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Santrauka
Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo aptarti pranešime, skaitytame
2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjami pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės
teisės suderinimo su Europos Bendrijos teise darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę klausimai,
pateikiamos pagrindinės šio instituto sąvokos.
Straipsnyje apžvelgiama darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę derinimo Europos Bendrijos teisėje raida, atskleidžiama Europos Bendrijoje taikoma darbuotojų dalyvavimo valdant
įmonę sistema. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės Lietuvos teisėje įtvirtinto darbuotojų
dalyvavimo valdant įmonę instituto derinimo su Europos Bendrijos teise problemos, pateikiami pasiūlymai, kaip tobulinti Lietuvos teisę.
Šio straipsnio tikslas – pateikti darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę sąvoką, ištirti šio
instituto taikymą Europos Bendrijos ir Lietuvos teisėje bei atskleisti pagrindinius Lietuvos
teisės derinimo su Europos Bendrijos teise trūkumus. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių ir darbo teisės aktai, reguliuojantys darbuotojų dalyvavimą valdant įmonę.
Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, taikyti pagrindiniai teisės mokslo tyrimo metodai: loginis-analitinis, sisteminis, lyginamasis ir kiti.
Áþanga
Kuriant bendràjà rinkà, vis daþniau ámonëms veikiant keliose jurisdikcijose, skirtingai
reglamentuojanèiose darbuotojø atstovavimà ámonëse, atsirado poreikis derinti darbuotojø
dalyvavimo valdant ámonæ klausimà. Ðis ypaè sudëtingas, tradicijomis besiremiantis klausimas yra glaudþiai susijæs su nacionalinës ekonomikos politika ir kolektyviniais darbo santykiais [33, p. 280], todël jis Europos Bendrijoje buvo sprendþiamas lëtai.
Á klausimà, ar bûtina Europos Bendrijos teisëje derinti darbuotojø dalyvavimo valdant
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ámonæ klausimà, nëra vieno atsakymo. Viena vertus, valstybëse narëse, kuriose nebuvo
reglamentuotas darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ, ði sritis buvo reguliuojama kitokiais
bûdais, pavyzdþiui, pleèiant profesiniø sàjungø kompetencijà, suteikiant darbuotojø atstovavimo teises atitinkamos ekonominës veiklos ðakos profesinei sàjungai. Ðtai Didþiojoje Britanijoje laikoma, kad darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ nëra ámoniø teisës dalykas, todël
neturëtø bûti reglamentuojama darbuotojø teisë dalyvauti priimant sprendimus ámonëse, o
darbuotojai turi bûti atstovaujami kolektyvinëje sutartyje nustatyta tvarka ir sàlygomis, o jà
sudaryti turi teisæ profesinës sàjungos. Taèiau atkreiptinas dëmesys á visai prieðingà argumentà: bendroje rinkoje reikia tam tikro vienodumo, taip pat ir darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ klausimuose. Èia prisimintina ir vadinamoji „Delaware efekto“ problema, kuri
kontinentinëje Europoje neretai vertinama neigiamai, taèiau Jungtinëse Amerikos Valstijose
ir Jungtinëje Karalystëje árodinëjamas jos naudingumas. Remiantis ðia teorija, jurisdikcija,
kuri nustato maþiausiai pareigø ámonininkams, geba pritraukti daug didesnes investicijas.
Tokiu reglamentavimu neretai paseka ir kitos, tam tikrus dalykus daug grieþèiau reguliuojanèios jurisdikcijos, ðá reglamentavimà panaikindamos ar já „palengvindamos“. Tai kai kuriø
mokslininkø vadinamos „lenktynës á dugnà“ [5]. Kaip jø rezultatas átvirtinamos “liberalesnës”
ámoniø teisës normos.1
Aiðkaus atsakymo, ar bûtina derinti darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ klausimus,
taip pat nepateikia ir EB sutartis. Vis dëlto EB sutartyje deklaruojamas valstybiø nariø siekis
„gerinti darbuotojø darbo ir gyvenimo sàlygas, kad jas bûtø galima derinti, kartu iðlaikant
pagerinimus, kurie jau yra pasiekti“ (EB sutarties 136 str.) [8]. Be to, remiantis EB sutarties
137 straipsniu Komisija ápareigojama skatinti valstybes nares artimai bendradarbiauti socialinëje srityje, ypaè su darbo teise ir darbo sàlygomis, teise á asociacijas ir kolektyvines derybas tarp darbdaviø ir darbuotø susijusiais klausimais. Derëtø priminti ir 1989 m. gruodþio 9
d. priimtos Europos Bendrijos darbuotojø pagrindiniø socialiniø teisiø chartijà. Jos 17 punkte
nustatyta, kad „darbuotojø informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas turi bûti plëtojamas
atitinkamomis kryptimis, atsiþvelgiant á ávairiø valstybiø nariø praktikà“, o 18 punkte átvirtinti
atvejai, kada bûtina laiku ágyvendinti informavimà, konsultavimà ir dalyvavimà.
1. Pagrindinës darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sàvokos
Ðioje dalyje bus pateikiama tik pagrindiniø darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sàvokø analizë apibrëþiant darbuotojø informavimà, konsultavimà ir dalyvavimà priimant
sprendimus, atskiriant ðias sàvokas nuo darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ. Paþymëtina
ir tai, kad Lietuvos Respublikos teisës aktuose vartojamos sàvokos bus aptariamos atskirai
4-oje ðio straipsnio dalyje.
Profesoriaus R. Blanpaino nuomone, darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ tikslas
nëra suteikti darbuotojams galimybæ daryti átakà administracijos sprendimams. Jo nuomone,
paèioms ámonëms reikia darbuotojø pagalbos „konkurencinëje aplinkoje, kurioje kûrybiðkumas ir informatyvumas yra pagrindinës ekonominës sëkmës sudëtinës dalys“ [10, XVI].
Informavimas ir konsultavimas, profesoriaus Blanpaino nuomone, „yra bûtinybë informacijos
visuomenëje ir pagrindinis veiksnys, lemiantis ámoniø konkurencingumà ir gerà darbuotojø
atlyginimà bei palankias darbo sàlygas“ [10, XVI]. Èia prisimintina prof. Pailluiseau teorija,
kuria remiantis bendrovë yra ámonës organizavimo bûdas ir priemonë, o ámonë yra apibûdinama kaip komercijos ir interesø samplaika [22, p. 22–26]. Vadinasi, bent jau kiek tai susijæ
su bendrovëmis, ámonëse bûtina derinti ávairius, taip pat darbuotojø ir darbdaviø, interesus,
ir tai yra neiðvengiama ðiuolaikinës bendrovës veikloje.
