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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra 

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas tekstas 

žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016) 0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0128), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 

53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 

Parlamentui (C8-0114/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Bulgarijos Respublikos Nacionalinio Susirinkimo, Čekijos 

Respublikos Senato ir Atstovų Rūmų, Danijos Karalystės Folketingo, Estijos 

Respublikos Rygikogo, Kroatijos Respublikos Saboro, Latvijos Respublikos Saeimos, 

Lietuvos Respublikos Seimo, Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos, Lenkijos 

Respublikos Senato ir Seimo, Rumunijos Senato ir Deputatų Rūmų ir Slovakijos 

Respublikos Nacionalinės Rados pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2016 m. gruodžio 

14 d. nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2016 m. gruodžio 7 d. nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 

vartotojų apsaugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0319/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;  

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1  OL C 75, 2017 3 10, p. 81. 
2  OL C 185, 2017 6 9, p. 75. 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 nurodomoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį ir 62 straipsnį, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 

1 dalį, 62 straipsnį ir 153 straipsnio 1 

dalies a ir b punktus kartu su 153 

straipsnio 2 dalimi, 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 

– esminiai Sąjungos vidaus rinkos 

principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV). Siekdama 

užtikrinti vienodas bendrovių veiklos 

sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą 

Sąjunga toliau stiprina šių principų 

įgyvendinimą; 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 

– esminiai Sąjungos vidaus rinkos 

principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) ir būtini 

tinkamai veikiančiai vidaus rinkai 

užtikrinti. Sąjunga, siekdama užtikrinti 

vienodas bendrovių veiklos sąlygas, kovoti 

su taisyklių apėjimu, užtikrinti pagarbą 

darbuotojų teisėms, pagerinti darbo 

sąlygas ir padidinti valstybių narių 

socialinę sanglaudą, toliau gerina šių 

principų įgyvendinimą ir vykdymą; 

 

Pakeitimas   3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) laisvė teikti paslaugas apima 

įmonių teisę teikti paslaugas kitoje 

valstybėje narėje, į kurią jos gali tam 

tikram laikui komandiruoti savo 

(2) laisvė teikti paslaugas apima 

įmonių teisę teikti paslaugas kitoje 

valstybėje narėje, į kurią jos gali tam 

tikram laikui komandiruoti savo 
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darbuotojus toms paslaugoms suteikti; darbuotojus toms paslaugoms suteikti. 

Pagal SESV 56 straipsnį nustatyta, kad 

Sąjungoje uždraudžiami laisvės teikti 

paslaugas apribojimai, taikomi valstybių 

narių nacionaliniams subjektams, kurie 

yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje negu 

valstybė, kurios subjektu yra asmuo, 

kuriam tos paslaugos teikiamos; 

 

Pakeitimas   4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) pagal ES sutarties 3 straipsnį 

Sąjunga turi skatinti socialinį teisingumą ir 

apsaugą. SESV 9 straipsniu Sąjungai 

nustatoma užduotis remti didelį užimtumą, 

užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 

kovoti su socialine atskirtimi; 

(3) pagal ES sutarties 3 straipsnį 

Sąjunga turi skatinti socialinį teisingumą ir 

apsaugą. SESV 9 straipsniu Sąjungai 

nustatoma užduotis remti didelį užimtumą, 

užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 

kovoti su socialine atskirtimi, taip pat 

skatinti aukšto lygio švietimą, mokymą ir 

žmonių sveikatos apsaugą; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) siekiant užtikrinti, kad ši direktyva 

būtų tinkamai taikoma, reikėtų sustiprinti 

valstybių narių darbo inspekcijos tarnybų 

veiklos koordinavimą ir 

bendradarbiavimą Europos mastu 

kovojant su sukčiavimu darbuotojų 

komandiravimo srityje, taip pat turėtų būti 

atliekamos patikros siekiant užtikrinti, 

kad kilmės valstybės narės valdymo 

institucijai būtų reguliariai mokamos 

socialinio draudimo įmokos už 

komandiruotus darbuotojus; 

 



 

PE582.163v02-00 8/87 RR\1137464LT.docx 

LT 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų 

po Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo priėmimo būtina įvertinti, 

ar jos nuostatomis tebeužtikrinama dviejų 

poreikių – poreikio plėtoti paslaugų 

teikimo laisvę ir poreikio saugoti 

komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra; 

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų 

po Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo priėmimo ir atsižvelgiant į 

įrodytus sukčiavimo atvejus, būtina 

peržiūrėti, ar jos nuostatomis vis dar 

užtikrinama tinkama dviejų poreikių – 

poreikio plėtoti paslaugų teikimo laisvę, 

užtikrinti sąžiningą verslo aplinką ir 

vienodas sąlygas darbuotojams bei vidaus 

rinkoje veikiančioms įmonėms ir poreikio 

saugoti komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra. Reikia skubiai išaiškinti 

taisykles siekiant užtikrinti, kad jos būtų 

taikomos vienodai, ir siekiant didesnės 

socialinės konvergencijos. Kartu su 

Direktyvos 96/71/EB peržiūra, prioritetą 

reikėtų teikti Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2014/67/ES 

įgyvendinimui ir vykdymui1a; 

 ___________________ 

 1a. 2014 m. gegužės 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo paslaugų 

teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 

kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 

(ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą (IMI reglamentas) 

(OL L 159, 2014 5 28, p. 11). 

 

Pakeitimas   7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) vis dar trūksta išsamių ir tikslių 

duomenų komandiruotų darbuotojų 
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srityje, visų pirma susijusių su 

komandiruotų darbuotojų skaičiumi 

konkrečiuose užimtumo sektoriuose ir 

konkrečiose valstybėse narėse. Svarbu, 

kad Komisija pradėtų rinkti ir tikrinti 

tokius duomenis ir atliktų poveikio 

vertinimą komandiruotų darbuotojų 

srityje; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 

teisėje buvo įtvirtinti dar steigimo 

sutartimis. Vienodo darbo užmokesčio 

principas įgyvendintas per antrinės teisės 

aktus ir taikomas ne tik vyrų ir moterų 

atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas ir 

neterminuotas darbo sutartis dirbantiems 

darbuotojams, visą ir ne visą darbo dieną 

dirbantiems darbuotojams, per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir panašų 

darbą dirbantiems priimančiosios įmonės 

darbuotojams; 

(5) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės, taip 

pat taikomi tarpvalstybines paslaugas 

teikiančioms bendrovėms, ES teisėje buvo 

įtvirtinti dar steigimo sutartimis. Vienodo 

darbo užmokesčio principas įgyvendintas 

per antrinės teisės aktus ir taikomas ne tik 

vyrų ir moterų atžvilgiu, bet ir pagal 

terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis 

dirbantiems darbuotojams, visą ir ne visą 

darbo dieną dirbantiems darbuotojams, per 

laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir 

panašų darbą dirbantiems priimančiosios 

įmonės darbuotojams; Tai apima bet kokių 

priemonių, kuriomis gali būti tiesiogiai ar 

netiesiogiai diskriminuojami piliečiai, 

draudimą. Taikant tuos principus, turėtų 

būti atsižvelgiama į atitinkamą Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;  

 

Pakeitimas   9Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) pagal Reglamento „Roma I“ 

nuostatas darbdaviams ir darbuotojams 

paprastai leidžiama patiems spręsti, kokia 

teisė bus taikoma darbo sutarčiai. Tačiau iš 

darbuotojo negalima atimti apsaugos, kurią 

jam suteikia privalomos teisės nuostatos 

(6) pagal Reglamento „Roma I“ 

nuostatas darbdaviams ir darbuotojams 

paprastai leidžiama patiems spręsti, kokia 

teisė bus taikoma darbo sutarčiai. Tačiau iš 

darbuotojo negalima atimti apsaugos, kurią 

jam suteikia privalomos teisės nuostatos 
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šalyje, kurioje arba, jei tinka, iš kurios 

darbuotojas paprastai vykdo savo darbą. Jei 

pasirinkimo nėra, sutarčiai taikoma šalies, 

kurioje arba, jei tinka, iš kurios darbuotojas 

paprastai vykdo savo darbą pagal sutartį, 

teisė; 

šalyje, kurioje arba, jei tinka, iš kurios 

darbuotojas paprastai vykdo savo darbą. Jei 

pasirinkimo nėra, sutarčiai taikoma šalies, 

kurioje arba, jei tinka, iš kurios darbuotojas 

paprastai vykdo savo darbą pagal sutartį, 

teisė. Reglamentu „Roma I“ taip pat 

nustatyta, kad valstybė, kurioje įprastai 

atliekamas darbas, lieka ta pati, jei 

darbuotojas laikinai dirba kitoje 

valstybėje. Šia direktyva užtikrinamas 

teisinis tikrumas taikant Reglamentą 

„Roma I“ konkrečiomis aplinkybėmis ir 

nekeičiant to reglamento nuostatų. 

Reglamentas „Roma I“ užtikrins apsaugą 

ir naudą visų pirma darbuotojams; 

  

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Reglamentu „Roma I“ nustatyta, 

kad valstybė, kurioje įprastai atliekamas 

darbas, lieka ta pati, jei darbuotojas 

laikinai dirba kitoje valstybėje; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 11 

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 

(8) atsižvelgiant į tai, kad kai kurios 

komandiruotės gali būti ilgalaikės, būtina 

nustatyti, kad komandiravimas yra laikino 

pobūdžio. Todėl po 24 mėnesių 

komandiruotėms turėtų būti taikomos 

valstybės narės, į kurią darbuotojas 

komandiruotas, nustatytos visos darbo 

sutarties sąlygos, išskyrus sąlygas, 

susijusias su darbo sutarties sudarymu ir 

užbaigimu. Šia taisykle nepažeidžiama 
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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; 

įmonių, komandiruojančių darbuotojus į 

kitos valstybės narės teritoriją, teisė 

naudotis laisve teikti paslaugas ir tada, kai 

komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius. 

Jei komandiruotės turi trukti ilgiau, 

turėtų būti galimybė pratęsti 

komandiruotės laikotarpį įmonėms, 

remiantis pagrįstu prašymu, pateiktu 

kompetentingai institucijai toje valstybėje 

narėje, į kurią darbuotojas 

komandiruotas; 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) pagal nusistovėjusią teismo 

praktiką laisvė teikti paslaugas gali būti 

apribota dėl bendrųjų interesų viršenybės 

priežasčių ir tie apribojimai turi būti 

proporcingi ir būtini; 

(9) pagal nusistovėjusią teismo 

praktiką laisvė teikti paslaugas gali būti 

apribota dėl bendrųjų interesų viršenybės 

priežasčių ir tie apribojimai turi būti būtini 

irproporcingi;  

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

tarptautinio kelių transporto sektoriui 

būdingas didelis darbo judumas, todėl 

Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo 

įgyvendinimas šioje srityje kelia įvairių 

teisinių klausimų ir sunkumų (ypač tada, 

(10) tarptautinio kelių transporto 

sektoriui būdingas didelis darbo judumas, 

todėl Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo įgyvendinimas tame 

sektoriuje kelia tam tikrų teisinių klausimų 
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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; 

ir sunkumų, kurie nagrinėjami Komisijos 

pasiūlyme dėl direktyvos, kuria iš dalies 

keičiama Direktyva 2006/22/EB dėl 

reikalavimų vykdymo ir nustatomos 

konkrečios taisyklės Direktyvos 96/71/EB 

ir Direktyvos 2014/67/ES dėl vairuotojų 

komandiravimo kelių transporto 

sektoriuje atžvilgiu [COD(2017)0121], 

kuris pateiktas siekiant parengti 
konkretaus sektoriaus teisės aktus; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) konkurencingoje vidaus rinkoje 

paslaugų teikėjai konkuruoja ne vien darbo 

sąnaudomis, bet ir tokiais veiksniais kaip 

našumas ir veiksmingumas arba prekių ir 

paslaugų kokybė ir novatoriškumas; 

(11) iš tiesų integruotoje ir 

konkurencingoje vidaus rinkoje paslaugų 

teikėjai konkuruoja tokiais veiksniais kaip 

našumas, veiksmingumas, darbuotojų 

išsilavinimo ir įgūdžių lygis, taip pat 
prekių ir paslaugų kokybė ir 

novatoriškumas; 

 

Pakeitimas 15 

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) darbo užmokesčio taisykles 

valstybės narės nustato išimtinai pačios 

pagal savo teisės sistemą ir (arba) praktiką. 

Darbo užmokesčio nustatymas yra 

išimtinė valstybių narių ir socialinių 

partnerių kompetencija. Ypač reikėtų 

užtikrinti, kad nebūtų pažeista 

nacionalinė atlyginimo nustatymo sistema 

ir susijusių dalyvių laisvė; 
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Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Nacionaliniais teisės aktais ar 

visuotinai taikomomis kolektyvinėmis 

sutartimis nustatyti darbo užmokesčio 

elementai turi būti skaidrūs ir aiškūs 

visiems paslaugų teikėjams. Todėl pagrįstai 

galima nustatyti prievolę valstybėms 

narėms Direktyvos dėl vykdymo 

užtikrinimo 5 straipsnyje nurodytoje 

bendroje interneto svetainėje skelbti 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis; 

(13) darbo užmokesčio elementai, 

tinkamam darbo užmokesčiui apskaičiuoti 

taikomas metodas ir, prireikus, priskyrimo 

skirtingų darbo užmokesčių kategorijoms 

kriterijai turėtų būti aiškūs ir skaidrūs 

visiems paslaugų teikėjams ir 

komandiruotiesiems darbuotojams. 

Apskaičiuojant darbo užmokestį, turėtų 

būti atsižvelgta į visus teisės aktais, 

taikytinomis kolektyvinėmis sutartimis ar 

arbitražo sprendimais nustatytus 

privalomus elementus, jei šie elementai 

taip pat taikomi vietos lygmeniu. Todėl 

pagrįstai galima nustatyti prievolę 

valstybėms narėms Direktyvos dėl 

vykdymo užtikrinimo 5 straipsnyje 

nurodytoje bendroje interneto svetainėje 

skelbti komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 

nustatyta pagal taikytiną teisę ir 

kolektyvines sutartis, nes skaidrumas ir 

prieiga prie informacijos yra labai 

svarbūs teisiniam tikrumui ir teisės aktų 

vykdymui užtikrinti. Informacija, 

pateikiama bendroje oficialioje 

nacionalinėje interneto svetainėje, turėtų 

atitikti nacionalinius teisės aktus ir 

praktiką ir atsižvelgti į socialinių 

partnerių savarankiškumą. Svarbu, kad 

kiekviena valstybė narė užtikrintų, kad ši 

interneto svetainė veiktų sklandžiai ir 

būtų nuolat atnaujinama;  

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) Direktyvoje 2014/67/ES 
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pateikiama keletas nuostatų, skirtų 

užtikrinti, kad būtų reikalaujama 

įgyvendinti taisykles dėl darbuotojų 

komandiravimo ir kad jų laikytųsi visi 

paslaugų teikėjai. Direktyvos 2014/67/ES 

4 straipsnyje pateikiamas elementų, kurie 

turi būti vertinami siekiant nustatyti tikrą 

komandiravimo padėtį ir užkirsti kelią 

piktnaudžiavimui ir įstatymų apėjimui, 

sąrašas; 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13b) darbdaviai iki komandiruotės 

pradžios turėtų imtis tinkamų priemonių 

pagrindinei informacijai apie įdarbinimo 

sąlygas komandiravimo atveju pateikti 

pagal Tarybos direktyvą 91/533/EEB1a; 

 _________________ 

 1a Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl 

darbdavio pareigos informuoti 

darbuotojus apie galiojančias sutarties 

arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 

1991 10 18, p. 32). 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13c) šia direktyva nustatoma 

subalansuota sistema, skirta laisvei teikti 

paslaugas ir komandiruotų darbuotojų 

teisėms užtikrinti, kuri yra 

nediskriminuojanti, skaidri ir proporcinga 

ir pagal kurią atsižvelgiama į 

nacionalinių darbo santykių įvairovę. Š 

direktyva netrukdo komandiruotiems 

darbuotojams taikyti palankesnių darbo 



 

RR\1137464LT.docx 15/87 PE582.163v02-00 

 LT 

sutarties sąlygų; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13d) ši direktyva jokiu būdu neturėtų 

kliudyti naudotis valstybių narių ir 

Sąjungos lygmeniu pripažįstamomis 

pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar 

laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, 

numatytų valstybių narių konkrečiose 

darbo santykių sistemose pagal 

nacionalinius teisės aktus ir (arba) 

praktiką. Ji taip pat neturėtų daryti įtakos 

teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, 

juos sudaryti bei užtikrinti jų vykdymą ar 

imtis kolektyvinių veiksmų pagal 

nacionalinę teisę ir (arba) praktiką; 

 

Pakeitimas   21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) valstybių narių įstatymais ir kitais 

teisės aktais arba kolektyvinėmis 

sutartimis gali būti užtikrinta, kad įmonės 

neturėtų galimybės naudodamosi 

subrangos sutartimis apeiti taisykles, 

kuriomis užtikrinamos tam tikros su darbo 

užmokesčiu susijusios darbo sutarties 

sąlygos. Jeigu nustatytos nacionalinio 

lygmens darbo užmokesčio taisyklės, 

valstybė narė gali nediskriminuodama jas 

taikyti įmonėms, komandiruojančioms 

darbuotojus į jos teritoriją, jeigu tai 

neproporcingai neapriboja tarpvalstybinio 

paslaugų teikimo; 

(14) įstatymais, kitais teisės aktais ir 

nacionaline praktika, įskaitant valstybėse 

narėse taikytinas administracines 

nuostatas arba kolektyvines sutartis, gali 

būti užtikrinta, kad įmonės neturėtų 

galimybės naudodamosi subrangos 

sutartimis apeiti taisykles, kuriomis 

užtikrinamos tam tikros su darbo 

užmokesčiu susijusios darbo sutarties 

sąlygos. Jeigu nustatytos nacionalinio 

lygmens darbo užmokesčio taisyklės, 

valstybė narė gali nediskriminuodama jas 

taikyti įmonėms, komandiruojančioms 

darbuotojus į jos teritoriją; 
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Pakeitimas   22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) valstybės narės, siekdamos 

subrangos atvejais kovoti su 

piktnaudžiavimu ir apsaugoti 

komandiruotų darbuotojų teises, pagal 

nacionalinę teisę ir praktiką turėtų 

užtikrinti, kad komandiruoti darbuotojai 

galėtų gauti visas jiems priklausančias 

išmokas; 

 

Pakeitimas   23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) valstybės narės turėtų nuosekliai ir 

darniai taikyti su subrangos sutartimis 

susijusias esamas taisykles; 

Pakeitimas   24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/104/EB dėl darbo per 

laikinojo įdarbinimo įmones įtvirtinamas 

principas, pagal kurį per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems 

darbuotojams taikomos bent tokios 

pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, 

kurios būtų taikomos tokiems 

darbuotojams, jei juos būtų įdarbinusi pati 

priimančioji įmonė tai pačiai darbo vietai 

užimti. Šis principas turėtų būti taikomas ir 

per laikinojo įdarbinimo įmones į kitą 

valstybę narę komandiruojamiems 

darbuotojams; 

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/104/EB dėl darbo per 

laikinojo įdarbinimo įmones įtvirtinamas 

principas, pagal kurį per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems 

darbuotojams taikomos bent tokios 

pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, 

kurios būtų taikomos tokiems 

darbuotojams, jei juos būtų įdarbinusi pati 

priimančioji įmonė tai pačiai darbo vietai 

užimti. Šis principas turėtų būti taikomas ir 

per laikinojo įdarbinimo įmones į kitą 

valstybę narę komandiruojamiems 

darbuotojams. Valstybės narės turėtų 



 

RR\1137464LT.docx 17/87 PE582.163v02-00 

 LT 

užtikrinti vienodą požiūrį į komandiruotus 

darbuotojus, įdarbintus per laikinojo 

įdarbinimo įmonę, ir į vietinius 

darbuotojus, įdarbintus per laikinojo 

įdarbinimo įmonę; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

1 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1)  1 straipsnio 3 dalies c punktas 

pakeičiamas taip: 

„c) kaip laikino įdarbinimo įmonė ar 

įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją 

įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia 

valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad 

komandiruotės metu laikino įdarbinimo 

įmonė ar įdarbinimo agentūra ir 

darbuotojas saistomi darbo santykiais. 

