, kuriant sąžiningos konkurencijos ir pagarbos darbuotojų teisėms 

aplinką.  

1996 m. direktyvoje nustatyta ES reglamentavimo sistema, kuria siekiama suderinti tokius 

tikslus, kaip, viena vertus, tarpvalstybinių paslaugų teikimo palengvinimas, ir, kita, vertus, 

komandiruotų darbuotojų apsauga ir vienodų sąlygų užsienio bei vietos konkurentams 

užtikrinimas. 

Komisijos pasiūlytoje tikslinėje peržiūroje pristatomi pokyčiai trijose pagrindinėse srityse: (1) 

komandiruotų darbuotojų darbo užmokestis, įskaitant subrangos atvejus, (2) nuostatos dėl 

laikinojo įdarbinimo įmonių samdomų darbuotojų ir (3) ilgalaikis komandiravimas. Šia 

peržiūra būtų papildyta 2014 m. direktyva dėl vykdymo užtikrinimo, kuria siekiama kovoti su 

sukčiavimu bei piktnaudžiavimu ir gerinti administracinį bendradarbiavimą tarp nacionalinių 

institucijų, atsakingų už komandiravimą. 

II. Nuomonės referentės pozicija 

Nuomonės referentė pritaria bendram Komisijos pasiūlymo tikslui ir palankiai vertina tai, kad 

Komisija pripažįsta, jog reikia spręsti tam tikras pagrindines problemas, susijusias su šiuo 

metu galiojančia teisine sistema, atliekant Darbuotojų komandiravimo direktyvos nuostatų 

peržiūrą, o ne tik įgyvendinant vykdymo užtikrinimo priemones. 

Komisijos pasiūlymas – sveikintinas žingsnis teisinga kryptimi. Anot nuomonės referentės, 

pasiūlyme pateikiamas subalansuotas ir proporcingas požiūris ir juo nepagrįstai 

nepažeidžiama laisvė teikti paslaugų vidaus rinkoje. Todėl nuomonės referentė mano, kad 

būtina išplėsti teisinį pagrindą – tai turėtų būti ne tik 53 straipsnio 1 dalis bei 62 straipsnis, 

bet ir 151 bei 153 straipsniai. Taip būtų geriau atspindimas priemonės tikslas – subalansuoti 

laisvo paslaugų judėjimo ir darbuotojų apsaugos tikslus. Ji nepateikė pakeitimų šiuo 

klausimu, nes būtų tikslingiau, kad šį klausimą spręstų vadovaujantis komitetas. 

Nuomonės referentė siūlo keletą pakeitimų siekiant pašalinti tam tikrus trūkumus, kurių 

esama Komisijos pasiūlyme. Visų pirma svarbūs šie punktai: 

1. Komandiruočių trukmė 

Nuomonės referentė pritaria Komisijos požiūriui nustatyti fiksuotą terminą, po kurio turėtų 

būti pradėtos taikyti priimančiosios valstybės narės darbo teisės sąlygos. Vis dėlto nuomonės 

referentė mano, kad pasiūlytas 24 mėnesių laikotarpis yra per ilgas ir kelia 

nepageidaujamo poveikio pavojų, pavyzdžiui, gali sumažėti bendras darbo užmokesčio lygis 

tam tikruose sektoriuose.  

Kad būtų galima išspręsti šią problemą, nuomonės referentė siūlo sutrumpinti šį laikotarpį 

iki 6 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios dienos, siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo. 

Taip būtų tinkamiau atspindėta vidutinė komandiruotės trukmė, kuri šiuo metu yra 4 

mėnesiai. Taip pat būtų suderintos direktyvos nuostatos su esama taikomų pajamų mokesčio 

taisyklių praktika.  
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Nuomonės referentė mano, kad reikia toliau dirbti siekiant patikslinti 8 konstatuojamąją dalį 

ir jos teisines pasekmes teisės akto tekste. 

 

2.  Darbo užmokestis 

Nuomonės referentė negali pritarti Komisijos pasiūlymui pateikti ES lygmens apibrėžtį 

„darbo užmokestis“, nes kyla rizika neatsižvelgti į didelę valstybių narių požiūrių įvairovę. 

Jau pagal dabartinę teisinę sistemą valstybės narės privalo pateikti išsamią informaciją apie 

tai, ką reiškia „darbo užmokestis“ ir ką jis apima pagal atitinkamus jų teisės aktus ir praktiką. 

Ši informacija privalo būti prieinama specialioje interneto svetainėje. Naujos ES lygmens 

apibrėžties įvedimas sukeltų teisinių neaiškumų tiek darbuotojams, tiek įmonėms, ir 

veikiausiai paskatintų pradėti ne vieną teismo bylą. Be to, ši problema kelia klausimų dėl 

subsidiarumo – kelios valstybės narės jau išreiškė susirūpinimą dėl to. 

Todėl direktyvoje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad priimančioji valstybė narė turi išimtinę 

kompetenciją nustatyti darbo užmokesčio sudedamąsias dalis remdamasi savo nacionaline 

teise ir praktika. 
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PAKEITIMAI 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) atsižvelgiant į tai, kad kai kurios 

komandiruotės gali būti ilgalaikės, būtina 

nustatyti, kad ilgesnėms nei 24 mėnesių 

komandiruotėms šalimi, kurioje 

atliekamas darbas, laikoma priimančioji 

valstybė narė. Dėl šios priežasties 

vadovaujantis Reglamento „Roma I“ 

principais, komandiruotų darbuotojų darbo 

sutartims taikoma priimančiosios valstybės 

narės teisė, nebent šalys sutaria pasirinkti 

kitą teisę. Tačiau kitos teisės pasirinkimas 

negali atimti iš darbuotojo apsaugos, kurią 

jam teikia nuostatos, nuo kurių negalima 

nukrypti susitarimu pagal priimančiosios 

valstybės narės teisę. Ši nuostata turi būti 

taikoma nuo komandiruotės pradžios, jei 

numatyta jos trukmė viršija 24 mėnesius, ir 

nuo pirmos dienos praėjus 24 mėnesiams, 

jei faktinė komandiruotės trukmė dar 

ilgesnė. Šia taisykle nepažeidžiama 

įmonių, komandiruojančių darbuotojus į 

kitos valstybės narės teritoriją, teisė 

naudotis laisve teikti paslaugas ir tada, kai 

komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius. 