1

Plačiai apie skirtingų valstybių narių teisės „konkurenciją“ įmonių teisės ir kitose srityse žr.: Wouters, J.
European Company Law: Quo Vadis? //Common Market Law Review, April 2000. Vol. 37. No. 2. P. 281–289;
Why is the Harmonisation of Corporate Law in Europe Necessary? //Cornell International Law Journal. 1998. Vol.
31. No. 2, P. 380–381; Vėgėlė I. Įmonėms taikytina teisė ir pirminis steigimasis Europos Bendrijos teisėje. –
Vilius, 2002. P. 151.
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C. Barnard teigia, kad dalyvavimas gali bûti tiesioginis ir netiesioginis: tiesioginis dalyvavimas, kai darbuotojas asmeniðkai gali dalyvauti priimant tam tikrus sprendimus (pvz., dël
savo darbo vietos). Netiesioginá dalyvavimà autorë sieja su kolektyviniu atstovavimu, kurá
skirsto á du tipus: pirma, atstovavimà dalyvaujant ámonës organø veikloje ir antra, atstovavimà per darbø tarybas [4, p. 510–511]. Nagrinëjant pirmàjá tipà primintina, kad dalyvavimas
ámonës organuose pirmiausia priklauso nuo paèiø ámonës organø struktûros, t.y. ar ámonëje
yra tik valdyba (unitarinë arba vienos grandies sistema, angl. unitary system), ar valdyba ir
taryba (dviejø grandþiø sistema, angl. two-tier system)1. Manytina, kad galima iðskirti ir treèiàjà netiesioginio darbuotojø atstovavimo tipà, tai – atstovavimà per profesines sàjungas,
kai kolektyvinëje sutartyje átvirtinamos informavimo ir konsultavimo sàlygos, tvarka ir turinys
nedalyvaujant ámonës veikloje ir nesukuriant darbo tarybø. Tokià iðvadà leidþia daryti Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Èia átvirtinta, kad atstovauti darbuotojø teisëms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinës sàjungos, ir tik ten, kur nëra
profesinës sàjungos, darbuotojams atstovauja darbo taryba (19 str.).
Pagrindines darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sàvokas apibrëþia 2001 m. direktyva, papildanti Europos bendrovës (lot. Societas Europea) statutà (toliau – Europos bendrovës reglamentà papildanti direktyva) [28]. Direktyva átvirtina ne tik „darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ“ sàvokà bet taip pat „informavimo“, „konsultavimo“ ir „dalyvavimo
sprendimø priëmime “ sàvokas. Ðias sàvokas atkartoja Tarybos direktyva, papildanti Europos kooperatinës bendrijos statutà dël darbuotojø dalyvavimo 2003/72/EB [29], ið esmës
keièianti tik subjektà, kuriame turi bûti vykdomas informavimas, konsultavimas arba dalyvavimas priimant sprendimus (2 str. h), i), j), k) punktai). Direktyva dël bendros informavimo ir
konsultavimo sistemos sukûrimo (2002/14/EB, toliau – Bendros informavimo ir konsultavimo
sistemos direktyva) apibrëþia „informavimo“ ir „konsultavimo“ sàvokas, o Direktyva dël Europos darbø tarybø (94/45/EC, toliau – Darbø tarybø direktyva), nors gana detaliai reguliuoja
informavimo ir konsultavimo procedûras ir turiná, apibrëþia tik konsultavimo sàvokà.
1.1. Darbuotojø informavimas
Informavimas, remiantis Europos bendrovës reglamentà papildanèios direktyvos 2 str.
(i), reiðkia kompetentingo Europos bendrovës organo informacijos pateikimà atskiram darbuotojams atstovaujanèiam organui arba darbuotojø atstovams tais klausimais, kurie susijæ
su paèia Europos bendrove arba jos pavaldþiomis ámonëmis arba padaliniais, ákurtais kitoje
valstybëje narëje, arba tais klausimais, kurie virðija ámonës valdymo organø galias vienoje
valstybëje narëje, ir tokio informavimo bûdas ir turinys leidþia darbuotojø atstovams atlikti iðsamià galimo poveikio analizæ ir, kur tai bûtina, pasiruoðti konsultacijoms su kompetentingu
Europos bendrovës organu.
Pagal Tarybos direktyvà dël Europos Bendrijos darbuotojø bendros informavimo ir
konsultavimo sistemos sukûrimo informavimas – tai darbdaviø duomenø perdavimas darbuotojø atstovams, siekiant sudaryti galimybæ jiems susipaþinti su dalyko esme ir já iðnagrinëti [8, 2 str. (f)].
1.2. Darbuotojø konsultavimas
Direktyvos dël Europos Bendrijos darbuotojø bendros informavimo ir konsultavimo sistemos sukûrimo 2 straipsnyje (g) konsultavimas apibrëþiamas kaip pasikeitimas nuomonëmis ir darbuotojø atstovø ir darbdavio dialogo uþmezgimas. Be to, Tarybos direktyva dël
Europos Darbø tarybos steigimo arba Bendrijoje veikianèiø ámoniø bei Bendrijoje veikianèiø
ámoniø grupës darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarkos sudarymo papildo, kad tai
1

Plačiau apie įmonės valdymo organų sistemą žr.: A. Abramavičius, V. Mikelėnas. Įmonių vadovų teisinė
atsakomybė. – Vilnius, 1998. P. 257–259.
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taip pat yra dialogo uþmezgimas tarp darbuotojø atstovø ir „centrinës administracijos arba
atitinkamo lygio vadovø“ [25]. Suprantama, toks papildymas ðioje direktyvoje yra bûtinas,
nes joje reglamentuojamas informavimas Bendrijos masto ámonëje arba ámoniø grupëje.
Konsultavimas pagal Europos bendrovës reglamentà papildanèios direktyvos 2
straipsná (j) reiðkia dialogo tarp darbuotojø atstovø ir (arba) darbuotojø atstovams atstovaujanèio organo ir kompetentingo Europos bendrovës organo uþmezgimà ir pasikeitimà nuomonëmis. Pasikeitimo nuomonëmis laikas, bûdas ir turinys turi bûti tokie, kad darbuotojø atstovai, vadovaudamiesi pateikta informacija apie administracijos numatytas priemones, galëtø pareikðti savo nuomonæ, á kurià gali bûti atsiþvelgiama Europos bendrovëje priimant
sprendimus. Taigi konsultuojama pateikus informacijà darbuotojams, ir konsultavimo esmë
ta, kad konsultacijø metu darbuotojai arba jø atstovai bûna susipaþinæ su gauta informacija
ir gali iðreikðti savo ir suþinoti administracijos nuomonæ rûpimais klausimais.