„c) kaip laikino įdarbinimo įmonė ar 

įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją 

įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia 

valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad 

komandiruotės metu laikino įdarbinimo 

įmonė ar įdarbinimo agentūra ir 

darbuotojas saistomi darbo santykiais.“ 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

1 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a)  1 straipsnis papildomas šia 

dalimi: 

 „4a. Ši direktyva jokiu būdu nekliudo 

naudotis valstybių narių ir Sąjungos 

lygmeniu pripažįstamomis pagrindinėmis 

teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti 

arba imtis kitų veiksmų, numatytų 

konkrečiose valstybių narių darbo 

santykių sistemose pagal nacionalinius 

teisės aktus ir (arba) praktiką. Ji taip pat 

nedaro įtakos teisei derėtis dėl 

kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei 
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užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių 

veiksmų pagal nacionalinę teisę ir (arba) 

praktiką.“ 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 96/71/EB 

2a straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2a straipsnis 2a straipsnis 

Komandiruotės, kurių trukmė viršija 24 

mėnesius 

Komandiruotės, kurių trukmė viršija 24 

mėnesius 

1. Kai numatoma ar faktinė 

komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius, 

valstybė narė, į kurios teritoriją 

komandiruotas darbuotojas, laikoma 

šalimi, kurioje darbuotojas paprastai atlieka 

savo darbą. 

1. Darbuotojų komandiravimas turi 

būti laikinas. Kai numatoma ar faktinė 

komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius, 

valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 

1 dalyje nurodytos įmonės į jų teritoriją 

komandiruotiems darbuotojams be 3 

straipsnio 1 dalyje nurodytų darbo 

sutarties sąlygų ir nepriklausomai nuo to, 

kokia teisė yra taikoma darbo santykiams, 

papildomai garantuotų visas valstybėje 

narėje, kurioje teikiama paslauga, 

taikytinas darbo sutarties sąlygas, jei tos 

sąlygos darbuotojui yra palankesnės už 

sąlygas, kurias reikėtų taikyti pagal darbo 

santykiams taikytiną teisę, išskyrus 

sąlygas, susijusias su darbo sutarties 

sudarymu ir užbaigimu.  

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 

darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą toje 

pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, 

atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų 

komandiruočių trukmės visumą, jei 

faktiškai tie darbuotojai komandiruojami 

bent šešiems mėnesiams. 

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 

darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą toje 

pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, 

atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų 

komandiruočių trukmės visumą. 

 2a. Valstybė narė, kurioje teikiama 

paslauga, gali, atsižvelgdama į pagrįstą 

paslaugos teikėjo prašymą, pratęsti 

laikotarpį, prieš kurį yra užtikrinamos toje 

valstybėje narėje taikytinos darbo 

sutarties sąlygos, kaip nurodyta 1 dalyje, 



 

RR\1137464LT.docx 19/87 PE582.163v02-00 

 LT 

remdamasi tuo, kad tos įmonės teikiamos 

paslaugos laikinai turi būti teikiamos 

ilgiau.  

 Valstybė narė, argumentuodama savo 

sprendimus, tokius prašymus tvarko 

proporcingai, nediskriminuojamai ir 

laiku. Jei valstybė narė pritaria tokiam 

prašymui, įmonė kas dvylika mėnesių, kol 

baigiamos teikti atitinkamos paslaugos, 

atnaujina informaciją apie padėtį. 

 Priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija sprendimą dėl 

tokio prašymo priima pagrįstai, 

proporcingai ir nediskriminuojamai pagal 

Direktyvos 2014/67/ES 4 straipsnį ir pagal 

Reglamentą 883/2004/EB.  

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 

nepriklausomai nuo to, kokia teisė yra 

taikoma darbo santykiams, į jų teritoriją 

komandiruotiems darbuotojams 1 

straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 

garantuotų darbo sutarties sąlygas, 

susijusias su toliau nurodytais dalykais, 

kuriuos toje valstybėje narėje, kurioje 

darbas yra atliekamas, reglamentuoja: 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 

nepriklausomai nuo to, kokia teisė yra 

taikoma darbo santykiams, į jų teritoriją 

komandiruotiems darbuotojams 1 

straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 

garantuotų tokias pat darbo sutarties 

sąlygas, kurios apima toliau nurodytus 

dalykus, kuriuos toje valstybėje narėje, 

kurioje darbas yra atliekamas, 

reglamentuoja:  

– įstatymai ir kiti teisės aktai ir (arba) – įstatymai ir kiti teisės aktai ir (arba) 

– kolektyvinės sutartys ar arbitražo 

sprendimai, kurie buvo paskelbti 

visuotinai taikytinais, kaip nustatyta šio 

straipsnio 8 dalyje: 

– kolektyvinės sutartys ar arbitražo 

sprendimai, kaip nustatyta šio straipsnio 8 

ir 8a dalyse: 

a) maksimalaus darbo ir minimalaus 

poilsio laikas, 

a) maksimalus darbo ir minimalus 

poilsio laikas, įskaitant konkrečias 

priemones, susijusias su darbu naktį, 

savaitgaliais bei valstybinių švenčių 

dienomis atliekamu darbu ir pamaininiu 
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darbu; 

b) minimalių mokamų metinių 

atostogų trukmė; 

b) minimalių mokamų metinių 

atostogų trukmė; 

c) darbo užmokestis, įskaitant 

viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 

punktas netaikomas papildomo pensinio 

draudimo sistemoms; 

c) darbo užmokestis, įskaitant 

viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 

punktas netaikomas papildomo pensinio 

draudimo sistemoms; 

d) darbuotojų, ypač siūlomų laikinojo 

įdarbinimo įmonių, samdos sąlygos; 

d) darbuotojų, ypač siūlomų laikinojo 

įdarbinimo įmonių, samdos sąlygos; 

e) darbuotojų sveikatos, higienos ir 

darbo saugos sąlygos; 

e) darbuotojų sveikatos, higienos ir 

darbo saugos sąlygos; 

f) apsaugos priemonės, susijusios su 

nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, 

vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygomis; 

f) apsaugos priemonės, susijusios su 

nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, 

vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygomis; 

g) vienodos sąlygos vyrams ir 

moterims bei kitos nediskriminavimo 

nuostatos. 

g) vienodos sąlygos vyrams ir 

moterims bei kitos nediskriminavimo 

nuostatos; 

 ga) darbuotojų apgyvendinimo 

sąlygos; 

 gb) atitinkamo dydžio dienpinigiai, 

skirti toli nuo namų dėl profesinių 

priežasčių esančių darbuotojų kelionės, 

maitinimo ir apgyvendinimo išlaidoms 

padengti. 

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, įstatymus ir (arba) 

praktiką.  

Valstybės narės Direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnyje nurodytoje vienoje bendroje 

interneto svetainėje paskelbia 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 

nustatyta c punkte. 

Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės 

teisės ir praktikos, Direktyvos 2014/67/ES 

5 straipsnio 2 dalyje nurodytoje vienoje 

bendroje interneto svetainėje nepagrįstai 

nedelsdamos ir skaidriai paskelbia 

komandiruotų darbuotojų darbo 
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užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 

nustatyta šios dalies c punkte. Valstybės 

narės užtikrina, kad bendroje oficialioje 

nacionalinėje interneto svetainėje būtų 

pateikiama tiksli ir atnaujinta 

informacija. Komisija savo interneto 

svetainėje pateikia bendrų oficialių 

nacionalinių interneto svetainių adresus. 

 Įmonė neatsakinga už tokių elementų 

netaikymą ar neteisingą taikymą, jei prieš 

komandiruotės pradžią bendroje 

oficialioje nacionalinėje interneto 

svetainėje nebuvo pateikta informacija ar 

ji buvo pateikta neteisingai. 

 Siekiant išvengti dvigubo mokėjimo, nė 

viena šio straipsnio nuostata nesudaro 

galimybės komandiruotam darbuotojui 

daugiau nei vieną kartą sumokėti kokius 

nors darbo užmokesčio elementus, 

išmokas ar išlaidas, susijusius su darbu 

ne įprastinėje darbo vietoje. Darbuotojui 

taikomos jam palankesnės sąlygos. 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 

įsisteigusioms įmonėms taikomas 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei 

kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 

reikalavimas subrangos sutartis sudaryti tik 

su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 

įsipareigojimais užtikrina tam tikras su 

darbo užmokesčiu susijusias darbo 

sutarties sąlygas, valstybė narė gali, 

laikydamasi proporcingumo ir 

nediskriminavimo principų, nustatyti, kad 

toks pats reikalavimas įmonėms būtų 

taikomas ir tada, kai subrangos sutartys 

sudaromos su 1 straipsnio 1 dalyje 

nurodytomis įmonėmis, 

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 

įsisteigusioms įmonėms taikomas 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei 

kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 

reikalavimas subrangos sutartis sudaryti tik 

su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 

įsipareigojimais užtikrina tam tikras darbo 

užmokesčio sąlygas, valstybė narė gali, 

laikydamasi proporcingumo ir 

nediskriminavimo principų, nustatyti, kad 

toks pats reikalavimas būtų taikomas 

įmonėms, komandiruojančioms 

darbuotojus į jos teritoriją. Tokie 

reikalavimai taikomi tik subrangovo 

darbuotojams, kurie komandiruojami į tą 
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komandiruojančiomis darbuotojus į jos 

teritoriją. 
valstybę narę. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1a a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) Įterpiama ši dalis: 

 „1aa. Subrangos sutarties atveju, 

rangovas prieš paslaugų teikimo sutarties 

pradžią raštu informuoja kitos valstybės 

narės paslaugų teikėją apie taikytinas 

įdarbinimo sąlygas, susijusias su darbo 

užmokesčiu.“ 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b b papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1a b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) Įterpiama ši dalis: 

 „1ab. Valstybės narės praneša Komisijai 

apie bet kokias priemones, nurodytas 

šiame straipsnyje. Komisija apie tas 

priemones praneša kitoms valstybėms 

narėms.“  

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 
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 ca) 7 dalies antra pastraipa 

pakeičiama taip: 

„Komandiruotpinigiai laikomi minimalaus 

darbo užmokesčio dalimi, nebent jie yra 

mokami kompensuojant su komandiruote 

susijusias faktiškąsias kelionės, buto ir 

maisto išlaidas. 

„Komandiruotpinigiai laikomi darbo 

užmokesčio dalimi, nebent jie yra mokami 

kompensuojant su komandiruote susijusias 

faktiškąsias kelionės, buto ir maisto 

išlaidas. Tuo atveju tas išlaidas padengia 

darbdavys ir jos neišskaičiuojamos iš 

darbo užmokesčio.“  

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c b papunktis (naujas) 
Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 8 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) Įterpiama ši dalis:  

 
8a. Valstybės narės, jei jos taip 

nuspręstų, laikydamosi nacionalinės 

teisės ir praktikos bei nediskriminavimo 

principo, taip pat gali remtis 

kolektyvinėmis sutartimis ar arbitražo 

sprendimais, kurie, kaip apibrėžė valstybė 

narė, kurioje atliekamas darbas, yra 

tipiški atitinkamoje geografinėje 

teritorijoje, atitinkamos profesijos ar 

sektoriaus atžvilgiu ir pagal kuriuos 

darbuotojams sudaromos palankiausios 

darbo sutarties sąlygos. 

 Valstybės narės užtikrina, kad informaciją 

apie visas tokias kolektyvines sutartis ar 

arbitražo sprendimus būtų galima rasti 

bendroje oficialioje nacionalinėje 

interneto svetainėje. Tokios kolektyvinės 

sutartys taikytinos komandiruotiems 

darbuotojams tik jei jos buvo paskelbtos 

bendroje nacionalinėje interneto 

svetainėje.  

 Įmonė neatsakinga už tokių kolektyvinių 

sutarčių ar arbitražo sprendimų 

netaikymą ar neteisingą taikymą, jei prieš 

komandiruotės pradžią informacija 

bendroje oficialioje nacionalinėje 
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interneto svetainėje nebuvo pateikta ar 

buvo pateikta neteisingai. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 9 dalis išbraukiama. d) 9 dalis pakeičiama taip: 

 „Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 

sąlygų, valstybės narės gali nustatyti, kad 

1 straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 

privalo garantuoti 1 straipsnio 3 dalies c 

punkte nurodytiems darbuotojams tokias 

pat sąlygas, kokios taikomos laikinai 

įdarbintiems darbuotojams toje valstybėje 

narėje, kurioje darbas yra atliekamas. 

 Vienoje valstybėje narėje įsisteigusios 

laikinojo įdarbinimo įmonės ar 

įdarbinimo agentūros gali komandiruoti 

darbuotoją dirbti kitos valstybės narės 

teritorijoje įsisteigusiai ar veiklą 

vykdančiai įmonei laikinojo darbo 

naudotojai, jei ši įmonė yra įsisteigusi toje 

pačioje valstybėje narėje, į kurią 

komandiruotas darbuotojas. Kitu atveju, 

komandiruoto darbuotojo priimančiąja 

valstybe nare turi būti laikoma ta, kurioje 

darbuotojas įprastai atlieka savo darbą, 

nedarant poveikio darbuotojui 

palankesnėms darbo sutarties sąlygoms.“  

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 10 dalis 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 da) 10 dalis pakeičiama taip: 

10. Ši direktyva nedraudžia valstybėms 

narėms, laikantis Sutarties ir remiantis 

vienodų sąlygų taikymo principu, 

nacionalinėms įmonėms ir kitų valstybių 

įmonėms taikyti: 

10. Ši direktyva nedraudžia valstybėms 

narėms, laikantis Sutarties ir nacionalinės 

teisės bei praktikos, nacionalinėms 

įmonėms ir kitų valstybių įmonėms, 

vykdančioms veiklą jų teritorijoje, taikyti 

darbo sutarties sąlygų, kurios nėra 

susijusios su 1 dalies pirmoje pastraipoje 

nurodytais dalykais, tuo atveju, kai 

remiamasi viešosios politikos nuostatomis. 

-  darbo sutarties sąlygų, 

reglamentuojančių kitokius nei 

išvardytieji 1 dalies pirmojoje pastraipoje 

klausimus tuo atveju, kai remiamasi 

valstybinės politikos nuostatomis, 

 

-  darbo sutarties sąlygų, nustatytų 

kolektyvinėse sutartyse arba arbitražo 

sprendimuose, kaip numatyta 8 dalyje, ir 

reglamentuojančių kitokią veiklą nei 

nurodytoji priede. 

 

 Šioje direktyvoje viešosios politikos 

nuostatos reiškia nediskriminacines 

priemones, kurių imtasi visuomenės 

interesų labui, įskaitant darbuotojų 

apsaugos, vienodo požiūrio taikymo, 

sąžiningos konkurencijos ir tinkamo 

darbo rinkos veikimo priemones. Tokios 

priemonės netaikomos ekonominiais 

sumetimais. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e)  10 dalies antra įtrauka 

išbraukiama.  

Išbraukta. 
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Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a) 4 straipsnio 2 dalies pirma 

pastraipa pakeičiama taip: 

Valstybės narės sudaro sąlygas, kad 

valstybinės valdžios institucijos, kurios, 

laikydamosi nacionalinės teisės aktų, yra 

atsakingos už 3 straipsnyje nurodytų darbo 

sutarties sąlygų monitoringą, 

bendradarbiautų. Šis bendradarbiavimas 

pirmiausia apima atsakymus į pagrįstus tų 

valdžios institucijų prašymus suteikti 

informaciją apie tarpvalstybinę darbuotojų 

samdą, įskaitant akivaizdžius pažeidimus 

arba galimus neteisėtos tarpvalstybinės 

veiklos atvejus. 

