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Tema: Peticija Nr. 1028/2012 dėl 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones 
dalinio pakeitimo, kurią pateikė Lenkijos pilietis P. W.

1. Peticijos santrauka

Dėl 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl 
darbo per laikinojo įdarbinimo įmones peticijos pateikėjas teigia, kad jos įgyvendinimas 
Jungtinėje Karalystėje sudaro sąlygas darbdaviams imtis gudrybių – jie gali vengti vykdyti 
galimus įsipareigojimus pakeisti laikiną sutartį su darbuotoju nuolatine sutartimi. Pasak 
peticijos pateikėjo, jei darbuotojai nenori prarasti darbo, jie turi susitarti su įdarbinimo 
agentūra, kad būtų užtikrinti, jog bus sudaryta 12 savaičių sutartis; kai kuriais atvejais 
darbuotojas, su kuriuo sudaryta 12 savaičių sutartis, gali dirbti dar 12 savaičių toje pačioje 
įmonėje, tik kitame skyriuje; galiausiai baigus galioti darbuotojo 12 savaičių sutarčiai, jis gali 
savanoriškai išeiti iš darbo ir po šešių savaičių grįžti dirbti į tą pačią įmonę pagal naują 12 
savaičių sutartį. Būtent su tokiomis trimis situacijomis paprastai susiduria darbuotojai ir 
peticijos pateikėjas mano, kad šią padėtį reikia kuo skubiau ištaisyti iš dalies pakeičiant 
pirmiau minėtą direktyvą, siekiant išvengti minėto pobūdžio gudrybių, dėl kurių daroma žala 
darbuotojams ir jie negali naudotis visomis teisėmis, t. y. tokiomis pat teisėmis, kuriomis 
naudojasi pagal nuolatines sutartis dirbantys darbuotojai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.
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„Peticijos pateikėjas, Lenkijos pilietis, skundžiasi dėl to, kaip Jungtinėje Karalystėje 
įgyvendinta Direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones.

Pasak jo, perkėlus Direktyvą dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones į JK nacionalinę teisę, 
laikinojo įdarbinimo įmonėms buvo sudarytos sąlygos apeiti taikomas nuostatas, vengiant 
sudaryti vienodas sąlygas laikiniesiems ir pagal nuolatines sutartis dirbantiems darbuotojams, 
paskirtiems dirbti įmonėje laikinojo darbo naudotojoje.

Peticijos pateikėjas teigia, kad Jungtinėje Karalystėje dažniausiai galima išskirti šiuos tris 
įvykių scenarijus:

 laikinasis darbuotojas paskiriamas dirbti įmonėje tik 12 savaičių;

 laikinasis darbuotojas paskiriamas dirbti įmonėje 12 savaičių, paskui jis perkeliamas į 
kitą skyrių, kuriame gali dirbti dar 12 savaičių, vėliau jo paskyrimas baigiasi;

 laikinasis darbuotojas paskiriamas dirbti įmonėje 12 savaičių, paskui jis išeina iš darbo 
ir po šešių savaičių yra vėl paskiriamas dirbti tame pačiame įmonės skyriuje 12 
savaičių, paskui jis vėl išeina iš darbo ir t. t.

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento persvarstyti Direktyvą dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones ir Jungtinėje Karalystėje taikomas nuostatas ir šiuo klausimu siūlo tris 
galimybes:

 panaikinti 12 savaičių numatytą laikotarpį, per kurį Jungtinėje Karalystėje įgyjama 
teisė į vienodą požiūrį, kad į laikinuosius darbuotojus ir pagal nuolatines sutartis 
dirbančius darbuotojus būtų taikomas vienodas požiūris nuo pirmos jų paskyrimo 
dienos;

 iš dalies pakeisti JK taikomas nuostatas nenagrinėjant klausimų, kurie susiję su 
didesnėmis išlaidomis (vienodas darbo užmokestis, kasmetinės atostogos ir kt.) ir dėl 
kurių, pasak peticijos pateikėjo, darbdaviai apeina taikomas nuostatas;

 iš viso panaikinti JK taikomas nuostatas.