1.3. Darbuotojø dalyvavimas priimant sprendimus
Dalyvavimas (angl. participation) pagal Europos bendrovës reglamentà papildanèios
direktyvos 2 straipsná (k) reiðkia atskiro darbuotojams atstovaujanèio organo ir (arba) darbuotojø atstovø átakà Europos bendrovës veiklai. Átaka gali pasireikðti teise iðrinkti arba paskirti keletà bendrovës prieþiûros arba administracinio organo nariø arba teise rekomenduoti
arba (ir) prieðtarauti keliø arba visø bendrovës prieþiûros arba valdymo organo nariø paskyrimui. Ið ðio apibrëþimo matome, kad turimas omenyje bûtent dalyvavimas siauràja prasme,
t. y. dalyvavimas priimant sprendimus, nes bûtent á bendrovës tarybà arba valdybà iðrinkti
arba paskirti asmenys tiesiogiai priima sprendimus.
1.4. Darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ
Europos bendrovës reglamentà papildanti direktyva yra pirmoji direktyva, kurioje buvo
apibrëþta darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sàvoka. Direktyvos 2 straipsnio (h) punkte
nustatyta, kad darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ (angl. involvement of employees) reiðkia bet koká bûdà, áskaitant informavimà, konsultavimà ir dalyvavimà, kuriuo darbuotojø atstovai gali daryti poveiká bendrovëje priimamiems sprendimams. Vadinasi, ði sàvoka apibrëþia darbuotojø dalyvavimà plaèiàja prasme ir apima visas prieð tai minëtas sàvokas (informavimà, konsultavimà ir dalyvavimà priimant sprendimus).
Ið pateiktø sàvokø darytina iðvada, kad ávairios, minëtuose teisës aktuose apibrëþtos,
sampratos yra vartojamos „daugiau ar maþiau nuosekliai“, t. y. dauguma jø vartojamos „ta
paèia reikðme arba nurodo tà paèià kryptá“ [10, XVIII], o Tarybos direktyva, papildanti Europos kooperatinës bendrijos statutà dël darbuotojø dalyvavimo 2003/72/EB [29], ið esmës
pakartoja Europos bendrovës reglamentà papildanèioje direktyvoje nustatytàsias. Manytina,
kad informavimo atveju atsiranda pareiga vienai ðaliai (darbdaviui), o konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus atvejais atsiranda pareigos ne tik darbdaviui, bet ir darbuotojø
atstovams1.
Apibendrinant darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ – tai procesas, kurio metu pirmiausia darbuotojai arba jø atstovai informuojami darbuotojams svarbiais klausimais. Po to,
kai darbuotojai arba jø atstovai susipaþásta su jiems pateikta informacija, vyksta konsultacijos, t. y. dialogas, arba apsikeitimas nuomonëmis, tarp darbuotojø arba jø atstovø ir administracijos. Vëliau darbuotojai dalyvauja priimant sprendimus – tai pats reikðmingiausias
darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ etapas. Jo metu darbuotojai átraukiami á bendrovës
organø darbà, tampa bendrovës organø nariais (dalyviais). Svarbu atkreipti dëmesá á tai, kad
pateikti trys etapai – informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas priimant sprendimus nebûtinai visi drauge sudaro darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ procesà ir turi eiti vienas po
1

Panašiai mano ir C. Barnard pabrėždama, kad konsultavimas ir dalyvavimas priimant sprendimus vyksta
dalyvaujant abiem šalims: Barnard C. EC Employment Law. – Oxford University Press, 2000. P. 510.
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kito. Vis dëlto darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ negali apsieiti be informavimo, nes
bûtent informacijos pateikimas yra dalyvavimo plaèiàjà prasme pradþia. Juk tik pateikus
informacijà gali vykti konsultacijos, arba tik gavæ informacijà darbuotojai arba jø atstovai gali
daryti átakà priimamiems sprendimams. Paþymëtina ir tai, kad dalyvavimas valdant ámonæ
gali apsiriboti tik informavimu ir konsultavimu arba vien tik informavimu apie priimtus arba
priimamus sprendimus, o darbuotojai arba jø atstovai treèiajame etape nedalyvauja.

2. Darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ derinimo Europos Bendrijoje
raida ir problemos
Diskusija dël darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ EB prasidëjo jau 1972 m., Komisijai pasiûlius pirmàjá Penktosios Tarybos direktyvos projektà [30]. Ðios direktyvos projekto
iðtakos – dviejø Komisijos konsultantø ámoniø teisës klausimais profesoriø Houino ir
Wurdingerio praneðimai [9] 1. 1972 m. Komisija savo siûlyme numatë visoms ribotos atsakomybës akcinëms bendrovëms privalomas sprendimø dël bendroviø vidaus struktûros bei
procedûrø taisykles. Direktyvos projekte siûlomi keturi darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ
modeliai. Vienà ið jø valstybës narës gali pasirinkti. Ið esmës modelius galima laikyti lygiaverèiais, jie turi bûti taikomi, jei bendrovëje vidutiniðkai dirba 1000 ir daugiau darbuotojø,
arba maþiau, jei valstybës narës nacionaliniai aktai tai numato. Taip pat valstybës narës aktai
gali numatyti, kad darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ nëra privalomas, jei dauguma darbuotojø iðreiðkë savo nesutikimà dël darbuotojø dalyvavimo valdant konkreèià bendrovæ.
1974 m. balandá Ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetas pateikë savo nuomonæ, kurioje atkreipë dëmesá á tai, kad: „Komisijos siûlomos struktûros ádiegimas visoms nacionalinëms akcinëms bendrovëms kai kuriose valstybëse narëse sukeltø praktinio ir psichologinio
pobûdþio sunkumø; todël jis (Komitetas) abejoja, ar toks radikalus koordinavimas ðiuo momentu bûtø tinkamas þingsnis, ypaè atsiþvelgiant á naujà situacijà, kuri susiklostë naujoms
valstybëms narëms ástojus á Bendrijà“ [21]. Apeliuodama á „praktinio ir psichologinio pobûdþio sunkumus“ Komisija, ko gero, turëjo mintyje direktyvoje átvirtintà dviejø grandþiø akcinës bendrovës organø struktûrà (valdybà ir tarybà), o tai aiðkiai prieðtaravo kai kuriø valstybiø ámoniø teisës teorijai (Anglija, Airija) [4, p. 600].