„Valstybės narės sudaro sąlygas, kad 

valstybinės valdžios institucijos, kurios, 

laikydamosi nacionalinės teisės aktų, yra 

atsakingos už 3 straipsnyje nurodytų darbo 

sutarties sąlygų monitoringą, 

bendradarbiautų. Šis bendradarbiavimas 

pirmiausia apima atsakymus į pagrįstus tų 

valdžios institucijų prašymus suteikti 

informaciją apie tarpvalstybinę darbuotojų 

samdą ir nagrinėjant akivaizdžius 

pažeidimus arba galimus neteisėtos veiklos 

atvejus, kaip antai tarpvalstybiniai 

nedeklaruojamo darbo ir fiktyvaus 

savarankiško darbo atvejai. Tokį 

bendradarbiavimą remia Europos kovos 

su nedeklaruojamu darbu platforma.  

 Jei ryšių palaikymo skyrius ar 

kompetentinga institucija valstybėje 

narėje, iš kurios komandiruojamas 

darbuotojas, neturi priimančiosios 

valstybės narės kompetentingos 

institucijos prašomos informacijos, ji 

stengiasi tą informaciją gauti iš kitų 

institucijų ar įstaigų. Jei nuolat 

vėluojama priimančiajai valstybei narei 

pateikti informaciją, apie tai 

informuojama Komisija ir ji imasi 

atitinkamų priemonių.“ 

  

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

5 straipsnio 1 dalis 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2b) 5 straipsnis pakeičiamas taip: 

Jei nesilaikoma šios direktyvos nuostatų, 

valstybės narės imasi reikiamų priemonių. 
„Priimančiosios valstybės narės ir 

įsisteigimo valstybės narės atsako už šioje 

direktyvoje nustatytų pareigų stebėseną, 

kontrolę ir vykdymo užtikrinimą ir, jei 

nesilaikoma šios direktyvos nuostatų, imasi 

reikiamų priemonių. Numatytos sankcijos 

turi būti efektyvios, proporcingos ir 

atgrasomos. 

Jos visų pirma užtikrina, kad darbuotojai ir 

(arba) jų atstovai galėtų pasinaudoti 

atitinkamomis procedūromis, kad būtų 

galima užtikrinti šia direktyva nustatytų 

pareigų vykdymą. 

Jos visų pirma užtikrina, kad darbuotojai ir 

(arba) darbuotojų atstovai galėtų 

pasinaudoti atitinkamomis procedūromis, 

kad būtų galima užtikrinti šia direktyva 

nustatytų pareigų vykdymą. 

 Valstybės narės užtikrina, kad netikrojo 

komandiravimo atveju, nepriklausomai 

nuo to, kokia teisė taikoma darbo 

santykiams, būtų taikomos valstybės 

narės, kurioje teikiama paslauga, 

sąlygos.“ 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Komandiravimas yra specifinė laikino darbo jėgos judumo forma, grindžiama laisve teikti 

tarpvalstybines paslaugas vidaus rinkoje. 1996 m. Direktyvoje dėl darbuotojų komandiravimo 

apibrėžiamas privalomų taisyklių, susijusių su darbo sutarties sąlygomis, kurios turi būti 

taikomos komandiruotiems darbuotojams, rinkinys. Nors komandiruotus darbuotojus įdarbina 

siunčiančiosios įmonės ir todėl joms taikoma siunčiančiosios valstybės narės teisė, 

darbuotojai turi teisę naudotis pagrindinėmis priimančiojoje valstybėje narėje galiojančiomis 

teisėmis. Taip siekiama užtikrinti, kad šios teisės ir darbo sąlygos būtų saugomos visoje ES.  

Komisijos duomenimis, 2014 m. ES buvo daugiau kaip 1,9 mln. komandiruotų darbuotojų, 

t. y. 10,3 proc. daugiau nei 2013 m. ir 44,4 proc. daugiau nei 2010 m. Statybos sektorius 

sudaro 43,7 proc. visų komandiruotų darbuotojų, daug komandiruotų darbuotojų yra ir 

gamybos, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugų sektoriuose.  

Nuo 1996 m. ekonominė ir darbo rinkos padėtis Europos Sąjungoje gerokai pasikeitė. Per 

pastaruosius du dešimtmečius išaugo bendroji rinka ir padidėjo darbo užmokesčio skirtumai.  

Nors darbuotojų komandiravimas yra neatskiriama vidaus rinkos dalis, jis gali turėti 

nenumatytų pasekmių tam tikriems sektoriams ir regionams. Komisijos duomenimis, 

komandiruoti darbuotojai kai kuriuose sektoriuose ar valstybėse narėse gali uždirbti iki 

50 proc. mažiau nei vietos darbuotojai, taip neįmanoma sudaryti vienodų sąlygų įmonėms ir 

darbuotojams.  

Atsižvelgdama į tai ir į daug Teisingumo Teismo sprendimų dėl dabartinių nuostatų 

aiškinimo, Komisija pasiūlė atlikti Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo, kuri papildo 

2014 m. priimtą Direktyvą dėl vykdymo užtikrinimo, peržiūrą. 

Direktyvoje dėl vykdymo užtikrinimo dėmesys iš esmės buvo skiriamas praktinio taikymo ir 

1996 m. direktyvos nuostatų laikymosi užtikrinimo stiprinimui sprendžiant klausimus, 

susijusius su sukčiavimu bei taisyklių apėjimu ir valstybių narių keitimosi informacija 

gerinimu. Deja, iki šiol ne visos valstybės narės perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę.  

Tačiau Direktyvoje dėl vykdymo užtikrinimo nenagrinėjami svarbesni klausimai, susiję su 

1996 m. sistema, turint mintyje pagrindines darbo sutarties sąlygas, kuriomis gali naudotis 

komandiruoti darbuotojai.  

Pranešėjų pateikto pranešimo projekto tikslas yra remiantis Komisijos pasiūlymu pateikti 

veiksmingą teisinę priemonę, skirtą vienodoms tarpvalstybinių paslaugų teikimo sąlygoms ir 

patikimai socialinei komandiruotų darbuotojų apsaugai užtikrinti. 
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PRIEDAS. SUBJEKTŲ AR ASMENŲ, IŠ KURIŲ PRANEŠĖJOS GAVO 
INFORMACIJOS, SĄRAŠAS 

 
Pranešėjos norėtų pranešti, kad joms rengiant pranešimą su jomis, be kitų, susisiekė toliau 
nurodyti suinteresuotųjų subjektų atstovai ir lobistai. 
 
 

Subjektas ir (arba) 

asmuo 

Švedijos užimtumo ir integracijos ministerija 

Prancūzijos darbo ir užimtumo ministerija 

Maltos socialinio dialogo, vartotojų reikalų ir pilietinių laisvių ministerija 

Prancūzijos Respublikos Europos reikalų generalinis sekretoriatas 

Švedijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje  

Nyderlandų nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje  

Prancūzijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje 

Maltos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje 

Lenkijos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje 

Regionų komitetas 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 

Prancūzijos Respublikos Ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos komitetas  

ETUC – Europos profesinių sąjungų konfederacija 

Europos verslo konfederacija BUSINESSEUROPE  

Europos privataus įdarbinimo tarnybų konfederacija | EUROCIETT / Pasaulio įdarbinimo 

agentūrų konfederacija 

EFBWW – Europos statybininkų ir medienos apdirbėjų federacija  

FIEC – Europos statybų sektoriaus federacija 

Darbo jėgos judumo iniciatyva 

Įmonė Konsentio Public Affairs kampanijos Fair Transport Europe Campaign atstovų vardu 

ETF – Europos transporto darbuotojų federacija 

CEEMET – Metalo, inžinerijos ir technologijų pramonės Europos darbdavių taryba 

EBC – Europos statybininkų konfederacija  

REIF – Prancūzijos socialinės apsaugos institucijų Europos atstovybė 

DGB – Vokietijos profesinių sąjungų konfederacija 

Liuksemburgo darbuotojų rūmai 

OGBL – Nepriklausoma Liuksemburgo profesinių sąjungų konfederacija 

LCGB – Liuksemburgo krikščioniškų profesinių sąjungų konfederacija  

FinUnions – Suomijos profesinių sąjungų atstovybė Europos Sąjungoje 

Danijos profesinių sąjungų biuras 

Švedijos profesinių sąjungų biuras Briuselyje 

Norvegijos profesinių sąjungų biuras 

FFB – Prancūzijos statybų sektoriaus konfederacija  

VNO NCW – Nyderlandų įmonių asociacija – Nyderlandų krikščioniškų profesinių sąjungų 

asociacija 

FNV – Olandijos profesinių sąjungų konfederacija 

Il de Franso prekybos ir pramonės rūmai 

ÖGB - Austrijos profesinių sąjungų federacija 

CGPME – Visuotinė Prancūzijos MVĮ konfederacija  



 

PE582.163v02-00 30/87 RR\1137464LT.docx 

LT 

Nyderlandų karališkoji MVĮ sąjunga  

BDA – Vokietijos darbdavių asociacijų konfederacija 

UPA – Amatų profesinė sąjunga  

TBN – Nyderlandų transporto reikalų asociacija 

MEDEF – Prancūzijos įmonių judėjimas 

Prancūzijos nacionalinė kelių transporto federacija 

Prancūzijos viešųjų darbų nacionalinė federacija 

ZDH – Centrinė Vokietijos amatų asociacija 

APCMA – Nuolatinė pramonės ir amatų rūmų asamblėja Prancūzijoje 
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MAŽUMOS NUOMONĖ 

pagal Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnio 4 dalį 

Martina Dlabajova 

 

 

Kaip viena iš šešėlinių pranešėjų, komitete aš balsavau prieš šį pranešimą, nes, mano 

nuomone, nepasiekta pusiausvyra tarp laisvo paslaugų judėjimo ir darbuotojų apsaugos. Kaip 

galima spręsti pagal susilaikiusiųjų ir balsavusiųjų prieš skaičių, pranešime nebuvo 

visapusiškai atsižvelgta į įvairioms nacionalinėms delegacijoms Europos Parlamente rūpimus 

klausimus. 

Palankiai vertinu susitarimą dėl konkrečiam sektoriui skirtų sprendimų, susijusių su 

transporto sektoriumi, ir kompromisą dėl komandiruotės trukmės (24 mėnesiai su galimybe 

pratęsti).  

Kadangi sąvoka „darbo užmokestis“ yra nevisiškai aiški, pritariu apsaugos sąlygai 

bendrovėms, pagal kurią jos atleidžiamos nuo įsipareigojimo taikyti darbo užmokesčio 

elementus tuo atveju, kai jie nebuvo pateikti bendroje nacionalinėje interneto svetainėje arba 

buvo pateikti neteisingai. 

Su susirūpinimu atkreipiu dėmesį į tai, kad visame tekste išbrauktos nuorodos į laisvą 

paslaugų judėjimą ir mėginta apriboti sutarčių laisves pagal reglamentą „Roma I“.  

Be to, manau, kad įpareigojimas užsienio įmonėms taikyti visas kolektyvines sutartis yra 

praktiškai nerealus ir gali sukurti nepagrįstų kliūčių paslaugoms kitose valstybėse narėse 

teikti. 

Visiškai nepritariu to paties teisinio pagrindo taikymui socialiniams skyriams, nes tai sukurtų 

teisinį neapibrėžtumą taikant šią direktyvą. 
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MAŽUMOS NUOMONĖ 

 

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnio 4 dalį 

kurią pateikė ENF frakcija 

 

A. kadangi šiame Europos Parlamento pranešimo projekte atlikti keli teigiami pakeitimai, be 

kita ko, dėl vienodo požiūrio į komandiruotus laikinuosius darbuotojus ir vietos laikinuosius 

darbuotojus, taip pat dėl valstybių narių laisvės pačioms spręsti, ar jos nori pratęsti 

komandiravimo trukmę;  

 

B. kadangi šios direktyvos peržiūra atliekama pernelyg anksti (prieš Direktyvos įgyvendinimo 

2014 m. įvertinimą), ir todėl nėra jokios konkrečios informacijos apie dabartinę padėtį;  

 

C. kadangi termino „minimali užmokesčio norma“ pakeitimo terminu „darbo užmokestis“, 

atsižvelgiant į didelius skirtumus tarp valstybių narių sistemų, nepakanka norint užkirsti kelią 

pakartotiniam piktnaudžiavimui, ypač nustatant mokėjimą pagal valandos įkainius;  

 

D. kadangi liko neištesėtas pažadas išplėsti rangovo atsakomybę tuo atveju, jei subrangovas 

piktnaudžiauja komandiravimu;  

 

E. kadangi palankiausios sąlygos turi būti taikomos nuo pirmos komandiruotės dienos;  

 

 

1. ENF frakcija nepritaria šiam pranešimui su atliktais pakeitimais. Mes pritariame tam 

tikroms pastangoms sugriežtinti teisės aktą, tačiau manome, kad padaryta nepakankamai, ir 

negalime šiam tekstui pritarti.  
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TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ 

15.6.2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 

pirmininkui 

BRIUSELIS 

Tema: nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos 

(COM(2016) 0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) teisinio pagrindo 

Gerb. pirmininke, 

2017 m. kovo 24 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 

taisyklių 39 straipsnio 2 dalį prašydamas (-a) apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio 

pagrindo tinkamumą. 

Komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2017 m. birželio 12 d. posėdyje. 

Darbuotojų komandiravimas reglamentuojamas Direktyva 96/71/EB, kuri buvo priimta 

remiantis EB sutarties 57 ir 66 straipsniais. Šie straipsniai dabar atitinka SESV 53 straipsnio 

1 dalį ir 62 straipsnį, kuriais norėdama iš dalies pakeisti direktyvą Komisija pagrindė savo 

pasiūlymą. 

EMPL komiteto pranešėjų parengto pranešimo projekto tikslas – taikyti SESV 151 straipsnį ir 

SESV 153 straipsnio 1 dalies a ir b punktus kaip papildomus teisinius pagrindus; taip pat 

parengti pakeitimai, kuriais siekiama kaip teisinį pagrindą papildomai įtraukti SESV 46 

straipsnį, SESV 56 straipsnį ar visą 153 straipsnį arba pakeisti SESV 53 straipsnio 1 dalį 

SESV 54 ir 56 straipsniais. 

2017 m. birželio 12 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas atitinkamai nusprendė (13 narių 

balsavus už, 11 – prieš ir 1 susilaikius)1 jums rekomenduoti išlaikyti Komisijos siūlomus 

teisinius pagrindus – SESV 53 straipsnį ir SESV 62 straipsnį, nes jie yra tinkami kaip 

siūlomos iš dalies keičiančiosios direktyvos teisiniai pagrindai. SESV 153 straipsnio 2 dalis 

                                                 
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pavel Svoboda (pirmininkas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(pirmininko pavaduotoja), Jean-Marie Cavada (pirmininko pavaduotojas), Laura Ferrara (pirmininko 

pavaduotoja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (ji pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo 

Marie-Christine Boutonnet), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (ji pagal DTT 

200 straipsnio 2 dalį pavadavo Tadeusz Zwiefka), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (ji pagal DTT 

200 straipsnio 2 dalį pavadavo Jiři Maštálka), Merja Kyllönen (ji pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo 

Kostas Chrysogonos), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati 

(jis pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo Rosa Estaràs Ferragut), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly 

Schlein (ji pagal DTT 200 straipsnio 2 dalį pavadavo Evelyn Regner), József Szájer, Axel Voss, Kosma 

Złotowski. 
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turėtų būti laikoma papildomu teisiniu pagrindu, visų pirma, jei Parlamentas toliau daugiau 

dėmesio skirs komandiruotų darbuotojų teisių apsaugai. Jeigu SESV 153 straipsnis būtų 

įtrauktas kaip teisinis pagrindas, tokiu atveju rekomenduotina pateikti nuorodą į SESV 153 

straipsnio 1 dalies a ir b punktus kartu su SESV 153 straipsnio 2 dalimi. 

1. Pagrindiniai faktai 

 

Darbuotojų komandiravimas reglamentuojamas Direktyva 96/71/EB, kuri buvo priimta 

remiantis EB sutarties 57 ir 66 straipsniais. Šie straipsniai dabar atitinka SESV 53 straipsnio 1 

dalį ir 62 straipsnį, t. y. straipsnius, kuriais norėdama iš dalies pakeisti direktyvą Komisija 

pagrindė savo pasiūlymą.  

Direktyva 96/71 nustatyta ES reglamentavimo sistema, kuria siekiama skatinti ir sudaryti 

palankesnes sąlygas teikti tarpvalstybines paslaugas, vykdant laikiną darbuotojų 

komandiravimą į kitą valstybę narę. Neseniai buvo priimta Vykdymo užtikrinimo direktyva 

2014/67/ES siekiant sustiprinti priemones, kuriomis kovojama su įstatymų apėjimu, 

sukčiavimu ir piktnaudžiavimu darbuotojų komandiravimo srityje ir už tai taikomos 

sankcijos.  

Pagal dabartines taisykles komandiruojančios įmonės turi užtikrinti tam tikras esmines 

priimančiosios valstybės teises, įskaitant teisę į minimalią darbo užmokesčio normą. Dėl 

tokios nuostatos atsiranda nemažų darbo užmokesčio skirtumų tarp komandiruotų ir vietos 

darbuotojų priimančiosiose šalyse; apskaičiuota, kad darbo užmokestis skiriasi nuo 10 proc. 

iki 50 proc. priklausomai nuo šalių ir sektorių, todėl įmonėms nesudaromos vienodos sąlygos, 

dėl mažesnių darbo sąnaudų siunčiančiosios įmonės įgyja pranašumą prieš priimančiosios 

valstybės narės vietos įmones.  

Atsižvelgiant į pasiūlymo direktyvos 96/71 aiškinamąjį memorandumą, buvo siekiama 

suderinti tokius tikslus, kaip tarpvalstybinio paslaugų teikimo skatinimas ir lengvinimas, 

komandiruotų darbuotojų apsauga ir vienodų sąlygų užsienio bei vietos konkurentams 

užtikrinimas – šiuo metu ši pusiausvyra nėra užtikrinta. Siekiant „iš naujo subalansuoti“ 

direktyvą, pasiūlymu būtų nustatomas vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą principas, o 

ne tik reikalaujama mokėti minimalų darbo užmokestį ir naudoti visuotinai taikomas 

kolektyvines sutartis visuose sektoriuose.  

