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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) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta,
kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į 
saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias 
darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas 
maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir 
savaitės poilsį, taip pat kasmetines 
mokamas atostogas;

(1) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 31 straipsnyje numatyta, 
kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į 
saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias 
darbo sąlygas, į tai, kad būtų apribotas 
maksimalus darbo laikas, teisę į dienos ir 
savaitės poilsį, taip pat kasmetines 
mokamas atostogas. Šios direktyvos tikslai 
turėtų visapusiškai atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos socialinės chartijos nuostatas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal Europos socialinių teisių 
ramsčio, apie kurį paskelbta 2017 m. 
lapkričio 17 d. Geteborge, 7 principą, 
darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje 
būti raštu informuoti apie su darbo 
santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be 
kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, 
galimybę veiksmingai ir nešališkai spręsti 
ginčus, o nepagrįsto atleidimo atveju –
teisę į teisių gynimą, įskaitant tinkamą 
kompensaciją. 5 principu nustatyta, kad 
darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo 
santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į 
sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų 
atžvilgiu, galimybę naudotis socialine 
apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas 

(2) pagal Europos socialinių teisių 
ramsčio, apie kurį paskelbta 2017 m. 
lapkričio 17 d. Geteborge, 7 principą, 
darbuotojai turi teisę įdarbinimo pradžioje 
būti raštu informuoti apie su darbo 
santykiais susijusias jų teises ir pareigas, be 
kita ko, apie bandomąjį laikotarpį, teisę 
būti informuoti apie atleidimo priežastis ir 
teisę į tai, kad būtų nustatytas pagrįstas 
įspėjimo laikotarpis, galimybę veiksmingai 
ir nešališkai spręsti ginčus, o nepagrįsto 
atleidimo atveju – teisę į teisių gynimą, 
įskaitant tinkamą kompensaciją. 5 principu 
nustatyta, kad darbuotojai, nesvarbu, kokia 
jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę 
į sąžiningą ir vienodą požiūrį darbo sąlygų 
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kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose 
sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, 
be kita ko, užkertant kelią 
piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, 
kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti 
ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti 
skatinama pereiti prie neterminuoto darbo;

atžvilgiu, galimybę naudotis socialine 
apsauga ir mokytis, kad turi būti užkirstas 
kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose 
sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, 
be kita ko, užkertant kelią 
piktnaudžiavimui netipinėmis sutartimis, 
kad bandomasis laikotarpis neturėtų būti 
ilgesnis nei pagrįsta ir kad turi būti 
skatinama pereiti prie neterminuoto darbo, 
tuo pačiu užtikrinant darbdaviams 
reikiamą lankstumą, leidžiantį greitai 
prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių 
aplinkybių;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) nuo Tarybos direktyvos
91/533/EEB33 priėmimo darbo rinka labai 
pasikeitė, nes dėl demografinių pokyčių ir 
perėjimo prie skaitmeninių technologijų 
atsirado naujų užimtumo formų, o tai 
prisidėjo prie darbo vietų kūrimo ir darbo 
rinkos augimo. Naujų formų užimtumas 
neretai nėra toks įprastinis ar stabilus kaip 
tradiciniai darbo santykiai, todėl 
darbuotojams gali būti sunkiau nuspėti 
darbo santykių ateitį ir pritrūkti tikrumo dėl 
taikytinų teisių ir socialinės apsaugos. 
Tokiame kintančiame darbo pasaulyje 
darbuotojams kyla vis didesnė reikmė būti 
visapusiškai informuotiems apie esmines 
darbo sąlygas ir ta informacija turi būti 
pateikta raštu ir laiku. Siekiant tinkamai 
įteisinti naujas užimtumo formas, Sąjungos 
darbuotojams turėtų būti suteikta įvairių 
naujų būtiniausių teisių, kuriomis būtų 
didinamas darbo santykių saugumas ir 
nuspėjamumas ir drauge siekiama 
aukštynkryptės konvergencijos valstybėse 
narėse ir išsaugomas darbo rinkos 
gebėjimas prisitaikyti;

(3) nuo tada, kai buvo priimta Tarybos 
direktyva 91/533/EEB33, darbo rinkos labai 
pasikeitė ne tik dėl demografinių pokyčių 
ir skaitmeninimo, kurie lėmė naujų 
užimtumo formų atsiradimą, bet ir dėl 
priemonių, kurias taikant vadovaujamasi 
vienpusiu į pasiūlą orientuotu darbo
rinkos požiūriu, nukreiptu į liberalizavimą
ir darbo rinkų reguliavimo panaikinimą, 
dėl kurių atsirado naujų verslo modelių.
Naujų formų užimtumas neretai nėra toks 
įprastinis ar stabilus kaip tradiciniai darbo 
santykiai, todėl darbuotojams gali būti 
sunkiau nuspėti darbo santykių ateitį ir 
pritrūkti tikrumo dėl taikytinų teisių ir 
socialinės apsaugos, o tai skatina neaiškią 
ar nesąžiningą praktiką, dėl kurios 
destabilizuojama darbo rinka. Tokiame 
kintančiame darbo pasaulyje darbuotojams, 
neatsižvelgiant į konkrečią jų darbo sritį,
kyla vis didesnis poreikis būti visapusiškai 
informuotiems apie esmines darbo sąlygas 
ir ta informacija turi būti pateikta raštu ir ir 
kaip įmanoma greičiau. Siekiant tinkamai 
įteisinti naujas užimtumo formas, Sąjungos 
darbuotojams turėtų būti suteikta įvairių 
naujų būtiniausių teisių, kuriomis būtų 
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didinamas darbo santykių saugumas ir 
nuspėjamumas ir drauge siekiama 
aukštynkryptės konvergencijos valstybėse 
narėse ir išsaugomas darbo rinkos 
gebėjimas prisitaikyti;

__________________ __________________

33 1991 m. spalio 14 d. 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).

33 1991 m. spalio 14 d. 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 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal Direktyvą 91/533/EEB 
dauguma Sąjungos darbuotojų turi teisę į 
rašytinę informaciją apie jų darbo sąlygas. 
Tačiau Direktyva 91/533/EEB taikoma ne 
visiems Sąjungos darbuotojams. Be to, dėl 
darbo rinkos raidos nuo 1991 m. atsirado 
naujų užimtumo formų ir su jomis susijusių 
apsaugos spragų;

(4) pagal Direktyvą 91/533/EEB 
dauguma Sąjungos darbuotojų turi teisę į 
rašytinę informaciją apie jų darbo sąlygas. 
Tačiau Direktyva 91/533/EEB taikoma ne 
visiems Sąjungos darbuotojams. Be to, dėl 
ekonominių, socialinių ir darbo rinkos 
pokyčių nuo 1991 m. atsirado naujų 
užimtumo formų ir su jomis susijusių 
apsaugos spragų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti adekvatų visų 
Sąjungos darbuotojų darbo sąlygų 
skaidrumą ir nuspėjamumą, turėtų būti 
Sąjungos lygmeniu nustatyti kiekvienam 
darbuotojui taikytini būtiniausi 
reikalavimai, susiję su informacija apie 
esminius darbo santykių aspektus ir su 
darbo sąlygomis;