Po metø Komisija parengë „Þaliàjà knygà“, kurioje toliau dëstë savo pozicijà darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ ir akciniø bendroviø organø struktûros klausimus, apibendrino ávairiø valstybiø nariø pozicijas ir aptarë galimus sprendimo variantus [6, p. 390]. Ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetas, iðreikðdamas savo nuomonæ dël „Þaliojoje knygoje“
iðdëstytø nuostatø, dar kartà palaikë tai, kad bendrovëms bûtø suteikta galimybë pasirinkti
tik valdybà arba valdybà ir tarybà, ir pasiûlë didelëse bendrovëse, kuriø valdybose darbuotojai neatstovaujami, sudaryti specialià, darbuotojø interesams atstovaujanèià, institucijà
[20]. Atsiþvelgdamas á komiteto nuomonæ, Europos Parlamentas pateikë savo nuomonæ, kurioje nurodë inter alia, jog egzistuoja teisës normø, reglamentuojanèiø darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ atitinkamus principus, poreikis [24]. Atsiþvelgdama á visø nuomones
Komisija pateikë Tarybai persvarstytà pasiûlymà dël Europos Vadovø Tarybos ámoniø teisës
5-osios direktyvos [30], reglamentuojanèios ámonës valdymo organø struktûrà ir jø organø
teises ir pareigas, kuriame valdybos struktûra ir darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ buvo
lankstesni, t. y. valstybës narës galëjo iðsaugoti sistemà, pagal kurià ámonëje sudaroma tik
valdyba, taèiau tik tuo atveju, jei kaip alternatyva bus átvirtinta galimybë pasirinkti „dviejø lygiø valdybos sistemà“. Suprantama, kad tokios nuostatos tikslas – unitarinæ bendrovës valdymo sistemà transformuoti taip, kad ji taptø ekvivalentiðka dviejø grandþiø valdymo sistemai [4, p. 522]. Penktojoje Tarybos ámoniø teisës direktyvoje pateikiami keturi alternatyvûs
darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ modeliai. Pirmuoju atveju darbuotojams suteikiama
1

Išsamiai pranešimai aptariami: Stein E. Harmonization of European Company Laws. 1971. P. 331–346.
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teisë iðrinkti dalá bendrovës tarybos nariø, jei bendrovëje nëra tarybos, – dalá nevykdanèiøjø
valdybos nariø. Antrasis modelis taikomas iðimtinai tik dviejø grandþiø organø sistemà taikanèioms bendrovëms; tarybai suteikiama teisë kooptuoti narius, o visuotiniam akcininkø
susirinkimui ir darbuotojams prieðtarauti asmens paskyrimui tarybos nariu. Taikant treèiàjá
modelá, darbuotojams atstovauja specialus organas, o darbdavys yra ápareigojamas já informuoti ir konsultuotis (netgi nurodyti prieþastis, kodël neatsiþvelgia á darbuotojø pageidavimus). Taikant ketvirtàjá modelá, darbuotojai yra atstovaujami profesiniø sàjungø pagal sudarytas kolektyvines sutartis, taèiau ið esmës ðis modelis remiasi jau prieð tai minëtais trimis
modeliais, nes ápareigoja kolektyvinëje sutartyje dël jø susitarti.
1990 m. Komisija paskelbë antràjá pasiûlymo pakeitimà [30], o beveik po metø, 1991
m. lapkrièio mënesá, paskelbë treèiàjá pakeitimà [30], bet në vienas jø neiðsprendë problemø, susijusiø su bendrovës struktûra ir darbuotojø dalyvavimu valdant ámonæ, todël ði direktyva nebuvo priimta.
Pirmà kartà vien tik darbuotojø informavimo ir konsultavimo procedûrà átvirtinanti direktyva buvo pasiûlyta 1980 m. [23] Deja, ðis kontraversiðkas teisës aktas, dar vadinamas
„Vredlingo“ direktyva, nebuvo priimtas ir jau 1983 m. buvo ið esmës pataisytas „Rièardo pasiûlymu“ [3]. Pasiûlytuose direktyvø projektuose buvo nustatytos dvi teisiø grupës: teisë periodiðkai gauti informacijà ir teisë á iðankstiná konsultavimà svarbiais ámonës veiklos klausimais. Taèiau abu pasiûlymai sulaukë didelio pasiprieðinimo: buvo teigiama, kad jie per daug
sudëtingi ir, be to, neatitinkantys valstybëse narëse egzistuojanèios darbuotojø informavimo
ir konsultavimo praktikos [4, p. 525].
1989 m. gruodþio 9 d. buvo priimta Bendrijos darbuotojø pagrindiniø socialiniø teisiø
chartija. Ji nustatë inter alia, kad vidaus rinkos sukûrimas turi pagerinti darbuotojø gyvenimo
ir darbo sàlygas Europos Bendrijoje, taip pat skatino plëtoti darbuotojø informavimà, konsultavimà ir dalyvavimà priimant sprendimus. 1990 m. gruodþio 5 d. Komisija pasiûlë direktyvà dël Europos Darbø tarybos steigimo ar Bendrijoje veikianèiø ámoniø bei Bendrijoje veikianèiø ámoniø grupës darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarkos sudarymo. Në viename posëdyje taryba nepasiekë susitarimo dël ðio Komisijos pasiûlymo pagal EB sutarties
94 straipsná. Pagrindinë direktyvos kritikë Jungtinë Karalystë pateikë keletà argumentø, kodël ji nëra priimtina: pirma, kad tokia direktyva prieðtarautø dabar galiojanèioms nacionalinëms dalyvavimo ir informavimo sistemoms ir ámonëse egzistuojanèiai savanoriðkai sukurtai
informavimo ir konsultavimo tvarkai, antra, ji nustatytø naujus ámoniø sprendimø priëmimo
laisvës apribojimus, o dël to padidëtø ámonës veiklos kaðtai [4, 528]. Kadangi priimat direktyvà pagal EB sutarties 94 straipsná yra bûtinas vienbalsiðkumas Taryboje, todël siekiant
priimti direktyvà buvo pasiûlyta pakeisti jos vienodinimo pagrindà. Ði direktyva buvo priimta
1994 m. remiantis Socialinës politikos sutartimi [2] (ji buvo átvirtinta Europos Bendrijos sutarties keturioliktajame protokole dël socialinës politikos), o jà sudarant nedalyvavo Jungtinë
Karalystë. Buvo manoma, kad priëmus ðià direktyvà susidarys „domino efektas“ ir todël bus
gerokai lengviau derinti dalyvavimo valdant ámonæ problemas, taèiau taip neatsitiko [18, p.