Pasiūlymu būtų nustatyta, kad priimančiosios valstybės narės darbo teisė būtų taikoma 

ilgesnėms nei 24 mėnesių ilgalaikėms komandiruotėms taikant prielaidą, kad tai būtų įprastinė 

darbo vieta. 24 mėnesių pasirinkimas yra pagrįstas, t. y. atitinka socialinės apsaugos 

koordinavimo taisykles. Pasiūlymu taip pat siekiama nustatyti vienodą darbo užmokestį 

komandiruotiems darbuotojams, dirbantiems subrangos grandinėse, ir darbuotojams, 

dirbantiems pagrindiniam rangovui, bei šiems darbuotojams taikyti darbo sąlygas, kurias taiko 

pagrindinis rangovas, be kita ko, nustatytas įmonės lygmens susitarimuose, jei tokių yra, ir 

privaloma tvarka taikomas vienodas sąlygas per laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems tiek 

komandiruojamiems, tiek vietos darbuotojams. 

 

2. Susiję Sutarties straipsniai 

 

Komisijos pasiūlymas grindžiamas SESV 53 ir 62 straipsniais: 

53 straipsnis  

(EB sutarties ex 47 straipsnis)  
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1. Kad asmenims būtų lengviau imtis veiklos ir verstis ja kaip savarankiškai dirbantiems 

asmenims, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 

leidžia direktyvas dėl diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialias kvalifikacijas įrodančių 

dokumentų abipusio pripažinimo ir dėl valstybių narių įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų 

dėl savarankiškai dirbančių asmenų veiklos pradėjimo ir vertimosi ja koordinavimo. 

62 straipsnis  

(EB sutarties ex 55 straipsnis)  

Šio skyriaus reglamentuojamiems klausimams taikomos 51–54 straipsnių nuostatos. 

Pranešimo projektu siekiama įtraukti 151 straipsnį ir 153 straipsnio 1 dalį: 

151 straipsnis  

(EB sutarties ex 136 straipsnis)  

Sąjunga ir valstybės narės, atsižvelgdamos į pagrindines socialines teises, nustatytas 1961 m. 

spalio 18 d. Turine pasirašytoje Europos socialinėje chartijoje ir 1989 m. Bendrijos 

darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje, mano, jog tikslinga didinti užimtumą, 

skatinti kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad palaikant jų gerėjimą būtų galima 

siekti jų suderinimo, deramos socialinės apsaugos, administracijos ir darbuotojų dialogo, 

žmogiškųjų išteklių plėtotės siekiant nuolatinio didelio užimtumo ir kovojant su socialine 

atskirtimi.  

Šiuo tikslu Sąjunga ir valstybės narės įgyvendina priemones, pagal kurias atsižvelgiama į 

įvairias nacionalinės patirties formas, ypač sutartinių santykių srityje, ir būtinumą išlaikyti 

Sąjungos ekonomikos konkurencingumą. 

153 straipsnis  

(EB sutarties ex 137 straipsnis)  

1. Siekdama 151 straipsnyje keliamų tikslų, Sąjunga remia ir papildo valstybių narių veiklą 

šiose srityse:  

a) visų pirma darbo aplinkos gerinimo siekiant rūpintis darbuotojų sveikata ir sauga;  

b) darbo sąlygų;  

c) darbuotojų socialinio draudimo ir socialinės apsaugos;  

d) darbuotojų socialinės apsaugos nutraukus darbo sutartį;  

e) darbuotojų informavimo ir konsultavimo; f) atstovavimo darbuotojų ir darbdavių 

interesams bei šių interesų ir bendrų sprendimų kolektyvinio gynimo atsižvelgiant į šio 

straipsnio 5 dalį;  

g) Sąjungos teritorijoje tesėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo sąlygų;  

h) iš darbo rinkos išstumtų asmenų integracijos nepažeidžiant 166 straipsnio;  

i) moterų ir vyrų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe;  

j) kovos su socialine atskirtimi;  

k) socialinės apsaugos sistemų modernizavimo nepažeidžiant c punkto.  

2. Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba:  
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a) gali numatyti priemones, skirtas valstybių narių bendradarbiavimui skatinti rodant 

iniciatyvą tobulinti žinias, plėtoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, remti 

naujoviškus požiūrius ir vertinti patirtį, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 

derinimą;  

b) atsižvelgdami į kiekvienoje valstybėje narėje esamas sąlygas ir technines taisykles, gali šio 

straipsnio 1 dalies a–i punktuose nurodytose srityse direktyvomis nustatyti būtiniausius 

laipsniško įgyvendinimo reikalavimus. Tokiose direktyvose vengiama nustatyti 

administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, galinčius varžyti mažųjų ir vidutinių 

įmonių kūrimą ir plėtojimą.  

Europos Parlamentas ir Taryba, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 

ir Regionų komitetu, sprendžia pagal įprastą teisėkūros procedūrą.  

1 dalies c, d, f, ir g punktuose nurodytose srityse Taryba, pasikonsultavusi su Europos 

Parlamentu ir minėtais komitetais, vieningai sprendžia pagal specialią teisėkūros procedūrą.  

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali 

įprastą teisėkūros procedūrą vieningai nuspręsti taikyti 1 dalies d, f ir g punktams.  

3. Valstybė narė gali patikėti administracijai ir darbuotojams jų bendru prašymu įgyvendinti 

direktyvas, priimtas pagal šio straipsnio 2 dalį, arba prireikus įgyvendinti pagal 155 straipsnį 

priimtą Tarybos sprendimą.  

Šiuo atveju ji užtikrina, kad ne vėliau negu direktyva arba sprendimas turi būti perkelti į 

nacionalinę teisę arba įgyvendinti, administracija ir darbuotojai tarpusavio susitarimu jau 

būtų ėmęsi reikiamų priemonių, o atitinkama valstybė narė privalo imtis visų priemonių, 

kurios užtikrintų, kad ji bet kuriuo metu galėtų garantuoti pagal tą direktyvą arba minėtą 

sprendimą siektinus rezultatus. 

Vadovaujančiame komitete pateiktais pakeitimais siekiama nustatyti SESV 46, 54, 56 

straipsnius kaip papildomus ar alternatyvius teisinius pagrindus, kuriuose teigiama taip: 

46 straipsnis  

(EB sutarties ex 40 straipsnis)  

Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, leidžia direktyvas arba priima 

reglamentus, nustatančius priemones, reikalingas 45 straipsnyje apibrėžiamai darbuotojų 

judėjimo laisvei įgyvendinti, būtent:  

a) užtikrindama glaudų nacionalinių įdarbinimo tarnybų bendradarbiavimą;  

b) naikindama administracines procedūras ir praktiką bei įsidarbinimo laisvose darbo vietose 

teisei įgyti būtinus nustatytus laikotarpius, taikomus pagal nacionalinius teisės aktus arba 

ankstesnius valstybių narių susitarimus, kurie trukdytų liberalizuoti darbuotojų judėjimą;  

c) naikindama visus nustatytus laikotarpius ir kitus pagal nacionalinius teisės aktus arba 

pagal anksčiau tarp valstybių narių sudarytus susitarimus numatytus apribojimus, 

nustatančius kitų valstybių narių darbuotojams kitokias negu savo valstybės darbuotojams 

sąlygas laisvai pasirinkti darbą;  

d) nustatydama tinkamą mechanizmą darbo pasiūlymams ir darbo prašymams susieti ir 

pasiūlai bei paklausai darbo rinkoje subalansuoti taip, kad įvairiuose regionuose ir pramonės 

šakose būtų išvengta didesnės gyvenimo ir užimtumo lygio smukimo grėsmės. 
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54 straipsnis  

(EB sutarties ex 48 straipsnis)  

Bendrovės arba firmos, įkurtos pagal valstybės narės teisę ir Sąjungoje turinčios savo 

registruotas buveines, centrinę administraciją ar pagrindinę verslo vietą, šiame skyriuje 

prilyginamos tos valstybės narės pilietybę turintiems fiziniams asmenims.  

„Bendrovės arba firmos“ – tai bendrovės arba firmos, kurios veikia pagal civilinę ar 

komercinę teisę, įskaitant kooperatyvus ir kitus pagal viešąją ar privatinę teisę veikiančius 

juridinius asmenis, išskyrus nesiekiančiuosius pelno. 

 

56 straipsnis  

(EB sutarties ex 49 straipsnis)  

Pagal toliau išdėstytas nuostatas Sąjungoje uždraudžiami laisvės teikti paslaugas 

apribojimai, taikomi valstybių narių nacionaliniams subjektams, kurie yra įsisteigę kitoje 

valstybėje narėje negu valstybė, kurios subjektu yra asmuo, kuriam tos paslaugos teikiamos.  

Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, šio skyriaus 

nuostatas gali taikyti ir paslaugas teikiantiems trečiosios šalies piliečiams, įsisteigusiems 

Sąjungoje. 

 

3. Teismų praktika teisinio pagrindo klausimu 

 

Pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos (dabar – 

Sąjungos) akto teisinis pagrindas turi būti parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems 

būtų galima taikyti teisminę peržiūrą ir kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir 

turinys.“1 Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti 

panaikintas.2 

Kalbant apie atvejus, kai pasirenkami keli teisiniai pagrindai, jei išnagrinėjus atitinkamą teisės 

aktą paaiškėja, kad juo siekiama dviejų tikslų arba tikslas turi dvi sudedamąsias dalis, ir jei 

vieną iš šių tikslų arba vieną iš šių dalių galima išskirti kaip pagrindinį (pagrindinę) ar 

dominuojantį (dominuojančią), o kitą – tik kaip papildomą, teisės aktas turi būti grindžiamas 

tik vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar dominuojantis tikslas arba 

pagrindinė ar dominuojanti sudedamoji dalis.3 Kita vertus, jei dokumentas apima keletą 

lygiaverčių tikslų ar komponentų, kurie neatsiejami vienas nuo kito ir nė vienas iš jų kito 

atžvilgiu nėra antraeilės reikšmės arba netiesioginis, jis turi būti grindžiama keliomis 

atitinkamomis Sutarties nuostatomis.4 

                                                 
1 Sprendimo Komisija prieš Parlamentą ir Tarybą, C-411/06, [2009], Rink. p. I-7585, 45 punktas ir Sprendimo 

Parlamentas prieš Tarybą, C-130/10, [2012], Rink. 42 punktas ir juose nurodyta teismo praktika. 
2 Nuomonė 2/00 dėl Kartachenos protokolo ([2001], Rink. p. I-9713, 5 punktas). 
3 Sprendimo Komisija prieš Tarybą, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; Sprendimo Komisija prieš 

Parlamentą ir Tarybą, C-411/06, [2009], Rink. p. I-7585, 46 punktas ir jame nurodyta teismų praktika; 

Sprendimo Parlamentas prieš Tarybą, C-490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas; Sprendimo Parlamentas prieš 

Tarybą, C-155/07, [2008], Rink. p. I-08103, 34 punktas. 
4 Sprendimo Komisija prieš Tarybą, C-211/01, [2003], Rink. p. I-08913, 40 punktas; Sprendimo Komisija prieš 

Parlamentą ir Tarybą, C-411/06, [2009], Rink. p. I-7585, 47 punktas; Sprendimo Komisija prieš Europos 

Parlamentą ir Tarybą, C-178/03, [2006], Rink. p. I-107, 43–56 punktai. 
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Remtis dvigubu teisiniu pagrindu neįmanoma tada, kai kiekvienam teisiniam pagrindui 

numatytos procedūros tarpusavyje nesuderinamos arba kai vadovaujantis dviem teisiniais 

pagrindais gali būti pažeistos Parlamento teisės. 1 

 

4. Pasiūlymo tikslas ir turinys 

 

Direktyvoje 96/71/EB nėra įtrauktas straipsnis, pagal kurį šios direktyvos tikslas ir paskirtis 

būtų aiškūs, Komisija taip pat nesiūlo įtraukti jokių susijusių pakeitimų. Tačiau, visų pirma 

pirmas keturias pasiūlymo konstatuojamąsias dalis galima naudoti kaip nuorodą. Jos 

išdėstomos taip: 

1) laisvas darbuotojų judėjimas, įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas – esminiai 

Sąjungos vidaus rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). 

Siekdama užtikrinti vienodas bendrovių veiklos sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą Sąjunga 

toliau stiprina šių principų įgyvendinimą; 

2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje, į 

kurią jos gali tam tikram laikui komandiruoti savo darbuotojus toms paslaugoms suteikti. 

3) pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga turi skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. 

SESV 9 straipsniu Sąjungai nustatoma užduotis remti didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 

socialinę apsaugą ir kovoti su socialine atskirtimi; 

4) praėjus beveik dvidešimčiai metų po Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo 

priėmimo būtina įvertinti, ar jos nuostatomis tebeužtikrinama dviejų poreikių – poreikio 

plėtoti paslaugų teikimo laisvę ir poreikio saugoti komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra. 

Kadangi pirmoje ir antroje konstatuojamosiose dalyse pabrėžiamas laisvės teikti paslaugas 

aspektas, trečioje ir ketvirtoje konstatuojamosiose dalyse įtraukiami socialinio teisingumo ir 

būtinybės „įvertinti“, ar direktyvos „nuostatomis tebeužtikrinama dviejų poreikių – poreikio 

plėtoti paslaugų teikimo laisvę ir poreikio saugoti komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra“ aspektai. 

Pasiūlymo turinio analizė rodo, kad pasiūlymo tikslas veiksmingai apima bent jau laisvės 

teikti paslaugas plėtojimo pakartotinio suderinimo su darbuotojų teisių apsauga aspektą. 

Kaip nurodyta pirmiau, pasiūlymu siekiama nustatyti vienodas taisykles dėl darbo 

užmokesčio už ilgalaikį komandiravimą ir naudoti visuotinai taikomas kolektyvines sutartis 

visuose sektoriuose. 

Vienodos darbo užmokesčio taisyklės prisidės prie komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio didėjimo, komandiruotų ir vietos darbuotojų darbo užmokesčio skirtumų 

mažėjimo ir padės sudaryti vienodas veiklos sąlygas priimančiųjų šalių įmonėms. 

Be to, ilgalaikėms (ilgesnėms nei 24 mėn.) komandiruotėms bei subrangos grandinėms 

taikomos vienodų sąlygų taisyklės taip pat gali mažinti darbo užmokesčio sąnaudų kaip 

konkurencijos veiksnio reikšmę, nes taip bus mažinamas įmonių, įsikūrusių valstybėse narėse, 

                                                 
1 Sprendimas Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą (C-178/03, [2006], Rink. p. I-107, 57 punktas); 

Sprendimas Parlamentas prieš Tarybą (sujungtos bylos C-164/97 ir C-165/97, [1999], Rink. p. I-1139, 

14 punktas); Sprendimas Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“) (C-300/89, [1991], Rink. p. I-2867, 17–

25 punktai); Sprendimas Komisija prieš Tarybą („Netiesioginių mokesčių išieškojimas“) (C-338/01, [2004], 

Rink. p. I-4829, 57 punktas).  
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kurioms būdingas mažesnis darbo užmokestis, visų pirma darbo jėgai imliuose sektoriuose, 

konkurencingumas.  

Konkrečiai, į Direktyvą 96/71/EB įterptu nauju 2a straipsniu, kaip teigiama pasiūlyme, „ 

reglamentuojama komandiruotiems darbuotojams taikoma darbo teisė, kai numatoma ar 

faktinė komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius“, ir, be to, pabrėžiama, kad „Teisingumo 

Teismas ne kartą nurodė, kad įsisteigimo laisvės ir laisvės laikinai teikti paslaugas atskirtį 

reikia nustatyti kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant ne tik į paslaugų teikimo trukmę, bet ir 

į reguliarumą, periodiškumą ir tęstinumą.“ 

Be to, kadangi pasiūlymo direktyva taip pat siekiama užtikrinti, kad nebūtų įmanoma apeiti 1 

dalyje nustatytos taisyklės, 2 dalyje patikslinama, kad tuo atveju, kai darbuotoją keičia kitas 

darbuotojas tai pačiai užduočiai atlikti, apskaičiuojant komandiruotės trukmę turi būti 

atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų komandiruočių trukmės visumą. 1 dalyje nustatyta 

taisyklė bus taikoma tais atvejais, kai bendra trukmė viršija 24 mėnesius, tačiau, siekiant 

laikytis proporcingumo principo, tik darbuotojams, kurie komandiruojami bent 6 mėnesiams. 

Pasiūlyme taip pat padaryti keli direktyvos 3 straipsnio a punkto pakeitimai, t. y. kai kalbama 

apie šiuos aspektus: „nustatoma prievolė paviešinti informaciją apie darbo užmokesčio 

sudedamąsias dalis“, ir pridedama naujos taisyklės b punkte siekiant pasiūlyti, kad valstybės 

narės būtų „įgaliojamos nustatyti prievolę įmonėms subrangos sutartis sudaryti tik su 

įmonėmis, užtikrinančiomis tam tikras darbo užmokesčio sąlygas, taikomas rangovui, 

įskaitant sąlygas, nustatytas visuotinai netaikomomis kolektyvinėmis sutartimis.“ 

Kaip teigiama naujame direktyvos 1 straipsnio 3 dalies c punkto pastraipoje, „patikslinama, 

kad sąlygos, kurios turi būti taikomos darbuotojus samdančioms tarpvalstybinėms 

agentūroms, turi būti tokios, kokios pagal Direktyvos 2008/104/EB 5 straipsnį taikomos 

darbuotojus samdančioms nacionalinėms agentūroms.“ Priešingai Direktyvos 3 straipsnio 9 

dalies nuostatoms, dabar tai būtų teisinė valstybių narių prievolė. 