(5) siekiant visiems darbuotojoms 
Sąjungoje užtikrinti tokį patį darbo sąlygų 
skaidrumą, saugumą ir nuspėjamumą, 
Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyti 
kiekvienam darbuotojui taikytini būtiniausi 
standartai, susiję su informacija apie 
esminius darbo santykių aspektus ir su 
darbo sąlygomis, neatsižvelgiant į darbo 
sutarties ar darbo santykių pobūdį;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) šia direktyva siekiama skatinti 
saugesnę ir nuspėjamesnę darbo pasiūlą, 
užtikrinant darbo rinkos gebėjimą 
prisitaikyti, galimybę naudotis 
inovacijomis ir geresnes gyvenimo bei 
darbo sąlygas, – tai galima užtikrinti 
visiems darbuotojams suteikiant 
veiksmingesnę prieigą prie informacijos 
apie jų darbo sąlygas, gerinant darbo 
sąlygas, ypač darbuotojams, dirbantiems 
naujų ir netipinių formų darbą, 
veiksmingiau įgyvendinant teisės aktus ir 
didinant darbo rinkos skaidrumą, bet 
kartu išvengiant pernelyg didelės naštos 
įvairių dydžių įmonėms;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti Sąjungos teisėje 
nustatytų teisių veiksmingumą, reikėtų 
atnaujinti Direktyvos 91/533/EEB 
subjektinę taikymo sritį. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas savo praktikoje 
nustatė darbuotojo statuso nustatymo 
kriterijus34, kuriais tinka remtis nustatant 
subjektinę Direktyvos taikymo sritį. 2 
straipsnio 1 dalyje pateikta darbuotojo 
apibrėžtis grindžiama šiais kriterijais. Šie 
kriterijai užtikrina vienodą Direktyvos 
subjektinės taikymo srities įgyvendinimą, 
tačiau leidžia nacionalinėms institucijoms 
ir teismams patiems spręsti, kaip ją reikėtų 
taikyti konkrečiose situacijose. Į 
Direktyvos taikymo sritį būtų galima

(7) siekiant užtikrinti Sąjungos teisėje 
nustatytų teisių veiksmingumą ir visuotinį 
tų teisių įgyvendinimą, reikėtų atnaujinti 
Direktyvos 91/533/EEB subjektinę 
taikymo sritį. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas savo praktikoje 
nustatė darbuotojo statuso nustatymo 
kriterijus34, kuriais tinka remtis nustatant 
subjektinę Direktyvos taikymo sritį. 2 
straipsnio 1 dalyje pateikta darbuotojo 
apibrėžtis turi būti grindžiama tiek 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, 
tiek TDO parengtais kriterijais. Šie 
kriterijai užtikrina vienodą Direktyvos 
subjektinės taikymo srities įgyvendinimą, 
tačiau leidžia nacionalinėms institucijoms 
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įtraukti namų ūkio darbuotojus, pagal 
poreikį iškviečiamus darbuotojus, pagal 
trumpalaikes terminuotas nereguliaraus 
darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, 
pagal paslaugų kvitus ir interneto 
platformose dirbančius asmenis, 
stažuotojus ir pameistrius, tenkinančius
nurodytuosius kriterijus;

ir teismams patiems spręsti, kaip ją reikėtų 
taikyti konkrečiose situacijose. Į 
Direktyvos taikymo sritį turi būti įtraukti 
namų ūkio darbuotojai, pagal poreikį 
iškviečiami darbuotojai, pagal 
trumpalaikes terminuotas nereguliaraus 
darbo sutartis dirbantys darbuotojai, pagal 
paslaugų kvitus ir interneto platformose 
dirbantys asmenys, stažuotojais, 
pameistriai ir mokslo darbuotojai, 
tenkinantys nurodytuosius kriterijus;

__________________ __________________

34 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Deborah 
Lawrie-Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. 
Sprendimas Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. 
Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. 
gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, 
C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. 
Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

34 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Deborah 
Lawrie-Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. 
Sprendimas Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. 
Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. 
gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, 
C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. 
Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagal TDO rekomendaciją 
Nr. 198, jei negalima tiesiogiai nustatyti, 
ar darbas atliekamas kitam asmeniui 
vadovaujant, vertinant, ar asmuo yra 
darbuotojas, pagrindiniu papildomu 
kriterijumi turėtų laikoma ekonominė 
priklausomybė;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) pagal TDO rekomendaciją Nr. 198 
nustatant, ar esama darbo santykių, 
turėtų būti remiamasi su faktiniu darbo 
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atlikimu susijusiais faktais, o ne tuo, kaip 
šalys apibrėžia santykius;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) pagal TDO rekomendaciją Nr. 198 
turėtų būti automatiškai suteikiama 
teisinė prezumpcija, kad darbo santykiai 
yra, kai yra vienas ar keli svarbūs 
rodikliai;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) darbuotojų, nepatenkančių į 
Direktyvos 91/533/EEB taikymo sritį, 
skaičius vis labiau auga, nes valstybės 
narės pagal Direktyvos 1 straipsnį jiems 
taiko nukrypti leidžiančias nuostatas, 
todėl šias nukrypti leidžiančias nuostatas 
reikia pakeisti galimybe valstybėms 
narėms netaikyti Direktyvos nuostatų 
darbo santykiams, kurie per vieno 
mėnesio apskaitinį laikotarpį trunka ne 
daugiau kaip aštuonias valandas. Ši 
nukrypti leidžianti nuostata neturi 
poveikio darbuotojo apibrėžčiai, 
nustatytai 2 straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) dėl darbo, kai darbuotojas 
iškviečiamas kilus tokiam poreikiui, 
įskaitant darbą pagal nenustatytos 
apimties darbo sutartis, nenuspėjamumo 
aštuonių valandų per mėnesį nukrypti 
leidžianti nuostata neturėtų būti taikoma 
darbo santykiams, pagal kuriuos iki darbo 
pradžios nėra iš anksto nustatoma 
garantuojama apmokamo darbo apimtis;

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) praktiškai darbdavio funkcijas ir 
atsakomybę gali prisiimti įvairūs fiziniai ar 
juridiniai asmenys. Valstybėms narėms 
turėtų būti paliekama teisė tiksliau nustatyti 
asmenį (-is), kuris (-ie) visiškai ar iš dalies 
atsako už šioje direktyvoje nustatytų 
darbdavio pareigų vykdymą, tačiau tos 
pareigos turi būti įvykdytos. Valstybės 
narės taip pat turėtų galėti pačios nuspręsti, 
kad visos šios pareigos ar jų dalis 
pavedamos fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo 
santykių šalių. Valstybės narės turėtų 
galėti nustatyti konkrečias taisykles, pagal 
kurias asmenims, veikiantiems kaip savo 
pačių namų ūkio darbuotojų darbdaviai, 
nebūtų taikoma pareiga apsvarstyti 
prašymus dėl kitokio užimtumo tipo ir 
atsakyti į juos, teikti nemokamą privalomą 
mokymą ir dalyvauti teisių gynimo 
mechanizme, remiantis darbuotojui 
palankia prezumpcija rašytinės pažymos 
nepateikimo atveju;

(10) praktiškai darbdavio funkcijas ir 
atsakomybę gali prisiimti įvairūs fiziniai ar 
juridiniai asmenys. Valstybėms narėms 
turėtų būti paliekama teisė tiksliau nustatyti 
asmenį (-is), kuris (-ie) visiškai, iš dalies
arba bendrai atsako už šioje direktyvoje 
nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, 
tačiau tos pareigos turi būti įvykdytos. 
Valstybės narės taip pat turėtų galėti pačios 
nuspręsti, kad visos šios pareigos ar jų 
dalis pavedamos fiziniam ar juridiniam 
asmeniui, kuris nėra nei viena iš darbo 
santykių šalių. Jei keli fiziniai ir (arba) 
juridiniai asmenys yra atsakingi kaip 
darbdaviai, jie atsako solidariai;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Direktyvoje 91/533/EEB nustatytas 
būtiniausias esminių aspektų, apie kuriuos 
darbuotojai turi būti informuoti raštu, 
sąrašas. Tą sąrašą būtina pakeisti 
atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, visų 
pirma į vis labiau plintančias 
nestandartines užimtumo formas;