Komisijos pastabos

Komisija nori pabrėžti, kad peticijos pateikėjas netvirtina, jog JK teisės aktais arba taikoma 
praktika pažeidžiama ES teisė. Peticijos pateikėjas iš tikrųjų mano, kad taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamas darbas per laikinojo įdarbinimo įmones, Jungtinėje Karalystėje yra 
pažeidžiamos. Jis prašo Europos Parlamento persvarstyti Direktyvą dėl darbo per laikinojo 
įdarbinimo įmones ir į JK nacionalinę teisę perkeltus teisės aktus.

Kalbant apie Direktyvą 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones, kurią 
Komisijai pateikus pasiūlymą priėmė Europos Parlamentas ir Taryba, pažymėtina, kad 
Komisija šiuo metu ją persvarsto; iki 2013 m. pabaigos ji paskelbs ataskaitą dėl šios 
direktyvos taikymo. Pagal direktyvos 12 straipsnį ši peržiūra atliekama tam, kad prireikus 
būtų galima pasiūlyti būtinus pakeitimus.
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Dėl teisės aktų, kuriais į JK nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 2008/104/EB, – peticijos 
pateikėjo vadinamų nuostatų, – pažymėtina, kad ši direktyva į Didžiosios Britanijos 
nacionalinę teisę buvo perkelta 2010 m. priėmus laikinųjų darbuotojų įdarbinimo taisykles.
Tokie pat teisės aktai 2011 m. buvo priimti ir Šiaurės Airijoje.

Komisija negali teikti pastabų ar siūlyti teisės aktų, kuriais Jungtinėje Karalystėje 
įgyvendinama direktyva, pakeitimus. Vis dėlto, atsižvelgdama į tai, kad peticijos pateikėjas ne 
kartą nurodo ne tik Direktyvą dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones, bet ir laikinųjų 
darbuotojų įdarbinimo taisykles, ir abejoja tuo, ar direktyva Jungtinėje Karalystėje 
įgyvendinta tinkamai, Komisija norėtų pabrėžti, jog neatrodo, kad peticijos pateikėjo 
nurodytu atveju būtų pažeistos direktyvos nuostatos.

Iš tiesų Direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones 5 straipsnio 1 
dalyje nustatytas vienodo požiūrio principas, pagal kurį laikinųjų darbuotojų pagrindinės 
darbo ir įdarbinimo sąlygos (kurios apima darbo užmokestį ir darbo laiko, viršvalandžių, 
pertraukų, poilsio laiko, naktinio darbo, atostogų ir valstybinių švenčių trukmę) jų paskyrimo 
į įmonę laikinojo darbo naudotoją laikotarpiu turi būti bent tokios, kokios būtų taikomos, jei 
ta įmonė būtų juos tiesiogiai įdarbinusi tai pačiai darbo vietai užimti. Tačiau tame pačiame 
straipsnyje numatyta galimybė taikyti įvairias nukrypti nuo vienodo požiūrio principo 
leidžiančias nuostatas laikantis griežtų sąlygų. Visų pirma, valstybės narės, kurios atitinka 5 
straipsnio 4 dalyje išdėstytas sąlygas, pirmiausia tos, kuriose nėra teisinės sistemos, pagal 
kurią kolektyvinės sutartys galėtų būti pripažįstamos visuotinai taikytinomis, gali nukrypti 
nuo vienodo požiūrio principo nustatydamos pagrindines darbo ir įdarbinimo sąlygas, taip pat 
gali nustatyti numatytą laikotarpį, per kurį įgyjama teisė į vienodą požiūrį.

JK neatitinka pirmiau nurodytų sąlygų ir faktiškai naudojasi direktyvos 5 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta nukrypti leidžiančia nuostata. Pagal 2010 m. laikinųjų darbuotojų įdarbinimo 
taisykles laikinieji darbuotojai, dirbantys įmonėje laikinojo darbo naudotojoje, praėjus 12 
savaičių numatytam laikotarpiui, turi teisę į visiškai tokias pat sąlygas, kaip ir nuolatiniai 
darbuotojai, dirbantys tą patį darbą toje pačioje įmonėje.

Taisyklėse, pirmiausia 5 taisyklės 1 dalyje, teigiama, kad „pagal 7 taisyklę laikinasis 
darbuotojas (A) turi teisę į tokias pat pagrindines darbo ir įdarbinimo sąlygas, kokias jis 
turėtų, jei įmonė būtų jį įdarbinusi tai pačiai darbo vietai užimti <…>“, o pagal 7 taisyklę 
nustatyta, kad:

1) 5 taisyklė netaikoma, jei laikinasis darbuotojas neišdirbo numatyto laikotarpio.
2) Kad išdirbtų numatytą laikotarpį, laikinasis darbuotojas turi dirbti tą patį darbą toje 
pačioje įmonėje 12 kalendorinių savaičių iš eilės per vieną ar daugiau paskyrimų.