88]. Vis dëlto pagaliau buvo realizuotas Komisijos pageidavimas bent ið dalies suderinti
darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ klausimus. Remiantis ðia direktyva iki 2002 m. buvo
sukurta 600 darbø tarybø ir dar dvigubai tiek kuriama [10, XVII].
Ið tikrøjø tai davë tam tikrà derinimo impulsà, ir 2001 m. buvo priimtas Europos akcinës bendrovës statuto reglamentas [31]. Reglamento 12 straipsnio 3 dalis nustato, kad Europos bendrovës ásteigimui yra bûtina pasirinkti vienà ið darbuotojø dalyvavimo valdant
ámonæ modeliø, kurie átvirtinti Tarybos direktyvoje, papildanèioje Europos bendrovës statutà
dël darbuotojø dalyvavimo [28]. Po keleriø metø priimta Tarybos direktyva, papildanti Europos kooperatinës bendrijos statutà dël darbuotojø dalyvavimo, 2003/72/EB [29], reglamentavo darbuotojø dalyvavimà Europos kooperatinëje bendrijoje.
Dar vienas labai svarbus teisës aktas – 2002 m. kovo 11 d. priimta direktyva dël Europos Bendrijos darbuotojø bendros informavimo ir konsultavimo sistemos sukûrimo [7]. Jos
tikslas – sukurti minimalius reikalavimus nustatanèià bendràjà Bendrijoje veikianèiø ámoniø ir
110

padaliniø darbuotojø informavimo ir konsultavimo sistemà. Valstybës narës turi suderinti
savo teisæ su direktyvos nuostatomis iki 2005 m. kovo 23 dienos (11 str.).

3. Europos Sàjungos darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sistema
3.1. Tarybos direktyva dël Europos darbø tarybos steigimo ar darbuotojø informavimo
ir konsultavimo tvarkos sukûrimo 94/45/EB
1994 m. buvo priimta Direktyva dël Europos darbø tarybos steigimo ar darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarkos sukûrimo (94/45/EC). Ja siekiama, kad darbuotojai, dirbantys Bendrijos ámonëse ir Bendrijos ámoniø grupëse, veiksmingiau naudotøsi teise gauti
informacijà ir konsultacijas. Siekiant ðio tikslo, valstybës narës ápareigojamos savo nacionalinëje teisëje nustatyti pareigà darbdaviams kiekvienoje Bendrijoje veikianèioje ámonëje ir
kiekvienoje Bendrijos ámoniø grupëje ásteigti Europos darbø tarybà1 arba nustatyti kità
darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarkà. Pabrëþtina, kad direktyva reglamentuoja tik
du darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ etapus: informavimà ir konsultavimà, bet nereglamentuoja darbuotojø dalyvavimo priimant sprendimus.
Direktyva taikoma tik Europos Bendrijos ámonëms ir Bendrijos ámoniø grupëms, t. y.
ámonëms, turinèioms ne maþiau kaip 1000 darbuotojø ir bent po 150 darbuotojø bent dviejose valstybëse narëse. Direktyvoje nëra aiðkiai apibrëþta ámonës sàvoka, taèiau, manytina,
kad sàvoka „ámonë“ neapeliuoja á teisinæ formà, o greièiau á tam tikrà organizaciná vienetà. Ði
sàvoka apima tiek patronuojanèias, tiek dukterines ámones, ávairius padalinius (atstovybes,
filialus arba kitokias padaliniø formas) [10, 7]. Paþymëtina, kad Lietuva, siekdama suderinti
nacionalinæ teisæ su ðia direktyva, 2004 m. priëmë Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybø ástatymà [16].
3.2. Tarybos direktyva, papildanti Europos bendrovës statutà dël darbuotojø
dalyvavimo, 2001/86/EB
Direktyva, papildanti Europos bendrovës statutà, taikoma Europos bendrovëms (1 str.
1 d.), t. y. tik tokiai juridinio asmens teisinei formai, kuri nustatyta Tarybos reglamente dël
Europos bendrovës statuto [31]. Beje, direktyvoje nustatomos iðimtys, kada ji netaikoma net
ir minëtos teisinës formos juridiniams asmenims (direktyvos 7 str. ir jos priedo 3 d.). Tø
valstybiø, kuriø nacionalinës teisës aktai nenustato darbuotojø dalyvavimo priimant sprendimus taisykliø, ámonës turi teisæ jungtis á Europos bendrovæ, nepasirinkdamos ir netaikydamos darbuotojø dalyvavimo priimant sprendimus modeliø Europos bendrovëje.
Svarbiausias reglamentà papildanèios direktyvos dël darbuotojø dalyvavimo Europos
bendrovëje principas ir joje nustatytas tikslas – apsaugoti darbuotojø teises sudarant sàlygas jiems dalyvauti valdant bendrovæ. Siekiant direktyvoje nustatytø tikslø ágyvendinimo,
valstybës narës ápareigojamos pasirinkti arba ne vëliau kaip iki 2004 m. spalio 8 d. priimti
ástatymus ir kitus teisës aktus dël direktyvoje nustatyto darbuotojø dalyvavimo arba uþtikrinti,
kad administracija ir darbuotojai susitartø dël reikiamø nuostatø taikymo (14 str.).
Pabrëþtina, kad ði direktyva yra vienas pirmøjø EB teisës aktø, kuriame, be informavimo ir konsultavimo procedûrø, buvo numatytos ir darbuotojø dalyvavimo priimant sprendimus sàlygos.

1

„Europos darbų taryba“ reiškia pagal darbuotojų prašymą įsteigtą tarybą, kurios tikslas informuoti ir konsultuoti darbuotojus (2 str.).
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3.3. Direktyva dël Europos Bendrijos darbuotojø bendros informavimo ir konsultavimo
sistemos sukûrimo 2002/14/EB
Ði direktyva – tai Komisijos bandymas vienodinti ir supaprastinti darbuotojø informavimo ir konsultavimo procedûrø reglamentavimà Europos Bendrijos teisëje atsisakant ketinimø priimti Penktàjà Tarybos ámoniø teisës ir „Vredlingo“ direktyvas bei kai kuriuos kitus
teisës aktus.
