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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama ne sukurti naują teisės normų rinkinį, bet paversti esamą 
1980 m. I-ąją Romos konvenciją (toliau – konvenciją) Bendrijos teisės priemone. Tačiau 
Komisija taip pat bandė atnaujinti tam tikras konvencijos nuostatas, visų pirma susijusias su 
darbo sutartimis.

Pasiūlymas pateiktas pasikonsultavus su valstybėmis narėmis ir pilietine visuomene, visų 
pirma pasinaudojant Žaliąja knyga ir viešu klausymu1. Vyriausybės, universitetai, teisininkai 
ir t. t. į Žaliąją knygą pateikė apie 80 atsakymų2. Pagal EB sutarties 61 straipsnio c dalį 
Europos bendrijos kompetencijai priskiriama teisė priimti Bendrijos teisės priemones, 
susijusias su kolizinėmis teisės normomis (ar tarptautine privatine teise).

Komisija pateikė pasiūlymą 2005 m. gruodžio 15 d. Teisės reikalų komitetas buvo paskirtas 
atsakingu Europos Parlamento komitetu.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nusprendė pateikti atsakingam komitetui nuomonės 
dėl pasiūlymo projektą, kadangi pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su Direktyva 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Be to, pasiūlyme numatyti svarbūs 
darbo sutartims taikytinos teisės taisyklių pakeitimai.

Siekiant patobulinti reglamentą, šiame nuomonės projekte sprendžiama netikslumų ir 
juridinės technikos aspektų, kuriuos galima patikslinti, problema. Bendras tikslas – užtikrinti 
didesnį teisinį aiškumą, susijusį su darbo sutartims taikytina teise.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
11 konstatuojamoji dalis

(11) Kalbant apie individualią darbo sutartį, 
kolizinė norma turi padėti nustatyti esminių 
darbo santykių svarumą. Ši norma 

(11) Kalbant apie individualią darbo sutartį, 
kolizinė norma turi padėti nustatyti esminių 
darbo santykių svarumą. Šis reglamentas 

  
1 KOM(2002)0654. Žalioji knyga dėl 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės 
pavertimo Bendrijos teisės priemone ir jos atnaujinimo.
2 Visi atsakymai skelbiami Teisingumo ir vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainėje:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm.
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nepažeidžia šalies, į kurią komandiruotas 
darbuotojas, privalomųjų teisės nuostatų, 
kurių taikymas numatytas 1996 m. gruodžio 
16 d. Direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

nepažeidžia šalies, į kurią komandiruotas 
darbuotojas, privalomųjų teisės nuostatų, 
kurių taikymas numatytas 1996 m. gruodžio 
16 d. Direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

Pagrindimas

Reglamento santykis su Direktyva 96/71/EB ir nuoroda į ją turi būti aiškūs. Pirmame sakinyje 
išdėstyta norma nėra vienintelis aspektas, kuriuo reglamentas neturėtų pažeisti darbuotojų 
komandiravimo direktyvos. Žodis „nepažeidžia“ lietuvių k. variante nekeičiamas. Pakeitimas 
suteikia aiškumo ir užtikrina darną su Direktyva 96/71/EB.

Pakeitimas 2
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) 1996 m. gruodžio 16 d. direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje išdėstytos 
taisyklės, užtikrinančios minimalią 
komandiruotųjų darbuotojų apsaugą kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jie 
paprastai dirba, ir ji valstybėms narėms 
nedraudžia nei taikyti visuotinai taikytinų
kolektyvinėse sutartyse numatytų kitų 
darbo sąlygų, nei nustatyti kitų darbo 
sąlygų, kai remiamasi valstybinės politikos 
nuostatomis.
1 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

Pagrindimas

Šioje naujoje konstatuojamojoje dalyje paaiškinamas taisyklių, išdėstytų Direktyvoje 
96/71/EB, kuri nedraudžia valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu imtis griežtesnių 
priemonių (pvz., nustatyti kitas darbo sąlygas, kai remiamasi valstybės politikos nuostatomis), 
ypatingas pobūdis.