 

5. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas 

 

Kaip minėta pirmiau, renkantis ES teisės akto teisinį pagrindą turi būti remiamasi objektyviais 

veiksniais, kuriems galėtų būti taikoma teisminė peržiūra. Tai pirmiausia apima to teisės akto 

tikslą ir turinį. Be to, remtis dvejopu teisiniu pagrindu neįmanoma tais atvejais, kai 

kiekvienam teisiniam pagrindui numatytos procedūros tarpusavyje nesuderinamos arba kai 

vadovaujantis dviem teisiniais pagrindais gali būti pažeistos Parlamento teisės. 

Pirmiausia turi būti patikrinta, kad siūloma Sutarties nuostata iš tiesų gali būti laikoma teisiniu 

pagrindu. Pagal suteikimo principą, įtvirtintą ES sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga veikia tik 

tuomet, kai Sutartimis jai suteikiama kompetencija tai daryti. Be to, SESV 289 straipsnis turi 

būti suprantamas kaip reikalavimas, kad procedūra, pagal kurią Sąjunga priima teisės aktą, 

susijusį su konkrečia sritimi, būtų aiškiai nurodyta Sutarties nuostatoje. Todėl Sutarčių 

nuostata, kurioje neminima procedūra teisės aktui priimti, negali būti laikoma direktyvos 

teisiniu pagrindu. Be to, pagal Sutarčių nuostatą, kuri būtų naudojama kaip teisinis pagrindas, 

be abejonės, taip pat turi būti leidžiama priimti priemonę, kurios tikslas ir turinys atitiktų 

kompetenciją, suteiktą nuostata, kuri naudojama kaip teisės akto teisinis pagrindas. 

Komisijos pasiūlytos nuostatos aiškiai atitinka ne tik bendruosius teisinių pagrindų 

reikalavimus, bet taip pat yra tinkamos atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį, jeigu jomis 

(kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju) skatinama laisvė teikti paslaugas komandiruojant 

darbuotojus.  
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Šiuo atveju dvigubo teisinio pagrindo taikymas yra vien tik techninis klausimas, nes SESV IV 

antraštinės dalies 3 skyrius dėl paslaugų neapima tinkamo teisinio pagrindo, pagal kurį būtų 

nustatomos tokios priemonės, kokias Direktyva 96/71/EB reguliuoja ir kokias šiuo pasiūlymu 

siekiama reguliuoti. Tačiau SESV 62 straipsniu išplečiama SESV 51–54 straipsnių taikymo 

sritis skyriaus dėl paslaugų atžvilgiu, todėl galima taikyti SESV 53 straipsnio nuostatas, 

siejamas su SESV 62 straipsniu, kaip teisinį pagrindą. 

Kadangi Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto prašyme dėl nuomonės dėl teisinio pagrindo 

paminėti ne tik atitinkami pranešimo projekte pateikti pakeitimai, bet ir pakeitimai, kuriuos 

pateikė vadovaujantis komitetas, pastarieji taip pat bus svarstomi. Dvi iš kaip teisinio 

pagrindo siūlomų nuostatų – SESV 54 straipsnis ir SESV 151 straipsnis – negali būti 

naudojami kaip teisinis pagrindas, atsižvelgiant į tai, kad juose nepateikta jokia nuoroda į 

teisėkūros procedūrą, todėl jų nereikia papildomai nagrinėti.  

SESV 46 straipsnyje ir SESV 56 straipsnyje nurodoma įprasta teisėkūros procedūra. Tačiau 

priemonių, kurias pagal minėtus straipsnius Sąjunga gali patvirtinti, nagrinėjimas rodo, kad jie 

neatitinka pasiūlymo tikslo ir turinio. SESV 46 straipsnyje išvardytos kelios priemonės, 

kuriomis siekiama skatinti laisvą darbuotojų judėjimą, sudarant palankias sąlygas veikti 

bendrajai darbo rinkai; nei viena iš jų neatitinka nei galiojančios direktyvos tikslo ir turinio, 

nei pasiūlymo tikslo ir turinio. SESV 56 straipsnyje numatyta galimybė išplėsti laisvę teikti 

paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, įsisteigusiems Sąjungoje, o tai aiškiai nėra įtraukta į 

pasiūlymą. Siekiant, kad bet kuris iš šių straipsnių būtų taikomas kaip teisinis pagrindas, 

turėtų būti numatytas visiškai kitas teisės aktas. 

Lieka išspręsti klausimą, ar SESV 153 straipsnis galėtų būti įtrauktas kaip iš esmės antras 

teisinis pagrindas. Straipsnio 2 dalyje numatytas teisinis pagrindas priimti direktyvas, 

kuriomis nustatomi „būtiniausi reikalavimai“ socialinės politikos srityje, kurie išvardyti šio 

straipsnio 1 dalyje. 1 dalies a ir b punktuose, kurie pasiūlyti kaip papildomas teisinis 

pagrindas, nurodomos atitinkamai „visų pirma darbo aplinkos gerinimo siekiant rūpintis 

darbuotojų sveikata ir sauga“ ir „darbo sąlygų“ sritys. Direktyvos, kuriomis siekiama a ir b 

punktuose apibrėžtų tikslų, turi būti priimamos pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

Atsižvelgdamas į pasiūlymo tikslą, kaip, visų pirma, nurodyta įvadinėse konstatuojamosiose 

dalyse, taip pat į pasiūlytų Direktyvos 96/71/EB straipsnių pakeitimų turinį, galima daryti 

išvadą, kad pasiūlyme daugiau dėmesio skiriama darbuotojų teisių apsaugai, palyginti su šiuo 

metu galiojančia direktyva; jei jie būtų priimti, „poreikio plėtoti paslaugų teikimo laisvę ir 

poreikio saugoti komandiruotų darbuotojų teises pusiausvyra“, kaip nurodyta pasiūlymo 4 

konstatuojamojoje dalyje, keistųsi komandiruotų darbuotojų teisių apsaugos labui.  

Pasiūlymo 4 konstatuojamojoje dalyje daroma nuoroda į būtinybę „įvertinti, ar jos 

nuostatomis tebeužtikrinama dviejų poreikių – poreikio plėtoti paslaugų teikimo laisvę ir 

poreikio saugoti komandiruotų darbuotojų teises – pusiausvyra“ taip pat parodo, kad 

pastarasis aspektas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių Komisija pateikė sprendimą pasiūlyti iš 

dalies keisti direktyvą, nors taip pat tikėtina, kad buvo svarbu užtikrinti ir „vienodas 

bendrovių veiklos sąlygas“, nurodytas 1 konstatuojamojoje dalyje. 

Taigi, nors laisvės teikti paslaugas skatinimas vykdant darbuotojų komandiravimą išlieka 

pasiūlymo tikslas, kuris pateisina Komisijos siūlomus teisinius pagrindus, būtų galima teigti, 

kad pasiūlyme komandiruotų darbuotojų teisių apsaugai skiriamas didesnis dėmesys pateisina, 

kad tai yra laikoma atskiru ir vienodai svarbiu tikslu, kuris atsispindi pasiūlymo turinyje – 

tokiu atveju galėtų būti tinkamas dvigubas teisinis pagrindas.  
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Vis dėlto, vertinant, ar tinkama įtraukti SESV 153 straipsnį kaip de facto antrą teisinį 

pagrindą, taip pat reikėtų atsižvelgti į Parlamento patvirtintą poziciją. Vadovaujančio 

komiteto pranešėjų pateiktame pranešimo projekte akivaizdžiai tai parodoma ir, be abejonės, 

juo pirmiausia siekiama apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises. Vis dėlto, pateikta beveik 

500 pranešimo projekto pakeitimų, du komitetai pateikė nuomones apie pranešimą, todėl 

galutinėje nuomonėje reikėtų apsvarstyti ir priimtą pranešimą.  

Kalbant apie SESV 153 straipsnį kaip teisinį pagrindą, pažymėtina ir tai, kad to paties 

straipsnio 1 dalis negali būti nurodoma viena, nes procedūrinės nuorodos pateikiamos šio 

straipsnio 2 dalyje. Taigi, jei taikomas 153 straipsnis, turėtų būti daroma nuoroda į to 

straipsnio 2 dalį.1 Taip pat reikėtų pažymėti, kad 2 dalyje nurodomos dvi skirtingos 

procedūros – įprasta teisėkūros procedūra ir speciali teisėkūros procedūra – atsižvelgiant į tai, 

kurio tikslo (-ų), nurodyto (-ų) šio straipsnio 1 dalyje, teisės aktu siekiama. Todėl 

nerekomenduojama nurodyti viso SESV 153 straipsnio, ir jei tikslai, kurių siekiama, sutampa 

su to paties straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytais tikslais, turėtų būti aišku, kad šios 

nuostatos turi būti siejamos su straipsnio 2 dalimi. 

 

6. Išvada 

 

Komisijos siūlomi teisiniai pagrindai – SESV 53 straipsnis ir SESV 62 straipsnis – yra 

tinkami kaip siūlomos iš dalies keičiančios direktyvos teisiniai pagrindai. SESV 153 

straipsnio 2 dalis turėtų būti laikoma papildomu teisiniu pagrindu, visų pirma, jei Parlamentas 

toliau daugiau dėmesio skirs komandiruotų darbuotojų teisių apsaugai. Jeigu SESV 153 

straipsnis būtų įtrauktas kaip teisinis pagrindas, tokiu atveju rekomenduotina pateikti nuorodą 

į SESV 153 straipsnio 1 dalies a ir b punktus kartu su SESV 153 straipsnio 2 dalimi. 

 

Pagarbiai 

 

Pavel Svoboda 

  

                                                 
1 Kaip įprasta, Komisija nurodė tik 2 dalį. Kaip naujausią pavyzdį žr., pavyzdžiui, pasiūlymą iš dalies pakeisti 

Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu 

darbe (COM(2016) 248 final). 
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VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 

m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų 

komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016) 0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Nuomonės referentė: Vicky Ford 

 

PAKEITIMAI 

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

komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 

– esminiai Sąjungos vidaus rinkos 

principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV). Siekdama 

užtikrinti vienodas bendrovių veiklos 

sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą 

Sąjunga toliau stiprina šių principų 

įgyvendinimą; 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 

– esminiai Sąjungos vidaus rinkos 

principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV). Siekdama 

užtikrinti vienodas bendrovių veiklos 

sąlygas ir kovoti su nesąžininga 

konkurencija užtikrinant darbuotojų teisių 

apsaugą Sąjunga toliau stiprina šių principų 

įgyvendinimą. Vien atlyginimų ar darbo 

užmokesčio skirtumas ir galimybės gauti 

kapitalo neturėtų būti laikomi 

nesąžininga konkurencija; 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) laisvė teikti paslaugas apima 

įmonių teisę teikti paslaugas kitoje 

valstybėje narėje, į kurią jos gali tam 

tikram laikui komandiruoti savo 

darbuotojus toms paslaugoms suteikti; 

(2) laisvė teikti paslaugas apima 

įmonių teisę teikti paslaugas kitoje 

valstybėje narėje, į kurią jos gali tam 

tikram laikui komandiruoti savo 

darbuotojus toms paslaugoms suteikti. 

Laikinas paslaugų teikimo pobūdis 

nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju 

atsižvelgiant į paslaugos teikimo trukmę, 

reguliarumą, periodiškumą ir tęstinumą. 

SESV 56 straipsnyje nustatyta, kad laisvės 

teikti paslaugas apribojimai yra 

draudžiami; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) pagal ES sutarties 3 straipsnį 

Sąjunga turi skatinti socialinį teisingumą ir 

apsaugą. SESV 9 straipsniu Sąjungai 

nustatoma užduotis remti didelį užimtumą, 

užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 

kovoti su socialine atskirtimi; 

(3) pagal ES sutarties 3 straipsnį 

Sąjunga turi skatinti socialinį teisingumą ir 

apsaugą. SESV 9 straipsniu Sąjungai 

nustatoma užduotis remti didelį užimtumą, 

užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 

kovoti su socialine atskirtimi užtikrinant 

aukšto lygio švietimą, mokymą ir žmonių 

sveikatos apsaugą; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) pirmenybė teikiama kovai su 

sukčiavimu, socialiniu dempingu, 

piktnaudžiavimu taisyklėmis ir jų apėjimu 

darbuotojų komandiravimo srityje. Todėl 
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nepaprastai svarbu stiprinti Sąjungos 

taisykles dėl darbuotojų komandiravimo; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų 

po Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo priėmimo būtina įvertinti, 

ar jos nuostatomis tebeužtikrinama dviejų 

poreikių – poreikio plėtoti paslaugų 

teikimo laisvę ir poreikio saugoti 

komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra; 

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų 

po Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo priėmimo ir esant 

daugybei sukčiavimo atvejų, taip pat 

netinkamai nacionalinei teisei, taikant šią 

direktyvą dar neužtikrinama dviejų 

poreikių – poreikio plėtoti paslaugų 

teikimo laisvę ir poreikio saugoti 

komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra; 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 

teisėje buvo įtvirtinti dar steigimo 

sutartimis. Vienodo darbo užmokesčio 

principas įgyvendintas per antrinės teisės 

aktus ir taikomas ne tik vyrų ir moterų 

atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas ir 

neterminuotas darbo sutartis dirbantiems 

darbuotojams, visą ir ne visą darbo dieną 

dirbantiems darbuotojams, per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir panašų 

darbą dirbantiems priimančiosios įmonės 

darbuotojams; 

(5) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 

teisėje buvo įtvirtinti dar steigimo 

sutartimis. Vienodo darbo užmokesčio 

principas įgyvendintas per antrinės teisės 

aktus ir taikomas ne tik vyrų ir moterų 

atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas ir 

neterminuotas darbo sutartis dirbantiems 

darbuotojams, visą ir ne visą darbo dieną 

dirbantiems darbuotojams, per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir panašų 

darbą dirbantiems priimančiosios įmonės 

darbuotojams. Taikant šiuos principus turi 

būti atsižvelgiama į susijusią Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – 

Teisingumo Teismas) praktiką ir jos 

laikomasi; 
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Pagrindimas 

Žr., inter alia, bylos C-341/05, Laval 60 punktą, bylos C-490/04 19 punktą, sujungtas bylas 

nuo C-49/98, C-50/98, C-52/98 iki C-54/98 ir nuo C-68/98 iki C-71/98. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) Reglamento „Roma I“ 3 ir 8 

straipsniuose nurodyta, kad individualiai 

darbo sutarčiai taikoma suinteresuotųjų 

šalių pasirinkta teisė. Dėl tokio 

pasirinkimo darbuotojas negali netekti 

apsaugos pagal privalomas šalies teisės 

nuostatas, kurios būtų taikomos, 

nepaisant šalių pasirinktos teisės; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) darbdavių ir darbuotojų laisvė 

pasirinkti taikytiną teisę turėtų būti vienas 

iš pagrindinių laisvo darbuotojų judėjimo 

ir laisvės teikti paslaugas principų; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Reglamentu „Roma I“ nustatyta, 

kad valstybė, kurioje įprastai atliekamas 

darbas, lieka ta pati, jei darbuotojas laikinai 

dirba kitoje valstybėje; 

(7) Reglamentu „Roma I“ taip pat 

nustatyta, kad valstybė, kurioje įprastai 

atliekamas darbas, lieka ta pati, jei 

darbuotojas laikinai dirba kitoje valstybėje; 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Teisingumo Teismo praktikoje 

nustatyta, kad komandiruoti darbuotojai 

jokiu būdu negali patekti į priimančiosios 

valstybės darbo rinką, jei jie grįžta į savo 

kilmės šalį, baigę darbą; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7b) Teisingumo Teismas nusprendė, 

kad laikinas paslaugų teikimo pobūdis 

turi būti nustatomas atsižvelgiant į 

paslaugos trukmę, reguliarumą, 

periodiškumą ir tęstinumą. Paslaugų 

teikėjas, kaip apibrėžta Sutartyje, 

priimančiojoje valstybėje narėje gali 

pasirūpinti infrastruktūra, kuri jam 

reikalinga susijusioms paslaugoms teikti; 

(Byla C-55/94 Reinhard Gebhard prieš „Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori 

di Milano“ [1995] ECR I-04165, 39 punktas; byla C-396/1, „Sähköalojen ammattiliitto ry“ 

prieš „Elektrobudowa Spółka Akcyjna“ [2015]) 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7c) vienas iš Direktyvos 2014/67/ES 

tikslų taip pat yra nustatyti tikrąjį 

komandiravimą ir užkirsti kelią 

piktnaudžiavimui ir įstatymų apėjimui; 
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Pakeitimas 13 

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; 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) pagal nusistovėjusią teismo 

praktiką laisvė teikti paslaugas gali būti 

(9) SESV 56 straipsnyje reikalaujama 

panaikinti visus laisvės teikti paslaugas 
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apribota dėl bendrųjų interesų viršenybės 

priežasčių ir tie apribojimai turi būti 

proporcingi ir būtini; 

apribojimus – net vienodai taikomus ir 

nacionaliniams, ir kitų valstybių narių 

paslaugų teikėjams – jeigu jie gali užkirsti 

kelią, trukdyti ar padaryti mažiau 

patrauklią kitoje valstybėje narėje, kur jis 

teisėtai teikia analogiškas paslaugas, 

įsteigto paslaugų teikėjo veiklą. Pagal 
nusistovėjusią teismo praktiką laisvė teikti 

paslaugas gali būti apribota dėl viršenybės 

priežasčių, susijusių su bendraisiais 

interesais, ir tie apribojimai turi būti 

tinkami, proporcingi ir būtini; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) Direktyvoje 2014/67/ES dėl 

Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimo 

pateikiama keletas nuostatų, kuriomis 

siekiama užtikrinti taisyklių dėl 

darbuotojų komandiravimo vykdymą ir 

kad jų laikytųsi visi paslaugų teikėjai. 

