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Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

 1a. atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, 

pridėtą prie šios rezoliucijos; 

Or. en 

Informacijos tikslais, pareiškimo tekstas: 

„EUROPOS KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Direktyvos 96/71/EB, iš dalies pakeistos šiandien priimta direktyva, 3 straipsnio 7 dalies 

antroje pastraipoje nustatyta, kad komandiruotpinigiai laikomi darbo užmokesčio dalimi, 

nebent jie yra mokami kompensuojant su komandiruote susijusias faktines kelionės, 

maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas. Joje taip pat numatyta, kad darbdavys, nepažeisdamas 1 

dalies pirmos pastraipos h punkto, kompensuoja tokias komandiruoto darbuotojo išlaidas 

pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką, taikomą darbo santykiams.  

Komisija supranta, kad „nacionalinė teisė ir (arba) praktika, taikoma darbo santykiams“ iš 

esmės yra buveinės valstybės narės nacionalinė teisė ir (arba) praktika, jeigu pagal ES 

taisykles dėl tarptautinės privatinės teisės nenustatyta kitaip. Atsižvelgiant į Teisingumo 

Teismo sprendimą C-396/13 (59 punktas) kompensavimas apima ir situaciją, kai darbdavys 

apmoka darbuotojų išlaidas ir šiems nereikia pirma sumokėti patiems ir paskui prašyti, kad jų 

išlaidos būtų kompensuotos. 

Komisija pažymi, kad šiandien priimtoje direktyvoje numatyta, jog dėl tarptautiniam kelių 

transportui būdingo itin didelio judumo peržiūrėtos komandiravimo taisyklės bus taikomos 

šiam sektoriui nuo teisėkūros procedūra priimto akto, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 

2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su 

Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/EB susijusios kelių transporto vairuotojų 

komandiravimo taisyklės, taikymo pradžios dienos. 

Komisija ragina Parlamentą ir Tarybą greitai priimti šį aktą, kad būtų galima pritaikyti 

taisykles konkretiems komandiruojamų darbuotojų poreikiams šiame sektoriuje, kartu 

užtikrinant tinkamą vidaus kelių transporto rinkos veikimą. 
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Iki kol bus pradėtas taikyti specialus kelių transporto sektoriui taikomas teisėkūros aktas, šiam 

sektoriui toliau galios Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES. Šie teisės aktai netaikomi 

kelių transporto veiklai, kuri nėra komandiravimas.  

Komisija toliau atidžiai stebės, ar tinkamai užtikrinamas galiojančių taisyklių laikymasis, visų 

pirma kelių transporto sektoriuje, ir prireikus imsis veiksmų.“ 

 

 