(11) Direktyvoje 91/533/EEB nustatytas 
būtiniausias esminių aspektų, apie kuriuos 
darbuotojai turi būti informuoti raštu, 
sąrašas. Tą būtiniausią sąrašą būtina 
pakeisti atsižvelgiant į darbo rinkos 
pokyčius, visų pirma į vis labiau 
plintančias nestandartines užimtumo 
formas. Valstybės narės turi turėti teisę 
išplėsti šį būtiniausią sąrašą 
atsižvelgdamos į nacionalinius 
reikalavimus; 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) informacija apie darbo laiką turėtų 
derėti su Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/88/EB35 nuostatomis ir 
apimti informaciją apie pertraukas, dienos 
ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines 
mokamas atostogas;

(12) informacija apie darbo laiką turėtų 
derėti su Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/88/EB35 nuostatomis ir 
apimti informaciją apie pertraukas, dienos 
ir savaitės poilsį, taip pat kasmetines 
mokamas atostogas, taip užtikrinant 
darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

__________________ __________________

35 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 
18, p. 9).

35 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 
18, p. 9).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) teiktina informacija apie atlyginimą 
turėtų apimti visus atlyginimo elementus, 

(13) teiktina informacija apie atlyginimą 
turėtų apimti, bet tuo neapsiriboti, visus 
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įskaitant išmokas pinigais ar natūra, kurias 
tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojas gauna 
už darbą. Tokia informacija turėtų būti 
teikiama nedarant poveikio darbdavio 
laisvei nustatyti papildomų atlyginimo 
elementų, pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. 
To, kad į tą informaciją nebuvo įtraukti 
atlyginimo elementai, kaip nustatyta teisės 
aktuose ar kolektyvinėje sutartyje, 
negalima laikyti priežastimi, dėl kurios 
apie juos nepranešama darbuotojui;

atlyginimo elementus, taip pat 
apskaičiavimo metodą, įskaitant išmokas 
pinigais ar natūra, kurias tiesiogiai ar 
netiesiogiai darbuotojas gauna už darbą, 
užmokestį už viršvalandžius, premijas ir 
kitas išmokas, pavyzdžiui, ligos išmokas. 
Tokia informacija turėtų būti teikiama 
nedarant poveikio darbdavio laisvei 
nustatyti papildomų atlyginimo elementų, 
pavyzdžiui, vienkartinių išmokų. To, kad į 
tą informaciją nebuvo įtraukti atlyginimo 
elementai, kaip nustatyta teisės aktuose ar 
kolektyvinėje sutartyje, negalima laikyti 
priežastimi, dėl kurios apie juos 
nepranešama darbuotojui;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma 
nustatyti fiksuoto darbo grafiko, 
darbuotojai turėtų žinoti, kaip bus 
nustatomas jų darbo grafikas, įskaitant 
laiko tarpus, kuriais jie gali būti iškviesti 
dirbti ir minimalus išankstinio pranešimo 
terminas, iki kurio jiems turi būti apie tai 
pranešta;

(14) jei dėl darbo pobūdžio neįmanoma 
nustatyti fiksuoto darbo grafiko, 
darbuotojai turėtų būti informuoti apie tai, 
kaip bus nustatomas jų darbo grafikas, 
įskaitant laiko tarpus, kuriais jie gali būti 
iškviesti dirbti ir minimalus išankstinio 
pranešimo terminas, iki kurio jiems turi 
būti apie tai pranešta;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) darbo valandos turėtų būti 
organizuojamos pagal ekonominius 
principus ir našumą, bet taip pat 
atsižvelgiant į grynai žmogiškąjį aspektą, 
t. y. darbo valandos turėtų būti 
palaipsniui mažinamos, kad darbuotojams 
būtų suteikta daugiau laisvalaikio;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) informacija apie socialinio 
draudimo sistemas prireikus turėtų apimti 
informaciją apie ligos, motinystės ir joms 
prilygstančias, vaiko priežiūros, tėvystės, 
senatvės, neįgalumo, našlių ir našlaičių, 
nedarbo, priešpensines ar šeimos išmokas. 
Darbdavio teikiama informacija apie 
socialinio draudimo sistemas prireikus
turėtų apimti informaciją apie dalyvavimą 
papildomų pensijų sistemoje, kaip 
nustatyta Tarybos direktyvoje 98/49/EB36

ir Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2014/50/ES37;

(15) informacija apie socialinio 
draudimo sistemas prireikus turėtų apimti 
bent informaciją apie ligos, motinystės ir 
joms prilygstančias, vaiko priežiūros, 
tėvystės, senatvės, neįgalumo, našlių ir 
našlaičių, nedarbo, priešpensines ar šeimos 
išmokas ir visą kitą riziką, kuriai taikomas 
Reglamentas (EB) 883/2014. Darbdavio 
teikiama informacija apie socialinio 
draudimo sistemas turėtų apimti 
informaciją apie dalyvavimą papildomų 
pensijų sistemoje, kaip nustatyta Tarybos 
direktyvoje 98/49/EB36 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/50/ES37;

__________________ __________________

36 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 
98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių 
asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 
judančių Bendrijoje, teisių į papildomą 
pensiją išsaugojimo (OL L 209, 1998 7 25, 
p. 46).

36 1998 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 
98/49/EB dėl pagal darbo sutartį dirbančių 
asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 
judančių Bendrijoje, teisių į papildomą 
pensiją išsaugojimo (OL L 209, 1998 7 25, 
p. 46).

37 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų 
darbuotojų judumui tarp valstybių narių 
didinti gerinant teisių į papildomą pensiją 
įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 
2014 4 30, p. 1).

37 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų 
darbuotojų judumui tarp valstybių narių 
didinti gerinant teisių į papildomą pensiją 
įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 
2014 4 30, p. 1).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) darbuotojams turėtų būti suteikta (16) darbuotojams turėtų būti suteikta 
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teisė įdarbinimo pradžioje būti raštu 
informuotiems apie su darbo santykiais 
susijusias teises ir pareigas. Taigi, 
atitinkama informacija jiems turėtų būti 
perduota ne vėliau kaip pirmą darbo 
santykių dieną;

teisė nuo įdarbinimo pradžios būti raštu 
informuotiems apie su darbo santykiais 
susijusias teises ir pareigas. Taigi, 
atitinkama informacija jiems turėtų būti 
perduota, kai taikoma, ne vėliau kaip 
darbo sutarties pasirašymo metu ir iki 
pirmos darbo santykių dienos;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kad padėtų darbdaviams laiku teikti 
informaciją, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų parengti nacionalinio 
lygmens šablonai ir aktuali bei pakankamai 
išsami informacija apie taikomą teisės aktų 
sistemą. Nacionalinės institucijos ar 
socialiniai partneriai šiuos šablonus gali 
toliau pritaikyti sektoriaus ar vietos 
lygmeniu;