Direktyvos dėl vykdymo užtikrinimo 4 

straipsnyje pateikiamas elementų, kurie 

turėtų būti vertinami siekiant nustatyti 

tikrą komandiravimą ir užkirsti kelią 

piktnaudžiavimui bei įstatymų apėjimui, 

sąrašas; 

 

Pakeitimas 16 

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 

(10) tarptautinio kelių transporto 

sektoriui būdingas didelis darbo judumas, 

todėl darbuotojų komandiravimas šioje 

srityje kelia įvairių teisinių klausimų ir 

sunkumų (ypač tada, kai sąsajos su 

atitinkama valstybe nare yra 

nepakankamos). Komisija yra paskelbusi, 
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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; 

kad ji spręs šį klausimą parengdama 
konkretaus sektoriaus teisės aktus ir 

tokiomis priemonėmis užtikrins, kad šiam 

sektoriui nebūtų taikomos Direktyvos 

96/71/EB nuostatos. Todėl tokios 

transporto paslaugos kaip tranzito, 

tarptautinio transporto ir susietojo 

kabotažo paslaugos neįtraukiamos į šios 

direktyvos taikymo sritį;  

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) konkurencingoje vidaus rinkoje 

paslaugų teikėjai konkuruoja ne vien darbo 

sąnaudomis, bet ir tokiais veiksniais kaip 

našumas ir veiksmingumas arba prekių ir 

paslaugų kokybė ir novatoriškumas; 

(11) konkurencingoje vidaus rinkoje 

paslaugų teikėjai konkuruoja ne vien 

sąnaudomis, bet ir tokiais veiksniais kaip 

įgūdžiai, našumas ir veiksmingumas, o 

darbo užmokestis visada grindžiamas 

įvairiais parametrais, įskaitant patirtį, 

darbo pobūdį, atsakomybės lygį, darbo 

rinkos sąlygas, arba tokiais veiksniais kaip 

prekių ir paslaugų kokybė ir 

novatoriškumas; 

Pagrindimas 

Remiamasi Komisijos nario G. Oettingerio pateiktu atsakymu į klausimą, į kurį atsakoma 

raštu (E-008821/2016, 2017 1 25). „ES institucijose, kaip ir bet kurioje organizacijoje, darbo 

užmokestis grindžiamas įvairiais parametrais, įskaitant patirtį, darbo pobūdį, atsakomybės 

lygį, darbo rinkos sąlygas ir kt.“. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) SESV aiškiai pripažįstama 

nacionalinių darbo santykių sistemų 

įvairovė ir socialinių partnerių 

nepriklausomumas; 
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Pakeitimas 19 

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) Darbo užmokesčio taisykles 

valstybės narės nustato pačios pagal savo 

teisės sistemą ir praktiką. Tačiau šios 

komandiruotiems darbuotojams taikomos 

nacionalinės darbo užmokesčio taisyklės 

turi būti proporcingos, nediskriminacinės 

ir grindžiamos būtinybe apsaugoti 

komandiruotus darbuotojus ir negali 

neproporcingai riboti tarpvalstybinio 

paslaugų teikimo; 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) Teisingumo Teismo praktikoje 

nustatyta, kad socialinė darbuotojų 

apsauga gali būti pripažįstama kaip 

viršesnis reikalavimas, kuriuo 

pateisinamas pareigų, galinčių riboti 

laisvę teikti paslaugas, nustatymas. Vis 

dėlto tai nėra tas atvejis, kai darbdavio 

įdarbinti darbuotojai laikinai atlieka 

darbą priimančiojoje valstybėje narėje ir 

naudojasi tokia pačia arba iš esmės 

panašia apsauga, remiantis 

įpareigojimais, kurie darbdaviui jau yra 

taikomi toje valstybėje narėje, kurioje jis 

yra įsisteigęs. Tai ypač svarbu siekiant 

užkirsti kelią papildomiems 

įpareigojimams, kurių įmonės jau turi 

laikytis tuo pačiu darbo laikotarpiu 

valstybėje narėje, kurioje jos yra 

įsisteigusios. Teisingumo Teismas taip pat 

nustatė, kad nacionalinės nuostatos, 

kuriomis apsunkinamas paslaugų 

teikimas įmonėms iš kitų valstybių narių 

nei nacionalinėje teritorijoje įsisteigusios 
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įmonės ir kuriomis tokiu būdu kliudoma 

laisvam paslaugų judėjimui, yra 

neteisėtos; 

(„Arblade“, sujungtos bylos 369/96 ir 376/96 (51 punktas), „Seco“, sujungtos bylos 62 ir 

63/81, „Seco SA“ prieš „Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité“, 

Raymond Vander Elst prieš „Office des Migrations Internationales“, byla C-43/93.) 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12b) Teisingumo Teismas taip pat 

paaiškino, kad nuostatos dėl kolektyvinių 

sutarčių savaime negali būti viešosios 

tvarkos išimtis Direktyvos 96/71/EB 3 

straipsnio 10 dalies prasme; 

(C-319/06, Europos bendrijų komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę, 64 punktas). 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nacionaliniais teisės aktais ar 

visuotinai taikomomis kolektyvinėmis 

sutartimis nustatyti darbo užmokesčio 

elementai turi būti skaidrūs ir aiškūs 

visiems paslaugų teikėjams. Todėl pagrįstai 

galima nustatyti prievolę valstybėms 

narėms Direktyvos dėl vykdymo 

užtikrinimo 5 straipsnyje nurodytoje 

bendroje interneto svetainėje skelbti 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis; 

(13) informacija apie nacionaliniais 

teisės aktais ar kolektyvinėmis sutartimis 

arba arbitražo sprendimais, kurie yra 

paskelbti visuotinai taikomais, kaip 

apibrėžta 3 straipsnio 8 dalyje, nustatytus 
darbo užmokesčio elementus turi būti 

aiški, atnaujinta, skaidri ir viešai 

prieinama visiems paslaugų teikėjams. 

Todėl pagrįstai galima nustatyti prievolę 

valstybėms narėms skelbti šią informaciją 

Direktyvos dėl vykdymo užtikrinimo 5 

straipsnyje nurodytoje bendroje interneto 

svetainėje. Socialiniai partneriai taip pat 

privalo viešai paskelbti visas kolektyvines 

sutartis, kurios yra taikomos pagal šią 

direktyvą. Panašiai, užsienio subrangovai 

turėtų būti raštu informuojami apie darbo 
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sutarties sąlygas, kurias jie turėtų taikyti 

komandiruotiems darbuotojams; 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) visos šia direktyva įvestos 

priemonės yra pagrįstos ir proporcingos, 

kad jos neužkrautų administracinės 

naštos ar neapribotų įmonių, ypač mažųjų 

ir vidutinių (toliau – MVĮ), galimybių 

kurti naujas darbo vietas, apsaugant 

komandiruotus darbuotojus; 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) valstybių narių įstatymais ir kitais 

teisės aktais arba kolektyvinėmis sutartimis 

gali būti užtikrinta, kad įmonės neturėtų 

galimybės naudodamosi subrangos 

sutartimis apeiti taisykles, kuriomis 

užtikrinamos tam tikros su darbo 

užmokesčiu susijusios darbo sutarties 

sąlygos. Jeigu nustatytos nacionalinio 

lygmens darbo užmokesčio taisyklės, 

valstybė narė gali nediskriminuodama jas 

taikyti įmonėms, komandiruojančioms 

darbuotojus į jos teritoriją, jeigu tai 

neproporcingai neapriboja tarpvalstybinio 

paslaugų teikimo; 

(14) valstybės narės gali laisvai 

nustatyti savo teritorijoje atitinkamas 

priemones, taikomas paslaugų teikėjams, 

įskaitant paslaugų teikėjus iš kitos 

valstybės narės, siekdamos užtikrinti 

atitiktį galiojančioms taisyklėms dėl 

komandiravimo subrangos grandinių 

atveju. Statybos sektoriaus atveju 

valstybės narės pagal Direktyvą 

2014/67/ES jau privalo nustatyti 

atitinkamas atsakomybės priemones, 

siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją 

ir darbuotojų teises. Todėl valstybėse 

narėse visuotinai taikytinais įstatymais ir 

kitais teisės aktais arba kolektyvinėmis 

sutartimis gali būti užtikrinta, kad įmonės 

neturėtų galimybės naudodamosi 

subrangos sutartimis apeiti taisykles, 

kuriomis užtikrinamos tam tikros su darbo 

užmokesčiu susijusios darbo sutarties 

sąlygos. Jeigu nustatytos nacionalinio 

lygmens darbo užmokesčio taisyklės, 



 

RR\1137464LT.docx 53/87 PE582.163v02-00 

 LT 

valstybė narė gali nediskriminuodama jas 

taikyti įmonėms, komandiruojančioms 

darbuotojus į jos teritoriją, jeigu tai 

neproporcingai neapriboja tarpvalstybinio 

paslaugų teikimo; 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

1 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

„2.  Ši direktyva netaikoma prekybinės 

laivininkystės įmonių personalui, 

dirbančiam jūroje.“ 

„2.  Ši direktyva netaikoma prekybinės 

laivininkystės įmonių personalui, 

dirbančiam jūroje, taip pat tokioms 

transporto paslaugoms kaip tranzitas, 

tarptautinis transportas ir susietasis 

kabotažas.“ 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Direktyva 96/71/EB 

2 a straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2 a straipsnis 2 a straipsnis 

1. Kai numatoma ar faktinė 

komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius, 

valstybė narė, į kurios teritoriją 

komandiruotas darbuotojas, laikoma 

šalimi, kurioje darbuotojas paprastai atlieka 

savo darbą. 

1. Kai individualaus darbuotojo 

faktinė nepertraukiamos komandiruotės 

trukmė viršija 24 mėnesius, valstybė narė, į 

kurios teritoriją komandiruotas 

darbuotojas, laikoma šalimi, kurioje 

darbuotojas paprastai atlieka savo darbą, 

jei šalys pagal Reglamento „Roma I“ 3 

straipsnio 1 dalį nesusitarė taikyti kitos 

teisės. 

 1a.  Darbuotojas, remdamasis 

pagrįstomis priežastimis, gali prašyti 



 

PE582.163v02-00 54/87 RR\1137464LT.docx 

LT 

išimties šiam 24 mėnesių laikotarpiui, 

kurią suteiktų priimančiosios valstybės 

narės kompetentinga institucija. 

 Priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija sprendimą dėl 

prašymo taikyti išimtį pagrįstai, 

proporcingai ir nediskriminuodama 

priima pagal Direktyvos 2014/67/ES 4 

straipsnį ir laikydamasi Reglamento 

883/2004/EB.  

 Prieš priimdama sprendimą dėl tokio 

prašymo taikyti išimtį, priimančiosios 

valstybės narės kompetentinga institucija 

konsultuojasi su darbuotojo kilmės 

valstybės narės kompetentingomis 

institucijomis pagal Direktyvos 

2014/67/ES 6 ir 7 straipsnius. 

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 

darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą 

toje pačioje vietoje atliekantis 

darbuotojas, atsižvelgiama į atitinkamų 

darbuotojų komandiruočių trukmės 

visumą, jei faktiškai tie darbuotojai 

komandiruojami bent šešiems mėnesiams. 

 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 2 įtraukos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– kolektyvinės sutartys ar arbitražo 

sprendimai, kurie buvo paskelbti visuotinai 

taikytinais, kaip nustatyta šio straipsnio 8 

dalyje: 

– kolektyvinėmis sutartimis ar 

arbitražo sprendimais, kurie buvo paskelbti 

visuotinai taikytinais, kaip nustatyta šio 

straipsnio 8 dalyje, jeigu jie yra skelbiami 

Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje 

nurodytoje vienoje bendroje nacionalinėje 

interneto svetainėje: 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 2 įtraukos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) minimalių mokamų metinių 

atostogų trukmė; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

 minimum paid annual leave 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 2 įtraukos g a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga)  išmokų, skirtų kelionės, maitinimo 

ir apgyvendinimo išlaidoms padengti 

darbuotojams, esantiems toli nuo namų 

dėl profesinių priežasčių, normos; 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 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 užmokestis 

apibrėžiamas pagal valstybės narės, į 

kurios teritoriją darbuotojas 

komandiruotas, nacionalinius įstatymus ir 

(arba) praktiką, kitus teisės aktus bei 

kolektyvines sutartis ar arbitražo 

sprendimus, kurie buvo paskelbti visuotinai 

taikytinais, 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. 



 

PE582.163v02-00 56/87 RR\1137464LT.docx 

LT 

 Apskaičiuojant darbo užmokestį pagal šią 

direktyvą, atsižvelgiama į minimalias 

užmokesčio normas, įskaitant darbo 

užmokestį už valandinį darbą ir (arba) 

darbą, apmokamą už padarytus vienetus, 

pagal darbo užmokesčio kategoriją ir 

viršvalandžių apmokėjimo normas, 

išmokas, premijas, taip pat kitus 

privalomus elementus. Apskaičiuojant 

darbo užmokestį naudojami elementai turi 

būti tie elementai, kurie mokami vietoje 

samdomiems darbuotojams pagal šio 

straipsnio nuostatas.  

 Jei dėl komandiravimo patiriamos 

išlaidos, pvz., kelionės, maitinimo ir 

apgyvendinimo, ir jas padengia 

darbdavys, šios apmokėtos išlaidos 

nelaikomos minimalios užmokesčio 

normos dalimi. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

 Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės Direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnyje nurodytoje vienoje bendroje 

interneto svetainėje paskelbia 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 

nustatyta c punkte. 

Valstybės narės Direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnyje nurodytoje vienoje bendroje 

interneto svetainėje paskelbia 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis, jų 

geografinę ir asmeninę aprėptį ir 

apskaičiavimo metodą, kaip nustatyta c 

punkte. 

 Apskaičiuojant sumas, mokėtinas 

komandiruotam darbuotojui, turi būti 

vengiama dvigubo lygiaverčių ar 

panašaus pobūdžio mokėjimų. 

 Jei komandiruotam darbuotojui 

mokėtinos sumos neteisingai 

apskaičiuojamos arba neišmokamos dėl 

neprieinamos, klaidingos ar 

nepakankamos informacijos, paskelbtos 
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vienoje bendroje oficialioje nacionalinėje 

interneto svetainėje, nacionalinių valdžios 

institucijų taikomos sankcijos nėra 

skiriamos. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalis -a (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) pridedama ši dalis: 

 „1-a.  Paslaugų teikėjai atleidžiami nuo 

prievolės mokėti baudą už tai, kad mokėjo 

mažesnį nei pagal priimančiosios 

valstybės narės teisę nustatytas 

minimalusis darbo užmokestis, jeigu 

esama įrodymų, kad priimančioji valstybė 

narė neįvykdė savo įsipareigojimo 

bendroje oficialioje nacionalinėje 

interneto svetainėje, nurodytoje 

Direktyvos 2014/67/ES 5 straipsnyje, 

paskelbti darbo užmokesčio sudedamąsias 

dalis pagal c punktą, arba jeigu pateikta 

informacija nėra aiški, skaidri ir 

nedviprasmiška. 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 a dalis  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 

įsisteigusioms įmonėms taikomas 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei 

kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 

reikalavimas subrangos sutartis sudaryti tik 

su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 

įsipareigojimais užtikrina tam tikras su 

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 

įsisteigusioms įmonėms taikomas 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei 

kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 

reikalavimas subrangos sutartis sudaryti tik 

su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 

įsipareigojimais užtikrina tam tikras su 
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darbo užmokesčiu susijusias darbo 

sutarties sąlygas, valstybė narė gali, 

laikydamasi proporcingumo ir 

nediskriminavimo principų, nustatyti, kad 

toks pats reikalavimas įmonėms būtų 

taikomas ir tada, kai subrangos sutartys 

sudaromos su 1 straipsnio 1 dalyje 

nurodytomis įmonėmis, 

komandiruojančiomis darbuotojus į jos 

teritoriją.  

darbo užmokesčiu susijusias darbo 

sutarties sąlygas, valstybė narė, kuri taiko 

šioje dalyje numatytą variantą, užtikrina, 

kad įmonė, sudaranti subrangos sutartis 

su įmone, kuri nėra 1 straipsnio 1 dalyje 

nurodyta įmonė, tai įmonei raštu praneštų 

apie darbo sutarties sąlygas, apimančias 

darbo užmokestį, kurios turi būti 

garantuotos prieš šalims sudarant 

atitinkamus sutartinius santykius. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) pridedama ši dalis: 

 „1aa. Rangovas privalo aiškiai, skaidriai 

ir nedviprasmiškai pateikti subrangovui 

informaciją apie darbo sąlygas, įskaitant 

darbo užmokestį. 

 Subrangovas atleidžiamas nuo prievolės 

užtikrinti tam tikras įdarbinimo sąlygas ir 

darbo užmokestį, nustatytą verslininko 

įmonėje pagal 1 dalį, jei esama įrodymų, 

kad rangovas netinkamai informavo 

verslininką.“ 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 b a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) pridedama ši dalis: 

 „1ba. Įmonė laikinojo darbo naudotoja 

aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai 

informuoja laikinojo įdarbinimo agentūrą 
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apie darbo sąlygoms ir darbo užmokesčiui 

taikomą reglamentavimą.“ 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c b papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 b b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) Straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „1bb. Užtikrinamas glaudesnis 

nacionalinių darbo inspekcijos įstaigų 

bendradarbiavimas ir Europos lygmens 

bendradarbiavimas siekiant kovoti su 

sukčiavimu darbuotojų komandiravimo 

srityje.“ 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c c papunktis (naujas) 

 Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cc) 7 dalies antra pastraipa 

išbraukiama. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 10 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea)  pridedama ši dalis: 

 „10a. Valstybės narės, 

pasikonsultavusios su socialiniais 

partneriais pagal kiekvienoje valstybėje 

narėje galiojančias tradicijas ir praktiką, 
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atleidžia darbdavius ir darbuotojus nuo 3 

straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 

nustatytų reikalavimų laikymosi, kai 

darbdavio ir darbuotojų veikla vykdoma 

šiuose sektoriuose: 

 a) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų, skirtų organizacijoms, 

teikiančioms medicininį gydymą Sąjungos 

piliečiams, gamybos, tiekimo, remonto 

arba techninės priežiūros sektoriuje; 

 b) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų, naudojamų gynybos sektoriuje 

arba kitose srityse, kurios būtinos 

valstybės narės ar Sąjungos gynybai, 

gamybos, tiekimo, remonto arba techninės 

priežiūros sektoriuje; 

 c) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų gamybos, tiekimo, remonto arba 

techninės priežiūros paslaugų kosminės 

erdvės sektoriuje; 

 d) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų gamybos, tiekimo, remonto arba 

techninės priežiūros paslaugų 

geležinkelių transporto sektoriuje; 

 e) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų, kurie yra valstybės narės ar 

valstybių narių ypatingos svarbos 

infrastruktūros objektai, gamybos, 

tiekimo, remonto arba techninės 

priežiūros sektoriuje, įskaitant energetikos 

ir telekomunikacijų paslaugas; 

 f) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų, kurie yra svarbūs valstybės 

narės arba Sąjungos pasienio saugumui 

palaikyti, gamybos, tiekimo, remonto arba 

techninės priežiūros sektoriuje; 

 g) mechanizmų, įrangos ir kitų 

produktų, kurie yra svarbūs darbuotojų 

arba Sąjungos piliečių sveikatai ir saugai, 

gamybos, tiekimo, remonto arba techninės 

priežiūros sektoriuje. 