Taisyklėse išsamiai išdėstytos nuostatos, kaip skaičiuojamas numatytas laikotarpis, įskaitant 
galimas pertraukas per šį laikotarpį, ir nurodyti atvejai, kai šis laikotarpis prasideda iš naujo.

Be to, pagal Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones 5 straipsnio 5 dalį 
valstybės narės turi imtis tinkamų priemonių, kad taikant šį straipsnį būtų išvengta 
piktnaudžiavimo ir, visų pirma, kad būtų užkirstas kelias vėlesniems paskyrimams, kuriais 
būtų siekiama nesilaikyti šios direktyvos nuostatų. Jungtinėje Karalystėje taikomuose teisės 
aktuose, kuriais ši direktyva buvo perkelta į nacionalinę teisę, yra įtvirtintos tokios nuostatos, 
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kaip reikalaujama direktyvoje. Pabrėžtina, kad 2010 m. laikinųjų darbuotojų įdarbinimo 
taisyklės papildytos aiškinamuoju dokumentu (gairėmis), kurį 2011 m. gegužės mėn. paskelbė 
JK verslo, inovacijų ir įgūdžių ministerija. Šio dokumento skyriuje „12 savaičių trukmės 
paskyrimo laikotarpis ir kovos su piktnaudžiavimu nuostatos“ teigiama:

Įdarbinanti įmonė, žinoma, gali nuspręsti neįdarbinti laikinųjų darbuotojų pasibaigus 12 
savaičių trukmės numatytam laikotarpiui. Šiose taisyklėse nenurodyta, kaip būtų galima 
išvengti, kad laikinieji darbuotojai nebūtų atleidžiami iš darbo praėjus, pvz., 11 savaičių, 
arba nustatyti, kad visos įdarbinančios įmonės įprastai taikytų 12 savaičių trukmės paskyrimo 
laikotarpį. Tačiau įdarbinančios įmonės ir laikinojo įdarbinimo įmonės turėtų būti 
informuotos apie kovos su piktnaudžiavimu nuostatas, taikytinas visais atvejais, kai taikomi 
paskyrimo modeliai, kuriais siekiama sąmoningai neleisti laikiniesiems darbuotojams 
naudotis savo teisėmis.

Pavyzdžiui, laikinasis darbuotojas baigė du ar daugiau paskyrimus toje pačioje įmonėje, 
kurioje jis jau dirbo 12 savaičių, o po šešių savaičių pertraukos dirbo dar 12 savaičių, paskui 
vėl darė šešių savaičių pertrauką. Jeigu laikinasis darbuotojas paskiriamas trečiąjį kartą, šis 
paskyrimas galėtų būti laikomas bandymu išvengti numatyto laikotarpio pabaigos, tačiau 
turėtų būti aišku, kad bandymas buvo sąmoningas. Pateikus skundą šį klausimą galėtų 
svarstyti Darbo tribunolas.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, akivaizdu, kad, viena vertus, peticijos pateikėjo nurodyta 
praktika gali būti iš tiesų siekiama neleisti laikytis visiškai vienodo požiūrio į laikinuosius 
darbuotojus Jungtinėje Karalystėje; kita vertus, Jungtinėje Karalystėje taikomos kovos su 
piktnaudžiavimu priemonės laikantis Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones 
nuostatų.

Išvados

Kadangi peticijos pateikėjas netvirtina, kad teisės aktais, kuriais reglamentuojamas darbas per 
laikinojo įdarbinimo įmones Jungtinėje Karalystėje, arba valdžios institucijų šiuo klausimu 
taikoma praktika yra pažeidžiama ES teisė, Komisija šiuo atveju neturi kompetencijos imtis 
veiksmų.

Pagal Direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones 12 straipsnį
Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais ES lygmeniu, 
šiuo metu peržiūri šios direktyvos taikymą, kad prireikus galėtų pasiūlyti būtinus pakeitimus.
Komisijos ataskaita dėl šios peržiūros turi būti paskelbta iki 2013 m. gruodžio mėn.“