(17) kad padėtų darbdaviams laiku teikti 
informaciją, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų parengti nacionalinio 
lygmens šablonai ir aktuali bei pakankamai 
išsami informacija apie taikomą teisės aktų 
sistemą. Europos Komisija turėtų padėti 
valstybėms narėms rengti šiuos šablonus, 
kad būtų išvengta turinio skirtumų 
įvairiose valstybėse narėse. Šių šablonų 
turinį sektoriaus ar vietos lygmeniu gali 
nustatyti nacionalinės valdžios institucijos 
ir socialiniai partneriai, jeigu 
nesukuriama neproporcinga ar pernelyg 
didelė papildoma administracinė našta;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) į užsienį komandiruojamiems ar 
siunčiamiems darbuotojams turėtų būti 
pateikiama papildomos, su jų padėtimi 
susijusios informacijos. Kelioms paeiliui 
vykdomoms darbo užduotims keliose 
valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, 
pavyzdžiui, tarptautinio kelių transporto 
sektoriuje, ta iki pirmo išvykimo 
pateiktina informacija gali apimti kelias 
darbo užduočių grupes ir vėliau prireikus 

(18) į užsienį komandiruojamiems ar 
siunčiamiems darbuotojams turėtų būti 
pateikiama papildomos, su jų padėtimi 
susijusios informacijos. Kelioms paeiliui 
vykdomoms darbo užduotims keliose 
valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, 
pavyzdžiui, tarptautinio kelių transporto 
sektoriuje, turėtų būti įmanoma tą 
informaciją iki pirmo išvykimo parengti 
taip, kad ji apimtų kelias darbo užduotis, ir 
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būti atitinkamai keičiama. Jeigu jie 
laikomi komandiruotais darbuotojais pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
96/71/EB38, jiems taip pat turėtų būti 
pranešta apie priimančiosios valstybės 
narės nacionalinę svetainę, kurioje 
pateikiama aktualios informacijos apie 
komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas. 
Jeigu valstybės narės nenustato kitaip, 
tokia pareiga taikoma tada, kai darbo 
užsienyje trukmė viršija keturias paeiliui 
einančias savaites;

vėliau iki atitinkamos užduoties vykdymo 
pradžios arba tais atvejais, kai yra 
pokyčių, atitinkamai pakeisti. Jeigu jie 
laikomi komandiruotais darbuotojais pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
96/71/EB38, jiems taip pat turėtų būti 
pranešta apie priimančiosios valstybės 
narės nacionalinę svetainę, kurioje 
pateikiama aktualios informacijos apie 
komandiruotų darbuotojų darbo sąlygas. Į 
užsienį komandiruotiems darbuotojams 
informacija pateikiama tos šalies, kurioje 
pasirašoma pradinė darbo sutartis, 
valstybine kalba;

__________________ __________________

38 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).

38 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).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) bandomasis laikotarpis leidžia 
darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali 
tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge 
padėti jiems ir juos mokyti. Tokiu 
laikotarpiu gali būti taikoma mažesnė 
apsauga nuo atleidimo. Pirmieji žingsniai 
darbo rinkoje ar perėjimas į naują darbo 
vietą neturi reikšti neužtikrintos padėties. 
Todėl, kaip nustatyta Europos socialinių 
teisių ramstyje, bandomasis laikotarpis 
neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. Ne viena 
valstybė narė yra nustačiusi bendrą 
maksimalią bandomojo laikotarpio trukmę
– nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia trukmė 
laikytina pagrįsta. Bandomasis laikotarpis 
gali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai tais 
atvejais, kai tai galima pagrįsti darbo 
pobūdžiu (pavyzdžiui, kai einamos 
vadovaujamos pareigos) arba paties 

(19) bandomasis laikotarpis leidžia 
darbdaviams įvertinti, ar darbuotojai gali 
tinkamai eiti numatytas pareigas, ir drauge 
padėti jiems ir juos mokyti. Pirmieji 
žingsniai darbo rinkoje ar perėjimas į naują 
darbo vietą neturi reikšti neužtikrintos 
padėties. Todėl, kaip nustatyta Europos 
socialinių teisių ramstyje, bandomasis 
laikotarpis neturi trukti ilgiau nei pagrįsta. 
Ne viena valstybė narė yra nustačiusi 
bendrą maksimalią bandomojo laikotarpio 
trukmę – nuo trijų iki šešių mėnesių. Tokia 
trukmė laikytina pagrįsta ir jokiomis 
aplinkybėmis negali būti pratęsta. 
Bandomasis laikotarpis gali būti ilgesnis 
nei trys mėnesiai tik paties darbuotojo 
interesais, pavyzdžiui, ilgos ligos atveju ar 
kai taikomos specialios nuolatinio 
užimtumo, visų pirma jaunų darbuotojų, 
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darbuotojo interesais, pavyzdžiui, ilgos 
ligos atveju ar kai taikomos specialios 
nuolatinio užimtumo, visų pirma jaunų 
darbuotojų, skatinimo priemonės;

skatinimo priemonės;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) darbdaviai neturėtų drausti 
darbuotojams kitu laiku, nei nustatytasis jų 
darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams, 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/88/EB39 nustatytų ribų.
Dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, 
siekiant apsaugoti verslo paslaptis ar 
išvengti interesų konflikto, gali prireikti 
nustatyti nesuderinamumo sąlygas, t. y. 
darbo specifinių kategorijų darbdaviams 
apribojimą;

(20) darbdaviai neturėtų drausti 
darbuotojams kitu laiku, nei nustatytasis jų 
darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams, 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/88/EB39 nustatytų ribų;

__________________ __________________

39 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 
18, p. 9).

39 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 
18, p. 9).

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) apskaitinės valandos ir dienos, 
suprantamos kaip laiko tarpai, kuriais 
darbdavio reikalavimu gali vykti darbas, 
turėtų būti nustatytos raštu darbo santykių 
pradžioje;

(22) apskaitinės valandos ir dienos, 
suprantamos kaip laiko tarpai, kuriais 
darbdavio reikalavimu gali vykti darbas, 
turėtų būti nustatytos raštu prieš darbo 
santykių pradžią;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagrįstas minimalus išankstinio 
pranešimo terminas, suprantamas kaip 
laiko tarpas nuo darbuotojo informavimo 
apie naujos darbo užduoties pradžią 
momento iki darbo užduoties pradžios 
momento, yra dar vienas būtinas darbo 
nuspėjamumo elementas, kai darbo 
santykiai grindžiami kintamuoju darbo 
grafiku arba darbo grafiku, kurį iš esmės 
nustato darbdavys. Išankstinio pranešimo 
terminas gali įvairuoti pagal sektorių 
reikmes, tačiau drauge užtikrinama 
adekvati darbuotojų apsauga. Ji taikoma 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai 2002/15/EB40;

(23) pagrįstas minimalus penkiolikos 
dienų išankstinio pranešimo terminas, 
suprantamas kaip laiko tarpas nuo 
darbuotojo informavimo apie naujos darbo 
užduoties pradžią momento iki darbo 
užduoties pradžios momento, yra dar 
vienas būtinas darbo nuspėjamumo 
elementas, kai darbo santykiai grindžiami 
kintamuoju darbo grafiku arba darbo 
grafiku, kurį iš esmės nustato darbdavys. 
Išankstinio pranešimo terminas, 
priklausomai nuo sektorių reikmių, gali
būti ilgesnis, tačiau drauge užtikrinama 
adekvati darbuotojų apsauga. Ji taikoma 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai 2002/15/EB40;

__________________ __________________

40 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl 
asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, darbo laiko 
organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

40 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl 
asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, darbo laiko 
organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35).