Pagrindimas 

Daug gamintojų visoje ES savo prekes (pvz., medicininius skenerius) parduoda su visos 

gaminio naudojimo trukmės laikotarpiu galiojančia remonto ir priežiūros sutartimi. Šiuo 
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straipsniu siekiama leisti valstybėms narėms komandiruotiems darbuotojams netaikyti tam 

tikrų reikalavimų, kuriuos taikant būtų apribotos jų galimybės laisvai teikti paslaugas kitoje 

valstybėje narėje. 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e b papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 10 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 eb)  pridedama ši dalis: 

 10b. Valstybės narės, 

pasikonsultavusios su socialiniais 

partneriais pagal kiekvienoje valstybėje 

narėje galiojančias tradicijas ir praktiką, 

atleidžia darbdavius ir darbuotojus nuo 3 

straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose 

nustatytų reikalavimų laikymosi, kai 

darbdavio ir darbuotojų veikla siekiama 

sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų 

ar kitų asmenų švietimui ir mokymui. 

Pagrindimas 

Daug gamintojų visoje ES savo prekes (pvz., medicininius skenerius) parduoda su visos 

gaminio naudojimo trukmės laikotarpiu galiojančia remonto ir priežiūros sutartimi. Šiuo 

straipsniu siekiama leisti valstybėms narėms komandiruotiems darbuotojams netaikyti tam 

tikrų reikalavimų, kuriuos taikant būtų apribotos jų galimybės laisvai teikti paslaugas kitoje 

valstybėje narėje. 
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22.6.2017 

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ 

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų 

komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016) 0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

Nuomonės referentas: Jean-Marie Cavada 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Įžanga 

2016 m. kovo 8 d.1 Komisija priėmė pasiūlymą dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 

komandiravimo peržiūros2. Prieš šio pasiūlymo pridėtas poveikio vertinimas3. Komisija 

pažymi, kad, praėjus dviem dešimtmečiams nuo Direktyvos 96/71/EB priėmimo, dabartinės 

ekonominės ir socialinės valstybių narių padėties aplinkybėmis, pagal ją tai jau 

nebeužtikrinama, todėl Komisija pateikė dabartinį pasiūlymą dėl tikslinės minėtos direktyvos 

peržiūros. Šiuo pasiūlymu siekiama atlikus ribotą skaičių dalinių pakeitimų išspręsti 

nustatytas konkrečias problemas.  

Anot Komisijos, pasiūlymo tikslas – palengvinti paslaugų teikimą tarpvalstybiniu mastu 

drauge užtikrinant sąžiningą konkurenciją, gerbiant komandiruotų darbuotojų, kurie įdarbinti 

vienoje valstybėje narėje ir darbdavys juos laikinai komandiravo į kita valstybę narę, teises. 

Pasiūlymu visų pirma siekiama užtikrinti sąžiningas darbo užmokesčio sąlygas, taip pat 

vienodas komandiruojančių ir vietos įmonių veiklos sąlygas priimančiojoje šalyje.  

Pagrįstos nuomonės ir geltonoji kortelė 

Per Protokole Nr. 2 6 straipsnyje nurodytą laiką keturiolika nacionalinių parlamentų 

Komisijai pateikė pagrįstas nuomones, kuriose nurodė, kad minėtas pasiūlymas neatitinka 

subsidiarumo principo, todėl buvo pradėta vadinamoji geltonosios kortelės procedūra. 

Svarbiausi pagrįstose nuomonėse išsakyti argumentai buvo tai, kad dabar galiojančios 

                                                 
1 Dokumentas COM(2016)0128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=LT  
2 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 

paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 1.). 
3 Dokumentas SWD(2016)0052 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=LT
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taisyklės yra pakankamos ir tinkamos, Sąjungos lygmuo nėra tinkamas veiksmų lygmuo, 

pasiūlyme nepakankamai atsižvelgiama į valstybių narių kompetenciją darbo užmokesčio ir 

darbo sąlygų srityje ir kad pasiūlyme pateiktas subsidiarumo principo taikymo pagrindimas 

yra pernelyg aptakus. Vis dėlto, išnagrinėjusi argumentus, Komisija nusprendė nekeisti 

pasiūlymo, savo 2016 m. liepos 20 d. komunikate Europos Parlamentui, Tarybai ir 

nacionaliniams parlamentams pareikšdama nuomonę, kad šis pasiūlymas atitinka 

subsidiarumo principą. 

Suderinamumas su ES teise 

Be to, kad nacionaliniai parlamentai pateikė prieštaravimų, komitete taip pat iškelta klausimų 

dėl pasiūlymo atitikties tam tikriems ES teisės elementams. Jie buvo daugiausia susiję su 

pasiūlymo ryšiu su šiais teisės aktais ir normomis: 

– Reglamentu (EB) Nr. 593/2008 (toliau – Reglamentas „Roma I“)1, kuriuo sutarčių, sudarytų 

nuo 2009 m. gruodžio 17 d., atžvilgiu pakeista Konvencija dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės (Romos konvencija2), 

– Reglamentu Nr. 1215/20123 (toliau – Reglamentas „Briuselis I“), kuriuo nustatomos 

taisyklės dėl jurisdikcijos, susijusios su individualiomis darbo sutartimis, 

– Direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimo (toliau –Vykdymo 

užtikrinimo direktyva)4, taip pat 

– laisve teikti paslaugas, įtvirtinta SESV 26 ir 56 straipsniuose. 

Dėl Reglamento „Roma I“ visų pirma buvo keliami klausimai dėl pasiūlymo 2a straipsnio 

atitikties minėto reglamento 8 straipsniui ir ar galėtų būti laikoma, kad minėtas reglamentas 

šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas, taip pat, tokiu atveju, ar tinkama iš dalies pakeisti 

reglamentą pasinaudojant direktyva. 

Dėl Reglamento „Briuselis I“ iškeltas svarbiausias klausimas – ar pasiūlymo 20 straipsnis 

turės poveikio jurisdikcijos taisyklių, išdėstytų šio reglamento 20–23 straipsniuose, taikymui.  

Pagaliau, ar taikomas 24 mėnesių laikotarpis, po kurio komandiruotiems darbuotojams 

pradeda galioti priimančiosios šalies darbo teisė, gali būti laikomas laisvės teikti paslaugas 

vidaus rinkoje principo pažeidimu, nes apribojamas tarpvalstybinis paslaugų teikimas 

pasitelkus komandiruotus darbuotojus. 

JURI komitetas – tai komitetas, atsakingas už subsidiarumo ir proporcingumo principų 

laikymąsi, taip pat už Sąjungos teisės aiškinimą ir už Sąjungos teisės aktų atitiktį pirminei 

                                                 
1 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms 

prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6). 
2 Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateikta pasirašyti 1980 m. birželio 19 d. Romoje, 

OL L 266, 1980 10 9, p. 1. 
3 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2012 dėl sutartinėms 

prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 351, 2012 7 4, p. 1). 
4 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą 

(IMI reglamentas) (OL L 159, 2014 5 28, p. 11). 
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teisei. Vykdydamas šiuos įgaliojimus, minėtas komitetas išanalizavo argumentus, pateiktus 

pagrįstose nuomonėse. 2016 m. lapkričio 29 d. komitetas išklausė Parlamento teisės tarnybos 

nuomonę dėl EP narių iškeltų klausimų, susijusių su pasiūlymo atitiktimi acquis ir Sutarčių 

nuostatoms. 

Nuomonės referento pozicija 

Kruopščiai išnagrinėjęs iškeltus klausimus, nuomonės referentas priėjo išvados, kuri išdėstyta 

toliau ir kuri taip pat atspindi pasiūlytus Komisijos pasiūlymo pakeitimus. 

Dėl Reglamento „Roma I“ 8 straipsnio ir pasiūlymo 2a straipsnio sąryšio, reikia atsižvelgti į 

minėto reglamento 23 straipsnį, kuriame teigiama: „Šis reglamentas, išskyrus 7 straipsnį, 

neturi įtakos tam, kaip taikomos Bendrijos teisės nuostatos, kuriomis tam tikrais klausimais 

nustatomos su sutartinėmis prievolėmis susijusios teisės kolizijos taisyklės.“ 23 straipsnyje 

išaiškinama, kad Reglamentu „Roma I“ siekiama nustatyti tarptautinės privatinės sutarčių 

teisės bendrąsias taisykles Europos Sąjungoje. Reglamento 34 konstatuojamojoje dalyje tai 

išsamiau išaiškinama Darbuotojų komandiravimo direktyvos atžvilgiu. Nuomonės referentas 

padarė išvadą, kad pasiūlymas akivaizdžiai yra lex specialis, kuriam taikoma viršenybė 

Reglamento „Roma I“ atžvilgiu. 

Dėl Reglamento „Briuselis I“, nematyti, kad pasiūlymas iš esmingai prieštarautų teismo 

pasirinkimo taisyklėms, nustatytoms minėtame reglamente, arba pasiūlymu šios taisyklės būtų 

esmingai keičiamos. Reglamento 21 straipsnyje išvardyti teismai, kuriuose darbuotojai gali 

iškelti bylas savo darbdaviui. Viena iš galimų pasirinkčių, kuria gali pasinaudoti darbuotojas, 

yra „valstybės, kurioje arba iš kurios darbuotojas įprastai atlieka savo darbą, teismai“. Taigi, 

jei vieta, kurioje darbuotojas, kuriam taikoma Darbuotojų komandiravimo direktyva, 

pakeičiama iš buveinės valstybės narės į priimančiąją valstybę narę po 24 mėnesių, 

priimančiosios valstybės narės teismai bus kompetentingi nagrinėti ginčą, jei darbuotojas 

pasirinktų šiuos teismus. 

Kadangi laisvė teikti paslaugas yra vienas iš pagrindinių ES teisės principų, ši laisvė yra 

neribota. Teisingumo teismas yra nusprendęs, kad teisės aktai, turintys ribojamąjį poveikį 

laisvei teikti paslaugas, gali būti pateisinami „jei atitinka privalomą bendrojo intereso, kuris 

vis dar neginamas pagal paslaugų teikėjui jo įsisteigimo valstybėje narėje taikomas nuostatas, 

pagrindą, yra tinkami užtikrinti, kad bus įgyvendintas jais siekiamas tikslas, ir neviršija to, kas 

būtina šiam tikslui pasiekti“.1 Be to, Teisingumo teismas yra pripažinęs, kad komandiruotų 

darbuotojų socialinė apsauga yra bendrojo intereso reikalavimas, kuriuo pateisinamas laisvės 

teikti paslaugas ribojimas.2 

Todėl nuomonės referentas daro išvadą, kad pasiūlymas yra tinkama priemonė ja siekiamiems 

                                                 
1 Žr. 1995 m. lapkričio 30 d. Sprendimo Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, 37 punktą; 1999 m. lapkričio 23 d. 

Sprendimo Arblade ir kt. C-369/96 ir C-376/96, EU:C:1999:575, 34 ir 35 punktus; 2010 m. spalio 7 d. 

Sprendimo dos Santos Palhota ir kt., C-515/08, EU:C:2010:589, 45 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; 

taip pat 2014 m. gruodžio 3 d. Sprendimo De Clercq ir kt., C315/13, EU:C:2014:2408, 62 punktą. 
2 Žr., be kita ko, 1999 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Arblade ir kt. C-369/96 ir C-376/96, EU:C:1999:575, 36 

punktą; 2001 m. kovo 15 d. Sprendimo Mazzoleni ir ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, 27 punktą; 2001 m. spalio 

25 d. Sprendimo Finalarte ir kt., C 49/98, C 50/98, C 52/98–C 54/98 ir C 68/98–C 71/98, EU:C:2001:564, 33 

punktą; 2010 m. spalio 7 d. Sprendimo dos Santos Palhota ir kt., C-515/08, EU:C:2010:589, 47 punktą ir jame 

nurodytą teismo praktiką; taip pat 2014 m. gruodžio 3 d. Sprendimo De Clercq ir kt., C 315/13, 

EU:C:2014:2408, 65 punktą. 
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tikslams įgyvendinti ir kad jis nėra griežtesnis nei reikia, todėl jis taip pat atitinka 

proporcingumo principą. 
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PAKEITIMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą atsižvelgti į 

šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas   1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti 

paslaugas – esminiai Sąjungos vidaus 

rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV). 

Siekdama užtikrinti vienodas bendrovių 

veiklos sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą 

Sąjunga toliau stiprina šių principų 

įgyvendinimą; 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti 

paslaugas – esminiai Sąjungos vidaus 

rinkos principai, įtvirtinti Sutartyje dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV). 

Siekdama užtikrinti vienodas bendrovių 

veiklos sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą 

bei darbo jėgos judumo laisvę vidaus 

rinkoje Sąjunga toliau stiprina šių principų 

įgyvendinimą ir laikymosi užtikrinimą; 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) pagal SESV 153 straipsnio 5 dalį 

Sąjungai nesuteikiami įgaliojimai 

reglamentuoti darbo užmokestį; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) siekiant užtikrinti, kad ši direktyva 

būtų tinkamai taikoma, reikėtų sustiprinti 

valstybių narių darbo inspekcijos tarnybų 

ir Europos bendradarbiavimo kovojant su 

sukčiavimu darbuotojų komandiravimo 
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srityje koordinavimą, taip pat turėtų būti 

atliekamos patikros siekiant užtikrinti, 

kad kilmės valstybės narės valdymo 

institucijai būtų reguliariai mokamos 

socialinio draudimo įmokos už 

komandiruotus darbuotojus; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4)  praėjus beveik dvidešimčiai metų 

po Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo priėmimo būtina įvertinti, 

ar jos nuostatomis tebeužtikrinama dviejų 

poreikių – poreikio plėtoti paslaugų 

teikimo laisvę ir poreikio saugoti 

komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra; 

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų 

po Direktyvos dėl darbuotojų 

komandiravimo priėmimo būtina įvertinti, 

ar jos nuostatomis tebeužtikrinama 

tinkama dviejų poreikių – poreikio plėtoti 

paslaugų teikimo laisvę ir poreikio saugoti 

komandiruotų darbuotojų teises – 

pusiausvyra. Todėl siekiant skatinti 

sąžiningą ES įmonių konkurenciją, 

palengvinti tarpvalstybinį paslaugų 

teikimą ir kovoti su sukčiavimu ir 

piktnaudžiavimu šioje srityje reikia naujų 

ir stipresnių priemonių, kurios derėtų su 

Direktyvos 2014/67/ES įgyvendinimu. 

Taip pat būtina sukurti Europos 

informacijos portalą visomis valstybių 

narių kalbomis, kuriame būtų paaiškinti 

atitinkami teisės aktai, nacionaliniai 

skirtumai ir tolesni veiksmai, kurių imasi 

įdarbinimo tarnybos, galimi naudos 

gavėjai ir darbuotojai; 

 

Pakeitimas   5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 

teisėje buvo įtvirtinti dar steigimo 

(5) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 

teisėje buvo įtvirtinti dar steigimo 
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sutartimis. Vienodo darbo užmokesčio 

principas įgyvendintas per antrinės teisės 

aktus ir taikomas ne tik vyrų ir moterų 

atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas ir 

neterminuotas darbo sutartis dirbantiems 

darbuotojams, visą ir ne visą darbo dieną 

dirbantiems darbuotojams, per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir panašų 

darbą dirbantiems priimančiosios įmonės 

darbuotojams; 

sutartimis ir ES ragina tų principų 

laikytis, užtikrinant jų įgyvendinimą 

visose valstybėse narėse; Vienodo darbo 

užmokesčio principas įgyvendintas per 

antrinės teisės aktus ir taikomas ne tik vyrų 

ir moterų atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas 

ir neterminuotas darbo sutartis dirbantiems 

darbuotojams, visą ir ne visą darbo dieną 

dirbantiems darbuotojams, per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir panašų 

darbą dirbantiems priimančiosios įmonės 

darbuotojams. Taikant šiuos principus turi 

būti atsižvelgiama į susijusią Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką 

aiškinant Sutartis;  

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Reglamentu „Roma I“ nustatyta, 

kad valstybė, kurioje įprastai atliekamas 

darbas, lieka ta pati, jei darbuotojas laikinai 

dirba kitoje valstybėje; 

(7) Reglamentu „Roma I“ nustatyta, 

kad valstybė, kurioje įprastai atliekamas 

darbas, lieka ta pati, jei darbuotojas laikinai 

dirba kitoje valstybėje. Reglamente „Roma 

I“ nėra tiksliai nusakomas ar 

apibrėžiamas terminas „laikinasis 

darbuotojas“. Todėl labai svarbu, kad į 

šią direktyvą būtų įtraukta konkreti 

nuostata dėl komandiruotų darbuotojų, 

kurie, kaip tokie, atlieka darbą kitoje 

valstybėje narėje tam tikrą ribotą laiką, 

siekiant nustatyti laikotarpį, po kurio 

paslaugų teikimo šalis laikoma nuolatine 

darbo vieta. Turėtų būti aiškiai nurodyta, 

kad ši konkreti nuostata yra 

nediskriminacinė, skaidri, proporcinga ir 

nedaro poveikio darbo sutarties sąlygoms, 

kurios yra palankesnės darbuotojui; 

Pagrindimas 

Apibrėžto laikotarpio, po kurio paslaugų teikimo šalis laikoma nuolatine darbo vieta, 

nustatymas ir toliau nedaro poveikio galimai laikino paslaugų teikimo trukmei. 
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Pakeitimas   7 

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 ilgesnėms nei 18 mėnesių 

komandiruotėms šalimi, kurioje atliekamas 

darbas, laikoma priimančioji valstybė narė, 

nedarant poveikio darbuotojui 

palankesnėms darbo sutarties sąlygoms. 