Direktyva taikoma valstybiø nariø ámonëms, kuriose dirba ne maþiau nei 50 darbuotojø
bet kurioje ið valstybiø nariø, ir padaliniams, kuriuose dirba ne maþiau nei 20 darbuotojø bet
kurioje ið valstybiø nariø (3 str. 1 d.), taèiau valstybës narës gali nustatyti, kad direktyva taikoma ámonëms, kuriose per metus dirba ne maþiau kaip 100 darbuotojø, arba padaliniams,
kuriuose per metus dirba ne maþiau kaip 50 darbuotojø, o iki 2007 m. kovo 23 d. ðis darbuotojø skaièius gali bûti dar labiau didinamas – atitinkamai iki 150 ir 100 darbuotojø (10
str.).
Ðioje direktyvoje reikalaujama uþtikrinti, kad kiekvienos ámonës darbuotojai gautø informacijà ir konsultacijas. Vis dëlto pati direktyva valstybëms narëms nenustato konkreèiø
praktiniø konsultavimo ir informavimo dalykø, palikdama tai valstybiø nariø diskrecijai. Taigi
nepaisant to, kad direktyva vadinama bendràjà informavimo ir konsultavimo sistema, ja nëra
átvirtinama visose valstybëse narëse bendra informavimo ir konsultavimo sistema. Manytina,
kad ja, átvirtinant informavimo ir konsultavimo dalykà ir pagrindinius principus, greièiau siekiama suteikti darbuotojams bent minimalias teises á informavimà ir konsultavimà.
3.4. Kiti Europos Bendrijos teisës aktai
Ið svarbesniø dokumentø darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ srityje paminëtina Tarybos direktyva, papildanti Europos kooperatinës bendrijos statutà dël darbuotojø dalyvavimo 2003/72/EB [29], kuri reglamentuoja darbuotojø dalyvavimà Europos kooperatinëje
bendrijoje. Ði direktyva nustato darbuotojø informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus tvarkà bei sàlygas Europos kooperatinëje bendrijoje. Tarybos direktyvoje dël
valstybiø nariø ástatymø, skirtø darbuotojø teisiø apsaugai ámoniø, verslo arba ámoniø ar
verslo daliø perdavimo atveju, suderinimo 2001/23/EB [26] nustatoma darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarka, sàlygos ir terminai verslo arba ámonës perdavimo atveju. Tarybos direktyvoje dël valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su kolektyviniu atleidimu ið darbo, suderinimo 98/59/EB [27] reglamentuojama darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarka
kolektyvinio atleidimo ið darbo atvejais.

4. Darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ derinimo problemos Lietuvos teisëje
4.1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Konsultavimas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksà [13] reiðkia diskusijas tarp
darbuotojø atstovø ir jø organizacijø bei darbdaviø ir jø organizacijø dël tam tikrø susitarimø
arba bendrø sprendimø priëmimo (47 str. 3 d.). Primintina, kad remiantis EB teisës aktais
konsultavimas reiðkia ðaliø pasikeitimà nuomonëmis ir darbuotojø atstovø ir darbdavio dialogo uþmezgimà, o darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ apima tris atskirus procesus –
informavimà, konsultavimà ir dalyvavimà priimant sprendimus. Taigi manytina, kad konsultavimas negali bûti diskusijomis dël „bendrø sprendimø priëmimo“. Juk bendro sprendimo
priëmimo sàvoka visø pirma apima tai, kad sprendimas priimamas bendrai – darbdaviø ir
darbuotojø arba jø atstovø, o ðiuo atveju vyksta tik konsultacijos, t. y. konsultacijos nenustato pareigos darbdaviui atsiþvelgti á konsultacijø procese darbuotojø pareikðtas pastabas.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras ðià abejotinà teisës normà sieja su bendrø
112

sprendimø priëmimu ne tik paèioje ámonëje, bet ir Triðalëje taryboje [11, p. 167]. Manytina,
kad net ir tais atvejais painiojami skirtingi darbuotojø arba jø atstovø dalyvavimo etapai –
dalyvavimas konsultacijose ir dalyvavimas priimant bendrus sprendimus. Triðalëje taryboje
vis dëlto vyksta ne konsultacijos, bet derybos dël bendrø sprendimø priëmimo. Suprantama,
kad derybos tam tikrais atvejais gali apimti informavimo ir konsultavimo procedûras. Kitø
pavyzdþiø, kai „konsultuojamasi dël bendro sprendimo priëmimo“, kodekso komentare nepateikta, taèiau patikslinta, kad „konsultavimas aprëpia bendrus darbuotojø ir darbdaviø interesus bei teikia galimybæ juos nagrinëti siekiant, kiek ámanoma, bendrø sprendimø“ [11, p.
167]. Manytina, kad ðia nuostata ir turëtø bûti vadovaujamasi aiðkinant konsultavimo sàvokà.
Vis dëlto siûlytina, atsiþvelgiant á Europos Bendrijos teisës aktuose átvirtintà konsultavimo sàvoka, atitinkamai keisti Darbo kodekso sampratas.
Paþymëtina, kad darbuotojø atstovø teisë dalyvauti priimant sprendimus, kuri paprastai ágyvendinama darbuotojø atstovams dalyvaujant ámonës organø veikloje, nëra átvirtinta
nei Darbo kodekse, nei Lietuvos Respublikos akciniø bendroviø ástatyme [12], reglamentuojanèiame inter alia bendrovës organø struktûrà. Èia prisimintinos Europos bendrovës ir
Europos kooperatinës bendrijos reglamentai ir juos papildanèios direktyvos, kuriais remiantis Lietuvoje turës bûti átvirtinta ir darbuotojø teisë dalyvauti priimant sprendimus ámonëje.
Kalbant apie akcines bendroves, registruotas Lietuvoje, vienintele iðimtimi, kai darbuotojas
dalyvauja valdant ámonæ priimdamas sprendimus, galëtø bûti laikomas atvejis, kai darbuotojas yra ágijæs darbuotojø akcijø remiantis Akciniø bendroviø ástatymo 43 straipsniu ir dalyvauja akcininkø susirinkime. Taèiau pateiktinas ir kitas argumentas: visuotiniame akcininkø
susirinkime toks asmuo dalyvauja kaip akcininkas, jo pagrindinis tikslas – gauti dividendà, o
ne atstovauti darbuotojams.