Pakeitimas 3
6 straipsnio 1 dalis

1. Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, sutarties 
šalių teisė pasirinkti individualiai darbo 
sutarčiai taikytiną teisę neatima darbuotojo 
teisės į apsaugą, kurią pagal šį straipsnį 

1. Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, sutarties 
šalių teisė pasirinkti individualiai darbo 
sutarčiai taikytiną teisę neatima darbuotojo 
teisės į apsaugą, kurią pagal šį straipsnį 
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nustato teisės, taikytinos šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, privalomosios nuostatos.

nustato teisės, taikytinos šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, privalomosios nuostatos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas lietuvių k. variantui įtakos neturi.

Pakeitimas 4
6 straipsnio 2 dalis

2. Pagal 3 straipsnį šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, individualią darbo sutartį 
reglamentuoja:

2. Nepaisant 4 straipsnio nuostatų, pagal 
3 straipsnį šalims nepasirinkus sutarties 
teisės, individualią darbo sutartį 
reglamentuoja:

Pagrindimas

Komisija išbraukė konvencijoje esančią formuluotę „Nepaisant 4 straipsnio nuostatų“. Šis 
tekstas vėl įrašomas siekiant aiškumo ir nuoseklumo.

Pakeitimas 5
6 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) šalies, kurioje arba iš kurios darbuotojas 
pagal sutartį nuolat vykdo darbo veiklą, 
teisė. Nuolatinė darbo vieta neturėtų keistis, 
darbuotojui laikinai vykdant darbo veiklą 
kitoje šalyje. Darbo veiklos vykdymas kitoje 
šalyje laikomas laikinu, kai manoma, kad 
darbuotojas, įvykdęs savo užduotį užsienyje, 
toliau tęs veiklą kilmės šalyje. Naujos darbo 
sutarties sudarymas su pirmuoju darbdaviu 
arba su darbdaviu, priklausančiu tai pačiai 
įmonių grupei kaip ir pirmasis darbdavys 
nekliudo darbuotojui laikinai vykdyti darbo 
veiklą kitoje šalyje;

(a) šalies, kurioje arba iš kurios darbuotojas 
pagal sutartį nuolat vykdo darbo veiklą, 
teisė. Nuolatinė darbo vieta neturėtų keistis, 
darbuotojui laikinai vykdant darbo veiklą 
kitoje šalyje. Tačiau darbuotojui taikomas 
darbo ir užmokesčio sąlygas reglamentuoja 
šalies, kurioje jis laikinai vykdo darbo 
veiklą, teisė. Darbo veiklos vykdymas kitoje 
šalyje laikomas laikinu, kai manoma, kad 
darbuotojas, įvykdęs savo užduotį užsienyje, 
toliau tęs veiklą kilmės šalyje.

Pagrindimas

Konvencijoje nėra teksto „Darbo veiklos vykdymas kitoje šalyje laikomas laikinu, kai 
manoma, kad darbuotojas, įvykdęs savo užduotį užsienyje, toliau tęs veiklą kilmės šalyje“.
Kyla pavojus, kad „užduotis“ bus interpretuojama labai plačiai. Pvz., kas būtų, jei 
darbuotojo užduotis – atstovauti X valstybėje narėje įsisteigusiam darbdaviui dėl pastarojo 
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veiklos Y valstybėje narėje? Kada tokia užduotis yra „įvykdyta“? Gali būti, kad tam prireiks 
labai ilgo laikotarpio. Įrašant žodį „konkrečią“ atkreipiamas dėmesys į tai, kad laikina veikla 
kitoje šalyje turėtų būti interpretuojama siaura prasme.

Šio teksto konvencijoje nėra. Kilus vietinio darbdavio ir darbuotojo konfliktui, vienintelė 
aktuali darbo vieta turi būti šalis, į kurią darbuotojas komandiruotas. Gali būti taikoma kita 
teisė, tačiau tai gali būti daroma tik remiantis 3 dalyje išdėstyta išlyga. Taigi šis naujas 
tekstas išplečia darbo vietos, kaip įprastinio siejančio veiksnio, reikšmę ir padaro ją neaiškią.
Be to, ši norma gali paskatinti pasirašyti darbo sutartis, kurios būtų tik tikrųjų darbo sutarčių 
priedanga. Taigi ši norma turėtų būti išbraukta.