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikėtų skatinti perėjimą į saugesnių 
darbo sąlygų darbo vietas, jei darbdaviai 
turi galimybę nestandartinėse darbo vietose 
dirbantiems darbuotojams pasiūlyti darbo 
visą darbo laiką ar neterminuotas darbo 
sutartis. Darbuotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prašyti darbdavio jį pervesti į 
darbo vietą, kurioje būtų užtikrintos 
nuspėjamesnės ir saugesnės darbo sąlygos, 
jei yra tokių galimybių, ir iš darbdavio 

(25) reikėtų skatinti perėjimą į saugesnių 
darbo sąlygų darbo vietas, jei darbdaviai 
turi galimybę nestandartinėse darbo vietose 
dirbantiems darbuotojams pasiūlyti darbo 
visą darbo laiką ar neterminuotas darbo 
sutartis, laikantis 2017 m. lapkričio 17 d. 
Geteborge paskelbto Europos socialinių 
teisių ramsčio 5 principo, pagal kurį 
skatinama pereiti prie neterminuotų 
įdarbinimo formų. Darbuotojui turėtų būti 
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gauti pagrįstą rašytinį atsakymą, kuriame 
atsižvelgiama ir į darbdavių, ir į darbuotojų 
poreikius;

suteikta galimybė prašyti darbdavio jį 
pervesti į darbo vietą, kurioje būtų 
užtikrintos nuspėjamesnės ir saugesnės 
darbo sąlygos, jei yra tokių galimybių, ir iš 
darbdavio gauti tinkamai pagrįstą rašytinį 
atsakymą, kuriame atsižvelgiama ir į 
darbdavių, ir į darbuotojų poreikius;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) tais atvejais, kai pagal teisės aktus 
ar kolektyvines sutartis reikalaujama, kad 
darbdaviai mokytų darbuotojus atlikti 
darbą, kuriam jie buvo pasamdyti, svarbu 
užtikrinti, kad toks mokymas būtų 
teikiamas visiems darbuotojams, įskaitant 
dirbančius nestandartinėse darbo vietose. Iš 
darbuotojo neturėtų būti reikalaujama 
padengti tokio mokymo išlaidas, be to, jos 
negali būti padengtos ar išskaičiuotos iš 
darbuotojo atlyginimo;

(26) tais atvejais, kai pagal teisės aktus, 
kolektyvines sutartis ar vidaus taisykles
reikalaujama, kad darbdaviai mokytų 
darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo 
pasamdyti, svarbu užtikrinti, kad toks 
mokymas būtų teikiamas visiems 
darbuotojams ir nediskriminuojant, 
įskaitant dirbančius nestandartinėse darbo 
vietose. Iš darbuotojo neturėtų būti 
reikalaujama padengti tokio mokymo 
išlaidas, be to, jos negali būti padengtos ar 
išskaičiuotos iš darbuotojo atlyginimo.
Mokymas turėtų vykti darbo valandomis;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) socialiniai partneriai gali laikytis 
nuomonės, kad siekiant šios direktyvos 
tikslų tam tikruose sektoriuose ar 
situacijose tikslingiau taikyti kitokias 
nuostatas, o ne minimaliuosius standartus, 
nustatytus šios direktyvos III skyriuje. 
Todėl valstybėms narėms turi būti suteikta 
galimybė leisti socialiniams partneriams 
sudaryti kolektyvines sutartis, kuriomis 
būtų pakeistos minėto skyriaus nuostatos, 
tačiau drauge turi būti užtikrinta, kad 

(27) socialiniai partneriai gali laikytis 
nuomonės, kad siekiant šios direktyvos 
tikslų tam tikruose sektoriuose ar 
situacijose tikslingiau taikyti kitokias 
nuostatas, užtikrinančias didesnę apsaugą, 
tačiau jos turi visiškai atitikti šią 
direktyvą. Todėl valstybėms narėms turi 
būti suteikta galimybė leisti socialiniams 
partneriams sudaryti kolektyvines sutartis, 
kuriomis būtų pakeistos minėto skyriaus 
nuostatos, tačiau drauge turi būti užtikrinta, 
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bendras darbuotojų apsaugos lygis 
nenukris;

kad bendras darbuotojų apsaugos lygis 
padidėtų ir jokiomis aplinkybėmis 
nesumažėtų;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) valstybėse narėse, kuriose 
darbuotojų ir darbdavių organizuotumas 
yra aukšto lygio ir kuriose už darbo 
sąlygų darbo rinkoje reguliavimą visų 
pirma atsakingi socialiniai partneriai, 
kaip darbuotojų ir darbdavių atstovai, 
socialiniai partneriai turėtų turėti visus 
įgaliojimus sudaryti kolektyvines sutartis. 
Tokios sudarytos kolektyvinės sutartys, 
kuriomis reguliuojamos darbo sąlygos ir 
darbuotojams suteikiama bendra 
apsauga, gali nukrypti nuo šioje 
direktyvoje numatytų būtiniausių teisių, 
tačiau jomis turi būti paisoma šios 
direktyvos tikslo;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad būtų panaikinta bet kokios formos 
diskriminacija dėl visų atlyginimo aspektų 
ir darbo sąlygų, nepriklausomai nuo 
darbuotojo sutarties tipo;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) konsultacijose dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio išryškėjo reikmė 
stiprinti Sąjungos darbo teisės vykdymą, 
kad ji būtų veiksmingesnė. Direktyvos 
91/533/EEB REFIT įvertinimas41

patvirtino, kad griežtesni vykdymo 
užtikrinimo mechanizmai galėtų padidinti 
jos veiksmingumą. Jis parodė, kad vien 
žalos atlyginimu grindžiamos teisių 
gynimo sistemos yra mažiau veiksmingos 
nei sistemos, pagal kurias darbdaviams, 
nepateikiantiems rašytinių pažymų, 
taikomos sankcijos (vienkartinės baudos ar 
leidimų atėmimas). Įvertinimas taip pat 
parodė, kad darbuotojai retai gina savo 
teises, kol darbo santykiai nenutraukti, o tai 
kelia pavojų, kad nebus pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad darbuotojai rašytine pažyma 
būtų informuoti apie esminius darbo 
santykių aspektus. Todėl būtina nustatyti 
vykdymo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad tais atvejais, kai informacija 
apie darbo santykius nepateikiama, būtų 
taikoma darbuotojui palanki prezumpcija 
arba administracinė procedūra, pagal kurią 
gali būti reikalaujama, kad darbdavys 
pateiktų trūkstamą informaciją, o jam to 
nepadarius – skirtos sankcijos. Prieš 
pradedant taikyti teisių gynimo sistemą 
vykdoma procedūra, pagal kurią darbdaviui 
pranešama apie trūkstamą informaciją. Jam 
skiriama 15 dienų išsamiai ir teisingai 
informacijai pateikti;

(28) konsultacijose dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio išryškėjo reikmė 
stiprinti Sąjungos darbo teisės vykdymą, 
kad ji būtų veiksmingesnė. Direktyvos 
91/533/EEB REFIT įvertinimas41

patvirtino, kad griežtesni vykdymo 
užtikrinimo mechanizmai galėtų padidinti 
jos veiksmingumą. Jis parodė, kad vien 
žalos atlyginimu grindžiamos teisių 
gynimo sistemos yra mažiau veiksmingos 
nei sistemos, pagal kurias darbdaviams, 
nepateikiantiems rašytinių pažymų, 
taikomos sankcijos (vienkartinės baudos ar 
leidimų atėmimas). Įvertinimas taip pat 
parodė, kad darbuotojai retai gina savo 
teises, kol darbo santykiai nenutraukti, o tai 
kelia pavojų, kad nebus pasiektas tikslas 
užtikrinti, kad darbuotojai rašytine pažyma 
būtų informuoti apie esminius darbo 
santykių aspektus. Todėl būtina nustatyti 
vykdymo nuostatas, kuriomis būtų 
užtikrinta, kad tais atvejais, kai informacija 
apie darbo santykius nepateikiama, būtų 
taikoma darbuotojui palanki prezumpcija ir
administracinė procedūra, pagal kurią gali 
būti reikalaujama, kad darbdavys pateiktų 
trūkstamą informaciją, o jam to 
nepadarius – skirtos sankcijos, Prieš 
pradedant taikyti teisių gynimo sistemą 
vykdoma procedūra, pagal kurią darbdaviui 
pranešama apie trūkstamą informaciją. Jam 
skiriama 15 dienų išsamiai ir teisingai 
informacijai pateikti;