Darbo kodeksas darbuotojø dalyvavimà valdant ámonæ, taip pat informavimà ir konsultavimà mini kaip socialinës partnerystës formas (43 str.) Atkreiptinas dëmesys á sàvokø
netikslumus: informavimas ir konsultavimas yra dalyvavimo valdant ámonæ etapai, todël, manytina, kad atskiruose punktuose minëti informavimo ir konsultavimo procedûras ir darbuotojø dalyvavimà valdant ámonæ nëra tikslu. Galima teigti, kad ketvirtasis punktas yra perteklinis arba jame turëjo bûti nustatytas socialinës partnerystës ágyvendinimas, kai darbuotojai
dalyvauja priimant bendrus sprendimus. Paþymëtina ir tai, kad nors ðiame straipsnyje ir minimas darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ, taèiau kodekse nedetalizuojamos nei dalyvavimo sàlygos, nei tvarka, neapibrëþiama net pati dalyvavimo sàvoka.
Svarbià vietà darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sistemoje Lietuvoje uþima darbo
kodekso 19 straipsnio 1 dalis, kurioje apibrëþiami darbuotojø atstovai: “atstovauti darbuotojø
teisëms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinës sàjungos. Jeigu
ámonëje, ástaigoje arba organizacijoje nëra veikianèios profesinës sàjungos ir jeigu
darbuotojø kolektyvo susirinkimas darbuotojø atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavë
atitinkamos ekonominës veiklos ðakos profesinei sàjungai, darbuotojams atstovauja darbo
taryba, iðrinkta slaptu balsavimu visuotiniame darbuotojø kolektyvo susirinkime.“
Darbo kodekso komentare paaiðkinama, kad darbo tarybos gali bûti sudaromos tik
jeigu ámonëje, ástaigoje ar organizacijoje nëra veikianèios profesinës sàjungos ir jeigu darbuotojø kolektyvinio atstovavimo teisë nesuteikta ðakiniu principu veikianèiai profesinei sàjungai [11, 89]. Primintina, kad ásteigti profesinæ sàjungà bûtina ne maþiau kaip 30 steigëjø
arba ámonëje, ástaigoje, organizacijoje turi bûti ne maþiau kaip 30 steigëjø, arba jie turi sudaryti ne maþiau kaip 1/5 visø darbuotojø, taèiau ne maþiau kaip 3 darbuotojus [17, 6 str. 2 d. 1
p.]. Darbo taryba renkama visuotiniame darbuotojø kolektyvo susirinkime. Kodekso 62
straipsnio 2 dalyje paþymëta, kad darbuotojø susirinkimas yra teisëtas, jeigu jame dalyvauja
ne maþiau kaip pusë ámonës (struktûrinio padalinio) darbuotojø, o konferencijoje ne maþiau
kaip du treèdaliai delegatø, ir toliau pateikiama maþesnë dalyvavimo kvota, jei susirinkimas
arba konferencija ðaukiami pakartotinai. Manytina, kad jau kodekse turëjo bûti sprendþiama
problema, koks institutas, nuo kada ir kokia apimtimi atstovauja darbuotojams tais atvejais,
kai ámonëje veikiant darbo tarybai ákuriama profesinë sàjunga. Abejoniø kelia galimas ko113

dekso normos aiðkinimas, kai pirmenybë suteikiama profesinei sàjungai (kuri, pavyzdþiui,
ákuriama 1/5 darbuotojø), o ne darbo tarybai (kuri ákuriama visuotiniam kolektyvo susirinkimui pritarus).
Atkreiptinas dëmesys, kad kodekso 19 straipsnyje kai kurios sàvokos vartojamos nenuosekliai: átvirtintos tiek „darbuotojø kolektyvo susirinkimo“, tiek „visuotinio darbuotojø kolektyvo susirinkimo“ sàvokos, kuriø reikðmë, manytina, yra ta pati. Tolesniuose kodekso
straipsniuose, be anksèiau minëtø sàvokø, atsiranda „ámonës darbuotojø kolektyvo“ (59 str.
1 d., 60 str. 4 d.), „darbuotojø susirinkimo (konferencijos)“ (60 str. 3 d., 62 str., 288 str. 1 d.)
sàvokos.
Darbo kodekso 21 straipsnis reglamentuoja kai kuriuos darbo tarybø veiklos klausimus. Nors ðis kodekso straipsnis pavadintas „Darbo taryba“, taèiau nei jis, nei kitos darbo
kodekso normos nepateikia darbo tarybø statuso ir sudarymo tvarkos, palikdamos tai atskiram darbo tarybø ástatymui. Paþymëtina, kad darbo taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektø teises, taèiau negali atlikti funkcijø, kurios pagal ástatymus yra pripaþintos
profesiniø sàjungø prerogatyva (21 str. 2 d., 3 d.). Atkreiptinas dëmesys á tai, kad darbo tarybai suteiktos teisës sudaryti ámonës kolektyvinæ sutartá tuo atveju, jeigu ámonëje nëra veikianèios profesinës sàjungos ir jeigu darbuotojø kolektyvo susirinkimas darbuotojø atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavë atitinkamos ekonominës veiklos ðakos profesinei sàjungai (60 str. 4 d.).
4.2. Derinimas kitais teisës aktais
Darbo kodekso 47 straipsnio 6 dalis garantuoja Europos Sàjungos ámoniø ir ámoniø
grupiø darbuotojø teisæ gauti informacijà ir konsultacijas per Europos darbø tarybas. Ðiø tarybø statusas, ásteigimo ir veiklos sàlygos buvo nustatyti Lietuvos Respublikos Europos
darbo tarybø ástatyme [16]. Ðiuo ástatymu buvo ágyvendinta direktyva dël Europos Darbø tarybos steigimo arba darbuotojø informavimo ir konsultavimo tvarkos sukûrimo (94/45/EC).
Svarbu paþymëti, kad ástatymas taikomas tik toms ámonëms, kurios tenkina numatytus darbuotojø skaièiaus reikalavimus, be to, tik tais atvejais, jei Lietuvoje yra ámonës arba ámoniø
grupæ kontroliuojanèios ámonës buveinë.
Nors darbuotojai ir darbdavys savanoriðkai derasi dël Europos darbo tarybos sudarymo, vis dëlto jie supranta, kad nesugebëjus susitarti, teks taikyti privalomà procedûrà
arba, kaip vaizdþiai apibûdina prof. Bercussonas, jos derasi ástatymo ðeðëlyje.1 Todël ðiame
ástatyme átvirtintas ketvirtasis skirsnis, pavadintas „Europos darbo taryba (pagal ástatymà)“.
Ðis skirsnis taikomas, jei ámonës administracija ir speciali derybø tarnyba dël jo taikymo susitaria arba jei centrinë ámonës vadovybë atsisako pradëti derybas per ðeðis mënesius nuo
raðytinio praðymo pradëti derybas áteikimo dienos, arba jeigu per trejus metus nuo raðytinio
praðymo pradëti derybas centrinë vadovybë ir speciali derybø tarnyba nesugeba susitarti
(25 str.).