Žodžiai „iš kurios“ labai dviprasmiški. Pakeitimu siekiama išvengti nuolatinio 
komandiravimo iš valstybės narės, kurioje darbo teisės sistema išplėtota mažiau nei 
valstybėje, į kurią komandiruojama.

Pakeitimas 6
6 straipsnio 2 dalies aa punktas(naujas)

(aa) jei darbuotojas nuolat nevykdo darbo 
veiklos toje pačioje šalyje – šalies, iš kurios 
darbuotojas pagal sutartį nuolat vykdo 
darbo veiklą, teisė.

Pakeitimas 7
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa (nauja)

Jei iš visų aplinkybių paaiškėja, kad darbo 
sutartis glaudžiau susijusi su kita šalimi, 
tokiu atveju taikoma šios šalies teisė.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 3 dalis

3. Į 2 dalyje nurodytą teisę gali būti 
neatsižvelgiama, jei iš visų bylos aplinkybių 
paaiškėja, kad darbo sutartis glaudžiau 
susijusi su kita šalimi; tokiu atveju taikoma 
šios šalies teisė.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Šią lankstumo sąlygą reikia taikyti tik išimtiniais atvejais, pvz., susijusiais su darbuotojais, 
kurie turi dirbti lėktuvuose, laivuose ir naftos platformose. Taigi pageidautina ją įtraukti į 
straipsnio dalį, kurioje konkrečiai reglamentuojamas minėtasis klausimas.

Pakeitimas 9
8 straipsnio 1 dalis

1. Privalomosios nuostatos yra nuostatos, 
kurių laikymąsi valstybė laiko itin svarbiu
siekiant apsaugoti jos politinę, socialinę ar 
ekonominę struktūrą taip, kad jos būtų 
taikomos visiems į jų taikymo sritį 
patenkantiems atvejams neatsižvelgiant į 
teisę, sutarčiai taikytiną pagal šį reglamentą.

1. Šiame straipsnyje privalomosios 
nuostatos yra nuostatos, kurių laikymąsi 
valstybė laiko būtinu siekiant apsaugoti 
darbuotojus ar jos politinę, socialinę ar 
ekonominę struktūrą taip, kad jos būtų 
taikomos visiems į jų taikymo sritį 
patenkantiems atvejams neatsižvelgiant į 
teisę, sutarčiai taikytiną pagal šį reglamentą.

Pagrindimas

Tekstas „Šiame straipsnyje“ įrašomas siekiant aiškumo ir nuoseklumo. Privalomieji 
reikalavimai minimi įvairiuose reglamento straipsniuose, tačiau jų reikšmė skiriasi. Taigi 
svarbu nustatyti, kad 8 straipsnyje pateikiamas privalomųjų nuostatų apibrėžimas taikomas 
tik tame konkrečiame straipsnyje ir tik darbo sutartims.

Žodžiai „itin svarbiu“ pakeičiami žodžiu „svarbiu“. Darbuotojų komandiravimo direktyva 
grindžiama priimančios valstybės narės galimybe komandiravimo atveju nukrypti nuo kilmės 
valstybės narės teisės. Siaurai apibrėžus priimančios valstybės narės darbo teisės nuostatą, 
kurią galima laikyti esmine ir taikyti komandiravimo atveju, gali kilti abejonių dėl Darbuotojų 
komandiravimo direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje pateikiamo sąrašo arba gali būti užkirstas 
kelias taikyti jį kitose darbuotojų apsaugos srityse. Be to, kyla pavojus, kad privalomųjų 
nuostatų apibrėžimas trukdys valstybėms narėms taikyti darbo sąlygas kitais atvejais, nei 
nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, kai remiamasi „valstybinės politikos nuostatomis“.
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