__________________ __________________

41 SWD(2017) 205 final, p. 26. 41 SWD(2017) 205 final, p. 26.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) nuo Direktyvos 91/533/EEB (29) nuo Direktyvos 91/533/EEB 
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įsigaliojimo Sąjungoje priimta išsami 
socialinio acquis vykdymo nuostatų 
sistema, visų pirma veikianti tokiose 
srityse kaip kova su diskriminacija ir lygios 
galimybės, kurios elementai turėtų būti 
taikomi šiai direktyvai siekiant užtikrinti, 
kad darbuotojai galėtų naudotis 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant tinkamą 
kompensaciją, kaip nustatyta Europos 
socialinių teisių ramsčio 7 principe;

įsigaliojimo Sąjungoje priimta išsami 
socialinio acquis vykdymo nuostatų 
sistema, visų pirma veikianti tokiose 
srityse kaip kova su diskriminacija ir lygios 
galimybės. Ši sistema turėtų būti 
visapusiškai taikoma šiai direktyvai 
siekiant užtikrinti, kad darbuotojai, 
apibrėžti šios direktyvos 2 straipsnyje,
galėtų naudotis veiksmingu ir nešališku 
ginčų sprendimu ir teise į teisių gynimą, 
įskaitant tinkamą kompensaciją, kaip 
nustatyta Europos socialinių teisių ramsčio 
7 principe. Taip pat turėtų būti skubiai 
svarstoma galimybė išplėsti šias vykdymo 
nuostatas ir taikyti jas visais su darbo 
sąlygomis susijusiais klausimais;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) kadangi europiečiams svarbu, kad 
būtų veiksmingai užtikrintas ES taisyklių 
vykdymas, reikalinga patikima, efektyvi ir 
veiksminga sistema, kuri padėtų 
užtikrinti, kad valstybės narės visapusiškai 
taikytų, įgyvendintų ES teisės aktus, 
užtikrintų jų vykdymą ir suteiktų tinkamas 
gynimo priemones. Tokia sistema 
darbuotojai turėtų pasinaudoti visų pirma 
kolektyvinio atleidimo iš darbo atveju. 
Todėl valstybės narės turėtų leisti 
profesinėms sąjungoms pareikšti 
atstovaujamuosius ieškinius, kurių 
tikslas – apsaugoti kolektyvinius 
darbuotojų interesus;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33b) pareiga įrodyti, kad nesama darbo 
santykių, turėtų tekti fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, kurį galima 
identifikuoti kaip darbdavį remiantis 
faktų viršenybe;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33c) asmenys, pranešantys apie atvejus, 
kai pažeidžiamos šioje direktyvoje 
numatytos teisės, turėtų būti visapusiškai 
apsaugoti dabartinėmis ir būsimomis ES 
taisyklėmis dėl informatorių apsaugos;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) darbo struktūra turi būti tokia, kad 
atitiktų jo individualius ir kolektyvinius 
ekonominius tikslus, nepamirštant, kad jis 
taip pat yra priemonė, kuria darbuotojas 
save realizuoja kaip žmogus;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36b) taigi darbui būdingas ne tik 
asmeninis ir individualus aspektas, bet ir 
kolektyvinis ir socialinis aspektas;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės turėtų vengti nustatyti 
administracinius, finansinius ir teisinius 
apribojimus, kuriais būtų varžomas 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimas ir 
plėtra. Todėl valstybės narės raginamos 
įvertinti šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę poveikį MVĮ, kad 
užtikrintų, jog MVĮ nedaromas 
neproporcingas poveikis, ypatingą dėmesį 
skiriant labai mažoms įmonėms bei 
administracinei naštai, ir paskelbti tokių 
vertinimų rezultatus;

Išbraukta.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) valstybės narės gali pavesti 
socialiniams partneriams įgyvendinti šią 
direktyvą, jeigu socialiniai partneriai to 
bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus 
pasiekti pagal šią direktyvą siektini 
rezultatai;

(38) valstybės narės turėtų pavesti 
socialiniams partneriams įgyvendinti šią 
direktyvą, jeigu socialiniai partneriai to 
bendrai paprašo ir jeigu valstybės narės 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
bet kuriuo metu galėtų garantuoti, jog bus 
pasiekti pagal šią direktyvą siektini 
rezultatai;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslas – gerinti 1. Šios direktyvos tikslas – gerinti 
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darbo sąlygas skatinant saugesnį ir 
nuspėjamesnį užimtumą drauge užtikrinant 
darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti.

darbo sąlygas skatinant saugesnį, 
skaidresnį, aiškesnį, informuotesnį ir
nuspėjamesnį užimtumą drauge užtikrinant 
darbo rinkos gebėjimą prisitaikyti ir 
veiksmingą visuotinį teisės aktų taikymą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šioje direktyvoje nustatomos 
būtiniausios teisės, taikomos kiekvienam 
Sąjungos darbuotojui.

2. Šioje direktyvoje nustatomos 
būtiniausios teisės, taikomos kiekvienam 
Sąjungos darbuotojui. Šios būtiniausios 
teisės taikomos visiems asmenims, kurie 
de facto yra darbuotojai, nepriklausomai 
nuo jų oficialaus statuso ar rašytinės 
darbo sutarties viešajame ar privačiajame 
sektoriuje Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti šioje direktyvoje nustatytų 
pareigų darbuotojams, kurių darbo 
santykiai per apskaitinį vieno mėnesio 
laikotarpį trunka ne daugiau kaip 
aštuonias valandas. Į šį aštuonių valandų 
laikotarpį įskaičiuojamas visiems 
darbdaviams, kurie sudaro tą pačią 
įmonę, grupę ar subjektą ar priklauso tai 
pačiai įmonei, grupei ar subjektui, dirbtas 
laikas.

Išbraukta.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalis netaikoma darbo 
santykiams, pagal kuriuos iki darbo 
pradžios nėra iš anksto nustatytos 
garantuotos apmokamo darbo apimties.

Išbraukta.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės gali pačios 
nuspręsti, kas atsako už šioje direktyvoje 
nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, 
tačiau visos tos pareigos turi būti 
įvykdytos. Jos taip pat gali nuspręsti, kad 
visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos 
fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra 
nei viena iš darbo santykių šalių. Ši dalis 
nedaro poveikio Direktyvos 2008/104/EB 
taikymui.

5. Valstybės narės gali pačios 
nuspręsti, kas atsako už šioje direktyvoje 
nustatytų darbdavio pareigų vykdymą, 
tačiau visos tos pareigos turi būti 
įvykdytos. Jos taip pat gali nuspręsti, kad 
visos šios pareigos ar jų dalis pavedamos 
fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris nėra 
nei viena iš darbo santykių šalių. Ši dalis 
nedaro poveikio Direktyvos 2008/104/EB 
taikymui. Jei vienas ar daugiau fizinių ar 
juridinių asmenų, kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai yra darbo santykių su 
darbuotoju šalis, jie solidariai atsako už 
tinkamą ir visapusišką šioje direktyvoje 
nustatytų pareigų vykdymą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti 10 ir 11 straipsniuose ir 14 
straipsnio a punkte nustatytų pareigų 
fiziniams asmenims, dirbantiems namų 
ūkyje, kuriam patys priklauso.