Taip tiesiog siekiama užtikrinti teisinį 

tikrumą taikant Reglamentą „Roma I“ 

konkrečiu atveju ir nekeičiant to 

reglamento nuostatų. Didžiausios apsaugos 

ir naudos iš Reglamento „Roma I“ gaus 

darbuotojai; 

(8) atsižvelgiant į tai, kad kai kurios 

komandiruotės gali būti ilgalaikės, būtina 

nustatyti, kad ilgesnių nei šešių mėnesių 

komandiruočių atveju šalimi, kurioje 

atliekamas darbas, laikoma priimančioji 

valstybė narė. Dėl šios priežasties 

vadovaujantis Reglamento „Roma I“ 

principais, komandiruotų darbuotojų darbo 

sutartims taikoma priimančiosios valstybės 

narės teisė, nebent šalys sutaria pasirinkti 

kitą teisę. Tačiau kitos teisės pasirinkimas 

negali atimti iš darbuotojo apsaugos, kurią 

jam teikia nuostatos, nuo kurių negalima 

nukrypti susitarimu pagal priimančiosios 

valstybės narės teisę. Šios nuostatos turi 

būti taikomos nuo komandiruotės pradžios, 

jei numatyta jos trukmė viršija šešis 

mėnesius, ir nuo pirmos dienos praėjus 

šešiems mėnesiams, jei faktinė 

komandiruotės trukmė dar ilgesnė. Šia 

taisykle nepažeidžiama įmonių, 

komandiruojančių darbuotojus į kitos 

valstybės narės teritoriją, teisė naudotis 

laisve teikti paslaugas ir tada, kai 

komandiruotės trukmė viršija šešis 

mėnesius. Taip tiesiog siekiama užtikrinti 

teisinį tikrumą taikant Reglamentą „Roma 

I“ konkrečiu atveju ir nekeičiant to 

reglamento nuostatų. Didžiausios apsaugos 

ir naudos iš Reglamento „Roma I“ gaus 

darbuotojai; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) tarptautinio kelių transporto 

sektoriui būdingas didelis darbo judumas, 

todėl Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo įgyvendinimas šioje 

srityje kelia įvairių teisinių klausimų ir 

sunkumų (ypač tada, kai sąsaja su 

atitinkama valstybe nare yra 

nepakankama). Būtų geriausia šias 

problemas spręsti parengiant konkretaus 

sektoriaus teisės aktus, taikytinus drauge 

su kitomis ES iniciatyvomis, kuriomis 

siekiama pagerinti kelių transporto vidaus 

rinkos veikimą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Darbo užmokesčio taisykles 

valstybės narės nustato pačios pagal savo 

teisės sistemą ir praktiką. Tačiau 

komandiruotiems darbuotojams taikomos 

nacionalinės darbo užmokesčio taisyklės 

turi būti grindžiamos būtinybe apsaugoti 

komandiruotus darbuotojus ir negali 

neproporcingai riboti tarpvalstybinio 

paslaugų teikimo; 

(12) valstybės narės turi išimtinę 

kompetenciją nustatyti darbo užmokesčio 

taisykles pagal savo teisės sistemą ir 

praktiką; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

1 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 1 straipsnis papildomas tokia 

dalimi: 

 „4a. Ši direktyva nepažeidžia valstybių 

narių galimybės taikyti arba priimti 

įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtų 

palankesni darbuotojams ar kuriais būtų 

leidžiama arba skatinama vadovautis 

kolektyvinių sutarčių nuostatomis, kurios 

yra palankesnės darbuotojams.“ 

Or. en 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 punktas 

Direktyva 96/71/EB 

2a straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komandiruotės, kurių trukmė viršija 24 

mėnesius 

Komandiruotės, kurių trukmė viršija šešis 

mėnesius 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 punktas 

 Direktyva 96/71/EB 

2a straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 

darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą toje 

pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, 

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 

darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą toje 

pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, 
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atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų 

komandiruočių trukmės visumą, jei 

faktiškai tie darbuotojai komandiruojami 

bent šešiems mėnesiams. 

atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų 

komandiruočių trukmės visumą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto a papunktis 

 Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šioje Direktyvoje darbo užmokestis reiškia 

visus darbo užmokesčio elementus, kurie 

valstybėje narėje, į kurios teritoriją 

darbuotojas komandiruotas, laikomi 

privalomais pagal nacionalinius įstatymus 

ir kitus teisės aktus bei kolektyvines 

sutartis ar arbitražo sprendimus, kurie 

buvo paskelbti visuotinai taikytinais, ir 

(arba), jei nėra sistemos, pagal kurią 

kolektyvinės sutartys arba arbitražo 

sprendimai skelbiami visuotinai 

taikytinais, – pagal kitus kolektyvinius 

susitarimus ar arbitražo sprendimus, kaip 

nustatyta 8 dalies antroje pastraipoje. 

Šioje direktyvoje darbo užmokesčio 

sąvoka apibrėžiama pagal valstybės narės, 

į kurios teritoriją darbuotojas 

komandiruotas, nacionalinę teisę ir (arba) 

praktiką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 punkto d papunktis 

 Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 9 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. en 
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