Ðiuo metu yra parengtas Darbo tarybø ástatymo projektas [14] ir tikimasi, kad jis bus
artimiausiu laiku priimtas. Manytina, kad ðis ástatymas nesuderina Lietuvos teisës su Tarybos
direktyva dël Europos Bendrijos darbuotojø bendros informavimo ir konsultavimo sistemos
sukûrimo 2002/14/EB. Minëta direktyva neápareigoja, kad darbuotojø informavimas ir konsultavimas vyktø per ámonëje ásteigtas darbo tarybas, taèiau reikalauja, kad ámonëse, kuriose dirba atitinkamas darbuotojø skaièius, bûtø ágyvendinta darbuotojø informavimo ir
konsultavimo sistema. Taigi direktyva palieka nacionalinei teisei nustatyti, kaip ir kokia forma
bus ágyvendinamas darbuotojø informavimas ir konsultavimas, taèiau kartu ápareigoja, kad
informavimo ir konsultavimo sistema veiktø. Atsiþvelgiant á tai, kad Lietuva turi suderinti su
ðia direktyva savo teisës aktus iki 2005 m. kovo 23 d. (direktyvos 11 str.), atsakyti á ðiuos
klausimus ir suderinti Lietuvos teisæ su ðia direktyva yra bûtina artimiausiu metu.
1

Bercusson. „Maastricht: A Fundamental Change in European Labour Law“ (1992) 23 IRJ cituojama pagal
Barnard C. EC Employment Law. – Oxford university press, 2000. P. 532
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Neseniai buvo priimtas Europos bendroviø ástatymas [15]. Jis suderino Lietuvos teisæ
su Tarybos reglamentu dël Europos bendrovës (SE) statuto (EB) 2157/2001[31]. Ástatymo 8
straipsnyje siûloma vyriausybei iki 2004 m. rugsëjo 1 d. pateikti Seimui ástatymo, ágyvendinanèio 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvà 2001/86/EB, papildanèià Europos bendrovës
ástatus dël darbuotojø dalyvavimo priimant sprendimus, projektà.

Iðvados
Iðanalizavus darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ sàvokà straipsnyje daroma iðvada,
kad darbuotojø dalyvavimas valdant ámonæ – tai procesas, kuris ágyvendinamas trimis etapais. Visø pirma darbuotojai arba jø atstovai informuojami darbuotojams svarbiais klausimais. Po to vyksta konsultacijos, t. y. dialogas tarp darbuotojø arba jø atstovø ir administracijos, arba dar kitaip – apsikeitimas nuomonëmis. Vëliau darbuotojai dalyvauja priimant
sprendimus – tai pats reikðmingiausias darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ etapas. Jo
metu darbuotojai átraukiami á bendrovës organø darbà, tampa bendrovës organø nariais
(dalyviais). Atkreipiamas dëmesys á tai, kad pateikti trys etapai – informavimas, konsultavimas ir dalyvavimas priimant sprendimus nebûtinai visi drauge sudaro darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ procesà ir turi eiti vienas po kito.
Analizuojant darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ derinimà Europos Bendrijoje, nustatyta, kad nuo septintojo deðimtmeèio bandoma derinti darbuotojø dalyvavimà valdant
ámonæ ir ðio ypaè sudëtingo, tradicijomis besiremianèio, glaudþiai susijusio su nacionalinës
ekonomikos politika ir kolektyviniais darbo santykiais klausimo sprendimas Europos Bendrijoje buvo lëtas ir nerangus.
Atskleidþiant ES sistemà dël darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ pateikiamos ðeðios
pagrindinës direktyvos, ið jø detaliau aptariamos trys. Direktyva dël Europos darbø tarybø
taikoma iðimtinai Europos Bendrijos mastu, stambioms bendrovëms, kurios veikia bent
dviejose valstybëse narëse. 2002 m. direktyva átvirtina bendràjà informavimo ir konsultavimo
sistemà, kuri taikoma nacionalinëms valstybiø nariø ámonëms, turinèioms daugiau nei 50
darbuotojø. Europos bendrovës statutà papildanti direktyva ir Tarybos direktyva, papildanti
Europos kooperatinës bendrijos statutà dël darbuotojø dalyvavimo, reglamentuoja darbuotojø dalyvavimà Europos bendrovëje ir Europos kooperatinëje bendrijoje. Pastaruosiuose
teisës aktuose neapsiribojama tik darbuotojø informavimu arba konsultavimu, bet reglamentuojamas ir darbuotojø dalyvavimas priimant sprendimus Europos bendrovës arba Europos kooperatinës bendrijos organuose.
Paskutinëje dalyje aptariant darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ problemas Lietuvos
teisëje atkreipiamas dëmesys á nacionaliniuose ástatymuose pateikiamø informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus ir kitø sàvokø vartojimo netikslumus, kitas derinimo problemas, apþvelgiami teisës aktai, kuriais buvo siekiama vienodinti darbuotojø dalyvavimo valdant ámonæ institutà Lietuvos teisëje.
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SUMMARY
During the 40 years of existence of European Community plenty of policies were harmonised,
however, there are still a lot of blank areas to be unified. Until recently involvement of employees in
the affairs of enterprise was one of the field impossible to harmonise due to vast differences in
national legislation and practices and strong resistance of the Member States.
In 1994 the so-called European Works Council directive, followed by the Council directive
supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees in
2001 and European Parliament and Council directive establishing a general framework of informing
and consulting employees in the EC in 2002 created the European system of involvement of
employees in the affairs of enterprise. The system would be clear if to add other important legislation
in the field – Council Directive 2003/72/EC supplementing the Statute for a European Cooperative
Society with regard to the involvement of employees, Council Directive 98/59/EC on the
approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies and Council
Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the
safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of
undertakings or businesses. This system comprises of information and consultation procedures in
Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings, the information and
consultation requirements applied to national enterprises that employ certain number of employees,
consultation, information and participation in European company and European Cooperative
Society and information and consultation procedures under certain circumstances (collective
redundancies and transfer of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses.
This work aims at analysing European system of involvement of employees in the affairs of
enterprise providing an in depth analysis of concepts of involvement of employees in the affairs of
enterprise. The author concludes that involvement of employees in the affairs of enterprise comprises
of three stages, namely information, consultation and participation. The article analyses the model of
employee participation to be applied in Lithuania following new labour laws, including Labour Code
that entered into force on 1 January 2003.
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