Išbraukta.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šios direktyvos II skyrius
jūrininkams ir žvejams taikomas nedarant 
poveikio atitinkamai Tarybos direktyvai
2009/13/EB ir Tarybos direktyvai (ES) 
2017/159.

7. Ši direktyva jūrininkams ir jūros 
žvejams taikoma atsižvelgiant į 
konkrečias sektoriaus sąlygas, nedarant 
poveikio Tarybos direktyvos 2009/13/EB ir 
Tarybos direktyvos (ES) 2017/159 arba 
visų atitinkamų Sąjungos nuostatų, 
kuriomis jūrininkams ir žvejams 
užtikrinama aukštesnio lygio apsauga, 
taikymui.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojas – fizinis asmuo, kuris 
tam tikrą laiką kito asmens naudai ir jo 
vadovaujamas vykdo veiklą, už kurią 
gauna atlyginimą;

a) darbuotojas – fizinis asmuo, kuris 
darbdavio naudai ir jo vadovaujamas 
vykdo veiklą, už kurią gauna atlyginimą;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbdavys – vienas ar daugiau 
fizinių ar juridinių asmenų, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai yra darbo santykių su 
darbuotoju šalis;

b) darbdavys – vienas ar daugiau 
fizinių ar juridinių asmenų(virtuali arba 
kitokia platforma), kurie naudojasi vieno 
ar daugiau darbuotojo paslaugomis ir 
tiesiogiai ar netiesiogiai yra darbo santykių 
su bent vienu darbuotoju šalis;
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) apskaitinės valandos ir dienos –
laiko tarpai konkrečiomis dienomis, 
kuriomis darbdavio reikalavimu gali vykti 
darbas.

e) apskaitinės valandos ir dienos –
grafikai, pamainos ir laiko tarpai 
konkrečiomis dienomis, kuriomis gali vykti 
darbas;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bandomasis laikotarpis – ribotas iš 
anksto susitartas laikotarpis darbo 
santykių pradžioje, kuriuo darbuotojas 
apmokomas ir jo darbas atidžiai stebimas 
siekiant įvertinti jo gebėjimus, kuriam yra 
iš anksto nustatyti darbo tikslai, ir kuriuo 
darbo santykiai gali būti nutraukiami bet 
kuriuo metu. 

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina
darbdavių prievolę informuoti darbuotojus 
apie esminius darbo santykių aspektus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbdaviai privalėtų informuoti 
darbuotojus apie esminius darbo santykių 
aspektus ir kad darbuotojai turėtų teisę 
reikalauti tokios informacijos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija apima tokius aspektus kaip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija apima bent tokius aspektus 
kaip:

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbo santykių šalių tapatybė; a) darbo santykių šalių tapatybė, 
įskaitant bent jau vardus ir pavardes, 
adresus ir, jei taikoma, teisinius atstovus;

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) terminuotų darbo santykių atveju –
tų santykių pabaigos data ar numatoma 
trukmė;

e) terminuotų darbo santykių atveju –
tų santykių pabaigos data ar numatoma 
trukmė, per laikinojo įdarbinimo įmones 
įdarbinamų darbuotojų atveju – įmonės 
laikinojo darbo naudotojos pavadinimas 
ir tos įmonės darbo užmokesčio skalės, 
kad būtų užtikrintas vienodas darbo 
užmokestis;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) darbdavio suteikta teisė į mokymo 
paslaugas;

g) teisė į mokymo paslaugas, kurias 
teikia darbdavys, jei jis įpareigotas tai 
daryti pagal teisės aktus ar kolektyvines 
sutartis arba tai daro atsižvelgdamas į 
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savo bendrą mokymo politiką;

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) tvarka, įskaitant pranešimo apie 
atleidimą pateikimo terminą, kurios turi 
laikytis darbdavys ir darbuotojas 
nutraukdami darbo santykius arba, kai 
teikiant informaciją pranešimo apie 
atleidimą pateikimo termino nurodyti 
neįmanoma, nurodomas tokio termino 
nustatymo metodas;

i) tvarka, įskaitant pranešimo apie 
atleidimą pateikimo terminą, kurios turi 
laikytis darbdavys ir darbuotojas 
nutraukdami darbo santykius, arba, kai 
teikiant informaciją pranešimo apie 
atleidimą pateikimo termino nurodyti 
neįmanoma, nurodomas tokio termino 
nustatymo metodas, reikalavimai, susiję su 
pranešimu apie atleidimą, ir terminai 
skundams pateikti, kurie apima terminus 
ieškiniui, kuriuo ginčijamas atleidimas 
arba siekiama žalos atlyginimo už 
nelaimingą atsitikimą ar traumą darbe ir 
darbo teisių pažeidimą, pateikti;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) atlyginimo, kurį darbuotojas turi 
teisę gauti, pradinė bazinė suma, kitos jo 
sudedamosios dalys, mokėjimo dažnumas 
ir būdai;

j) atlyginimo, kurį darbuotojas turi 
teisę gauti, pradinė bazinė suma, atskirai 
nurodytos kitos jo sudedamosios dalys,
pvz., užmokestis už viršvalandžius, 
premijos ir kitos išmokos, pvz., ligos 
pašalpos, darbdavio mokamos socialinio 
draudimo įmokos suma ir mokėjimo 
dažnumas ir būdai;

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies l punkto ii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) finansinės kompensacijos 
išmokėjimo sąlygos ir dydis, jei darbdavys 
atšaukia darbą.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) darbuotojo darbo sąlygas 
nustatančios kolektyvinės sutartys, kai 
kolektyvinės sutartys yra sudaromos 
nesusijusių su verslu specialių jungtinių 
įstaigų ar institucijų, kompetentingos 
įstaigos ar jungtinės institucijos, su kuria 
sudarytos sutartys, pavadinimas;

m) darbuotojo darbo sąlygas 
nustatančios kolektyvinės sutartys ir 
kolektyvinėse sutartyse nustatyti skundų, 
susijusių su šiomis sutartimis, pateikimo 
terminai, kai kolektyvinės sutartys yra 
sudaromos nesusijusių su verslu specialių 
jungtinių įstaigų ar institucijų, 
kompetentingos įstaigos ar jungtinės 
institucijos, su kuria sudarytos sutartys, 
pavadinimas ir nutraukimo terminai, jeigu 
jų yra;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) terminai skundams dėl darbdavio 
pareikšti;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nb) visos išmokos natūra, kurias 
darbdavys moka darbuotojui;
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies n c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nc) bet koks skirstymas į bendrosios 
darbo užmokesčio sistemos kategorijas;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies f–k ir n punktuose nurodyta 
informacija prireikus gali būti pateikta 
kaip nuorodos į atitinkamus klausimus 
reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės 
aktus arba kolektyvines sutartis.