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 18 mėnesių, ir 

nuo pirmos dienos praėjus 18 mėnesių, jei 

faktinė komandiruotės trukmė dar ilgesnė, 

nebent priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija leido darbdaviui 

taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2014/67/ES1a 4,6 ir 7 

straipsniuose numatytas nuostatas ir 

procedūras ir laikantis Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 883/20041b. Šia taisykle nepažeidžiama 

įmonių, komandiruojančių darbuotojus į 

kitos valstybės narės teritoriją, teisė 

naudotis laisve teikti paslaugas ir tada, kai 

komandiruotės trukmė viršija 18 mėnesių; 

 ______________ 

 1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo paslaugų 

teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 

kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
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(ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą (IMI reglamentas) 

(OL L 159, 2014 5 28, p. 11). 

 1b 2004 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 

sistemų koordinavimo (OL L 166, 

2004 4 30, p. 1). 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9)  pagal nusistovėjusią teismo 

praktiką laisvė teikti paslaugas gali būti 

apribota dėl bendrųjų interesų viršenybės 

priežasčių ir tie apribojimai turi būti 

proporcingi ir būtini; 

(9) atsižvelgiant į tai, kad šiuo 

pakeitimu taikomas apribojimas 

komandiravimo laikotarpiui, jį galima 

suprasti kaip laisvės teikti paslaugas, 

įtvirtintos SESV 56 straipsnyje, 

apribojimą. Pagal nusistovėjusią teismo 

praktiką laisvė teikti paslaugas gali būti 

apribota dėl bendrųjų interesų viršenybės 

priežasčių ir tie apribojimai turi būti 

proporcingi ir būtini. Teismo pripažintos 

bendrųjų interesų viršenybės priežastys 

gali apimti darbuotojų apsaugą, ypač 

statybos pramonės darbuotojų socialinę 

apsaugą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo 

apribojimu siekiama apsaugoti 

darbuotojų teises, ir į jo laikiną ir 

nuginčijamą pobūdį, šis apribojimas 

visiškai atitinka pirmiau minėtas sąlygas 

ir neprieštarauja laisvės teikti paslaugas 

principui;  

 

Pakeitimas   9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(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; 

(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). Todėl 

tokioms transporto paslaugoms kaip 

tranzito, tarptautinio transporto ir 

susietojo kabotažo paslaugos taikomas 

kitas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto iš Europos judumo ir 

transporto dokumentų rinkinio;  

Pagrindimas 

Reikalingos konkretiems sektoriams taikomos nuostatos siekiant užtikrinti teisinį aiškumą. 

Europos Komisija jau aiškiai nurodė, kad tranzitas neturėtų būti vertinamas kaip 

komandiravimas. Pagal aukšto lygio darbo grupės pranešimą dėl ES krovinių vežimo keliais 

rinkos plėtros susietasis kabotažas turėtų būti laikomas tarptautine operacija. Todėl 

tarptautiniam transportui ir susietajam kabotažui neturėtų būti taikomos nei išankstinės 

registracijos nuostatos, nei Direktyva 96/71/EB. 

 

Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) konkurencingoje vidaus rinkoje 

paslaugų teikėjai konkuruoja ne vien darbo 

sąnaudomis, bet ir tokiais veiksniais kaip 

našumas ir veiksmingumas arba prekių ir 

paslaugų kokybė ir novatoriškumas; 

(11) konkurencingoje vidaus rinkoje 

paslaugų teikėjai konkuruoja ne vien darbo 

sąnaudomis, bet ir tokiais veiksniais kaip 

našumas ir veiksmingumas, o darbo 

užmokestis visada grindžiamas įvairiais 

parametrais, įskaitant patirtį, darbo 

pobūdį, atsakomybės lygį, darbo rinkos 

sąlygas, arba prekių ir paslaugų kokybe ir 

novatoriškumu; 

Pagrindimas 

Remiamasi Komisijos nario G. Oettingerio pateiktu atsakymu į klausimą, į kurį atsakoma 

raštu (E-008821/2016, 2017 1 25). „ES institucijose, kaip ir bet kurioje organizacijoje, darbo 

užmokestis grindžiamas įvairiais parametrais, įskaitant patirtį, darbo pobūdį, atsakomybės 

lygį, darbo rinkos sąlygas ir kt.“. 
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Pakeitimas   11 

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) nustatyti darbo užmokesčio 

taisykles pagal nacionalinę teisės sistemą 

ir praktiką yra išimtinė valstybių narių 

kompetencija; 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nacionaliniais teisės aktais ar 

visuotinai taikomomis kolektyvinėmis 

sutartimis nustatyti darbo užmokesčio 

elementai turi būti skaidrūs ir aiškūs 

visiems paslaugų teikėjams. Todėl pagrįstai 

galima nustatyti prievolę valstybėms 

narėms Direktyvos dėl vykdymo 

užtikrinimo 5 straipsnyje nurodytoje 

bendroje interneto svetainėje skelbti 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis; 

(13) darbo užmokesčio elementai turi 

būti skaidrūs, aktualūs ir aiškūs visiems 

paslaugų teikėjams. Šie elementai, kaip 

nustatyta šioje direktyvoje, konkrečiai ir 

kai taikoma apima minimalias darbo 

užmokesčio normas, visas pagal 

nacionalinius įstatymus bei kitus teisės 

aktus ir (arba) visuotinai taikytinas 

kolektyvines sutartis ar arbitražo 

sprendimus privalomas premijas ir 

išmokas. Todėl pagrįstai galima nustatyti 

prievolę valstybėms narėms Direktyvos dėl 

vykdymo užtikrinimo 5 straipsnyje 

nurodytoje bendroje interneto svetainėje 

skelbti komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis; 

Pagrindimas 

Tokios formos darbo užmokestis – neapibrėžta ir neaiški teisinė kategorija, todėl nėra 

naudinga taikyti tokią naują apibrėžtį. Jį gali sudaryti nepalyginami elementai, kurie yra 

skirtingi skirtingose valstybėse narėse, taigi pats esminis apibrėžties tikslas netektų prasmės. 
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Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) siekiant skaidrumo ir laikantis 

Direktyvos 2014/67/ES nuostatų, būtina 

užtikrinti įmonės, komandiruojančios 

darbuotojus, tęstinumą, siekiant užkirsti 

kelią priedangos įmonių kūrimui. Be to, 

kiekvienas darbdavys turėtų galėti įrodyti, 

kad darbuotojas jį komandiruojančioje 

įmonėje dirba pakankamai ilgai;  

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) turėtų būti užkirstas kelias 

piktnaudžiavimui ir teisiniam netikrumui 

grandininių komandiruočių ir 

komandiruočių, apimančių kelias 

jurisdikcijas, atveju. Todėl tais atvejais, 

kai komandiruotė apima daugiau nei dvi 

nacionalines jurisdikcijas, turi būti 

taikomos priimančiosios valstybės narės, 

kurioje teikiamos paslaugos, nustatytos 

galiojančios darbo sutarties sąlygos, 

nedarant poveikio darbuotojui 

palankesnėms darbo sutarties sąlygoms 

pagal nuostatas, nuo kurių šalys negali 

nukrypti susitarimu pagal nacionalinę 

teisę, kuri būtų taikoma priešingu atveju; 

 

Pakeitimas   15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(15) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/104/EB dėl darbo per 

laikinojo įdarbinimo įmones įtvirtinamas 

principas, pagal kurį per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems 

darbuotojams taikomos bent tokios 

pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, 

kurios būtų taikomos tokiems 

darbuotojams, jei juos būtų įdarbinusi pati 

priimančioji įmonė tai pačiai darbo vietai 

užimti. Šis principas turėtų būti taikomas ir 

per laikinojo įdarbinimo įmones į kitą 

valstybę narę komandiruojamiems 

darbuotojams; 

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2008/104/EB dėl darbo per 

laikinojo įdarbinimo įmones įtvirtinamas 

principas, pagal kurį per laikinojo 

įdarbinimo įmonę įdarbintiems 

darbuotojams taikomos bent tokios 

pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, 

kurios būtų taikomos tokiems 

darbuotojams, jei juos būtų įdarbinusi pati 

priimančioji įmonė tai pačiai darbo vietai 

užimti. Pabrėžtina, kad šiuo metu 

nustatyta sukčiavimo atvejų, kai 

vykdomas vadinamasis dvigubas laikinojo 

įdarbinimo įmonių samdomų darbuotojų 

komandiravimas. Didėjant laikinųjų 

darbuotojų skaičiui vis sudėtingiau 

vykdyti kontrolę ir mažėja atsakomybė. 

Todėl šis principas turėtų būti taikomas ir 

per laikinojo įdarbinimo įmones į kitą 

valstybę narę komandiruojamiems 

darbuotojams. Priimančioji (teikiančioji) 

įmonė atitinkamai raštu suteikia laikinojo 

įdarbinimo įmonei aiškią, skaidrią ir 

nedviprasmišką informaciją apie jos 

taikomas su darbo sąlygomis ir 

užmokesčiu susijusias taisykles; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Direktyva 96/71/EB 

2a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai numatoma ar faktinė komandiruotės 

trukmė viršija 24 mėnesius, valstybė narė, 

į kurios teritoriją komandiruotas 

darbuotojas, laikoma šalimi, kurioje 

darbuotojas paprastai atlieka savo darbą.  

1. Kai numatoma ar faktinė 

komandiruotės trukmė viršija 18 mėnesių, 

valstybė narė, į kurios teritoriją 

komandiruotas darbuotojas, laikoma 

šalimi, kurioje darbuotojas paprastai atlieka 

savo darbą, jei šalys pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 593/20081a 3 straipsnį nesusitarė 

taikyti kitos teisės. Šis susitarimas nedaro 

poveikio darbuotojui palankesnėms darbo 

sutarties sąlygoms.  
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 ______________ 

 1a 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 

2008 7 4, p. 6). 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Direktyva 96/71/EB 

2 a straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Taikant 2 dalį sąvoka „tas pats 

darbas toje pačioje vietoje“ apibrėžiamas 

atsižvelgiant į paslaugos, kuri bus 

teikiama, ir darbo, kuris bus atliekamas, 

pobūdį ir, kai taikytina, darbo vietos 

adresą arba adresus, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2014/67/ES 9 straipsnio 1 

dalies a punkto v papunktyje ir a punkto 

vi papunktyje.  

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas 

Direktyva 96/71/EB 

2 a straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b.  Išimtiniu atveju darbdavys, 

remdamasis pagrįstomis priežastimis, 

galėtų prašyti taikyti išimtį 18 mėnesių 

laikotarpiui, kurią suteiktų priimančiosios 

valstybės narės kompetentinga institucija. 

Priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija sprendimą leisti 

taikyti tokią išimtį grindžia objektyviomis 

priežastimis, tokiomis kaip komandiruotės 

trukmė, kuriai jis buvo komandiruotas, 

patikrinusi, ar visapusiškai laikomasi 
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Direktyvos 2014/67/ES ir Reglamento 

(EB) Nr. 883/2004. Visi sprendimai turi 

būti pagrįsti, proporcingi, 

nediskriminaciniai ir priimti atsižvelgiant 

į aplinkybes. Prieš priimdama sprendimą 

dėl tokio prašymo taikyti išimtį, 

priimančiosios valstybės narės 

kompetentinga institucija konsultuojasi su 

darbdavio kilmės valstybės narės 

kompetentingomis institucijomis pagal 

Direktyvos 2014/67/ES 6 ir 7 straipsnius. 

Kas šešis mėnesius nuo išimties 

laikotarpio pradžios paslaugos teikėjas 

priimančiosios valstybės narės 

kompetentingoms institucijoms įrodo, kad 

išimtis vis dar pagrįsta. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad, 

nepriklausomai nuo to, kokia teisė yra 

taikoma darbo santykiams, į jų teritoriją 

komandiruotiems darbuotojams 1 

straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 

garantuotų darbo sutarties sąlygas, 

susijusias su toliau nurodytais dalykais, 

kuriuos toje valstybėje narėje, kurioje 

darbas yra atliekamas, reglamentuoja:  

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 įtraukos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c)  darbo užmokestis, įskaitant 

viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 

c) darbo užmokestis, kaip apibrėžta 

šioje direktyvoje, įskaitant viršvalandžių 
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punktas netaikomas papildomo pensinio 

draudimo sistemoms;  

apmokėjimo normas; šis punktas 

netaikomas papildomo pensinio draudimo 

sistemoms; 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 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.  

Darbo užmokestis apibrėžiamas pagal 

valstybės narės, į kurios teritoriją 

darbuotojas komandiruotas, nacionalinius 

įstatymus ir (arba) praktiką ir apima visus 

darbo užmokesčio elementus, kurie 

laikomi privalomais pagal nacionalinius 

įstatymus ir kitus teisės aktus bei 

kolektyvines sutartis ar arbitražo 

sprendimus, kurie buvo paskelbti visuotinai 

taikytinais. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės Direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnyje nurodytoje vienoje bendroje 

interneto svetainėje paskelbia 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 

nustatyta c punkte.  

Valstybės narės Direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnyje nurodytoje vienoje bendroje 

interneto svetainėje paskelbia 

komandiruotų darbuotojų darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 

nustatyta c punkte. Informacija turi būti 

aktuali, aiški ir skaidri.  
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Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a.  Jei valstybės narės teritorijoje 

įsisteigusioms įmonėms taikomas 

įstatymais ir kitais teisės aktais bei 

kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 

reikalavimas subrangos sutartis sudaryti 

tik su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 

įsipareigojimais užtikrina tam tikras su 

darbo užmokesčiu susijusias darbo 

sutarties sąlygas, valstybė narė gali, 

laikydamasi proporcingumo ir 

nediskriminavimo principų, nustatyti, kad 

toks pats reikalavimas įmonėms būtų 

taikomas ir tada, kai subrangos sutartys 

sudaromos su 1 straipsnio 1 dalyje 

nurodytomis įmonėmis, 

komandiruojančiomis darbuotojus į jos 

teritoriją. 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad 

šioje Direktyvoje numatytos nuostatos 

būtų taikomos visoms įmonėms, kai jos 

komandiruoja darbuotojus, nesvarbu, ar 

jos veikia kaip rangovai, ar kaip 

subrangovai.  

 Svarbu, kad subrangovai pateiktų 

rangovams informaciją apie tikrą 

komandiravimo pobūdį. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 b dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 1 

straipsnio 3 dalies c punkte nurodytos 

įmonės komandiruotiems darbuotojams 

užtikrintų sąlygas, kurios pagal 2008 m. 

lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl darbo 

per laikinojo įdarbinimo įmones 5 straipsnį 

taikomos darbuotojams, įdarbintiems per 

laikinojo įdarbinimo įmones, įsisteigusias 

1b. Valstybės narės užtikrina, kad 1 

straipsnio 3 dalies c punkte nurodytos 

įmonės komandiruotiems darbuotojams 

užtikrintų sąlygas, kurios pagal 2008 m. 

lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl darbo 

per laikinojo įdarbinimo įmones 5 straipsnį 

taikomos darbuotojams, įdarbintiems per 

laikinojo įdarbinimo įmones, įsisteigusias 
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valstybėje narėje, kurioje atliekamas 

darbas. 

valstybėje narėje, kurioje atliekamas 

darbas. Taip valstybės narės užtikrina 

vienodą elgesį su šiais per laikinojo 

įdarbinimo įmones įdarbintais 

darbuotojais ir vietos laikinaisiais 

darbuotojais. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c a papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca)  Straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „1c.  Laikinojo įdarbinimo įmonės arba 

įdarbinimo agentūros vykdomas 

darbuotojo samdymas valstybėje narėje, 

kurios pilietis yra tas darbuotojas, 

neturėtų būti laikomas komandiravimu, 

kaip nustatyta šioje direktyvoje, nebent tai 

pateisinama dėl objektyvių priežasčių, 

pvz., kai darbuotojo nuolatinė gyvenamoji 

vieta yra kitur.“ 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto c b papunktis (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 d dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb)  Straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „1d. Kadangi laikinojo įdarbinimo 

įmonės arba įdarbinimo agentūros gali 

įdarbinti darbuotojus tik pagal laikinojo 

įdarbinimo sutartį, valstybės narės 

užtikrina, kad tos agentūros įdarbintų 

darbuotojus tik pagal laikinojo 

įdarbinimo sutartis.“ 
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Pakeitimas   27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 9 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 9 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įterpiama ši dalis: 

 „9a. Jei komandiruotė apima daugiau 

nei dvi nacionalines jurisdikcijas, 

taikomos valstybėje narėje, į kurios 

teritoriją komandiruotas darbuotojas ir 

kurioje teikiamos paslaugos, galiojančios 

darbo sutarties sąlygos, jeigu jos yra 

palankesnės darbuotojui nei pagal teisę, 

kuria remiantis buvo sudaryta individuali 

darbo sutartis.“ 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Direktyva 96/71/EB 

5 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a)  Įterpiamas šis straipsnis: 

 „5a straipsnis 

 Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 

kurios komandiruoja darbuotojus į kitą 

valstybę narę, galėtų įrodyti, kad 

pakankama jų apyvartos dalis gaunama 
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valstybėje narėje, kurioje jos yra teisiškai 

įsisteigusios.“  
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