3. 2 dalies f–k ir n punktuose nurodyta 
informacija pateikiama kartu su 
nuorodomis į atitinkamus klausimus 
reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės 
aktus arba kolektyvines sutartis.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija negali būti laikoma 
darbuotojo pareiškimu, kad jis sutinka su 
šia informacija.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija teikiama kiekvienam 

1. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija teikiama kiekvienam 
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darbuotojui asmeniškai, dokumentą 
pateikiant ne vėliau kaip pirmą darbo 
santykių dieną. Tas dokumentas gali būti 
pateikiamas ir perduodamas elektroniniu 
būdu, jei darbuotojas gali nesunkiai jį 
pasiekti ir išsisaugoti ar išsispausdinti.

darbuotojui asmeniškai, popierinės formos 
dokumentą pateikiant kuo anksčiau ir, kai 
taikoma, darbo sutarties pasirašymo 
momentu ir ne vėliau kaip iki pirmos
darbo santykių dienos. Darbuotojo 
prašymu, tas dokumentas pateikiamas ir 
perduodamas elektroniniu būdu tokiu 
formatu, kuriuo jį galima išsaugoti ir 
atspausdinti, gaunant patvirtinimą apie 
gavimą. Ši informacija laikoma darbdavio 
pranešimu apie sutartas įdarbinimo 
sąlygas. Terminas rašytiniam pareiškimui, 
kad sutinkama su sutartomis darbo 
sąlygomis, pateikti yra bent viena savaitė 
iki darbo pradžios.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis dokumentas tuo pačiu metu 
pateikiamas darbuotojo atstovui ir 
atsakingoms socialinės apsaugos 
institucijoms.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės parengia 1 dalyje 
nurodyto dokumento šablonus ir modelius 
ir suteikia galimybę darbuotojams ir 
darbdaviams jais naudotis, be kita ko, 
paviešindamos juos bendroje oficialioje 
nacionalinėje interneto svetainėje ar 
kitomis tinkamomis priemonėmis.

2. Valstybės narės, 
pasikonsultavusios su suinteresuotosiomis 
šalimis ir socialiniais partneriais, parengia 
1 dalyje nurodyto dokumento šablonus ir 
modelius ir suteikia galimybę 
darbuotojams ir darbdaviams jais naudotis, 
be kita ko, paviešindamos juos bendroje 
oficialioje nacionalinėje interneto 
svetainėje ar kitomis tinkamomis 
priemonėmis. Europos Komisija padeda 
valstybėms narėms rengti šiuos šablonus, 
kad būtų išvengta turinio skirtumų 



PE621.111v02-00 32/51 AD\1163822LT.docx

LT

įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie taikomos teisės aktų 
sistemos įstatymus ir kitus teisės aktus ar 
kolektyvines sutartis, kurią turi pateikti 
darbdaviai, būtų viešinama nemokamai, 
būtų aiški, skaidri, išsami ir lengvai 
prieinama nuotoliniu būdu ar 
elektroninėmis priemonėmis, įskaitant 
dabartinius Sąjungos piliečiams ir 
įmonėms skirtus interneto portalus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie taikomos teisės aktų 
sistemos įstatymus ir kitus teisės aktus ar 
visuotinai taikytinomis paskelbtas bendrai 
privalomas kolektyvines sutartis, kurią turi 
pateikti darbdaviai, būtų viešinama 
nemokamai, būtų aiški, skaidri, išsami ir 
lengvai prieinama nuotoliniu būdu ar 
elektroninėmis priemonėmis, įskaitant 
dabartinius Sąjungos piliečiams ir 
įmonėms skirtus interneto portalus.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad apie bet 
kokius darbo santykių aspektų, nurodytų 3
straipsnio 2 dalyje, pokyčius ir bet kokius į 
užsienį komandiruojamiems ar 
siunčiamiems darbuotojams teikiamos 
papildomos informacijos, nurodytos 6
straipsnyje, pokyčius būtų pranešama 
darbdavio darbuotojui pateikiamame 
dokumente kuo anksčiau ir ne vėliau nei 
pokyčių įsigaliojimo dieną.

Valstybės narės užtikrina, kad apie bet 
kokius darbo santykių aspektų, nurodytų 
3 straipsnio 2 dalyje, pokyčius ir bet kokius 
į užsienį komandiruojamiems ar 
siunčiamiems darbuotojams teikiamos 
papildomos informacijos, nurodytos 
6 straipsnyje, pokyčius būtų pranešama 
darbuotojui įteikiant darbdavio 
dokumentą popieriniu formatu kuo 
anksčiau ir ne vėliau nei pokyčių 
įsigaliojimo dieną. Darbuotojo prašymu, 
dokumentas pateikiamas ir persiunčiamas 
elektroniniu būdu, gaunant patvirtinimą 
apie gavimą, kaip nurodyta 4 straipsnio 
1 dalyje.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
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6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai darbuotojas siunčiamas dirbti į 
kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, kuri nėra 
jo įprastinė darbo šalis, iki išvykimo jam 
būtų pateiktas 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dokumentas, kuriame pateikiama 
bent tokia papildoma informacija:

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai darbuotojas siunčiamas dirbti į 
kitą valstybę narę ar trečiąją šalį, kuri nėra 
jo įprastinė darbo šalis, per tinkamą 
laikotarpį prieš išvykimą jam būtų 
pateiktas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
dokumentas, kuriame pateikiama bent tokia 
papildoma informacija:

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsienio šalis ar šalys, kuriose bus 
dirbama, ir darbo trukmė;

a) konkreti darbo vieta ar vietos 
užsienio šalyje ar šalyse, kuriose bus 
dirbama, ir darbo trukmė, taip pat 
susitarimai dėl galimo darbo laikotarpio 
pratęsimo arba sutrumpinimo;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) darbo valandos, taisyklės, 
susijusios su valstybinėmis šventėmis, taip 
pat susitarimai dėl mokesčių ir apsaugos 
šalyje, kurioje bus dirbama;

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tiesioginio viršininko darbo vietoje 
ar vietose, kuriose darbuotojas dirbs 
užsienyje ir kuriam jis atsiskaitys, vardas 
ir pavardė;

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) susitarimų dėl mokesčių ir 
socialinės apsaugos laikotarpiu, kuriuo 
bus dirbama užsienyje, pokyčiai;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) susitarimai dėl galimo darbo 
laikotarpio pratęsimo arba sutrumpinimo;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai į užsienį siunčiamas 
darbuotojas yra komandiruojamas 
darbuotojas, kuriam taikoma Direktyva 
96/71/EB, jam papildomai pranešama apie:

2. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai į užsienį siunčiamas 
darbuotojas yra komandiruojamas 
darbuotojas, kuriam taikoma Direktyva 
96/71/EB, jam papildomai pranešama, kaip 
nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje, apie:
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlyginimą, kurį darbuotojas turi 
teisę gauti pagal priimančiosios valstybės 
narės taikomą teisę;

a) Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, 
įskaitant atlyginimą, kurį darbuotojas turi 
teisę gauti pagal priimančiosios valstybės 
narės taikomą teisę;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies b punkte ir 2 dalies a
punkte nurodyta informacija atitinkamais 
atvejais gali būti pateikta kaip nuorodos į 
atitinkamus klausimus reglamentuojančius 
įstatymus ir kitus teisės aktus ar 
kolektyvines sutartis.

3. 1 dalies b punkte ir 2 dalies 
a punkte nurodyta informacija pateikiama 
raštu, aiškiai pateikiant nuorodas į 
atitinkamus klausimus reglamentuojančius 
įstatymus ir kitus teisės aktus ar 
kolektyvines sutartis, ir turi būti 
prieinama kalba, kurią komandiruotieji 
darbuotojai pajėgūs suprasti, arba išversta 
į tą kalbą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu valstybės narės nenustato 
kitaip, 1 ir 2 dalys netaikomos tais 
atvejais, kai kiekvieno darbo ne valstybėje 
narėje, kuri yra darbuotojo įprastinė 
darbo šalis, laikotarpio trukmė neviršija 
keturių paeiliui einančių savaičių.

Išbraukta.
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai darbo santykiams taikomas 
bandomasis laikotarpis, tas laikotarpis 
neviršytų šešių mėnesių, įskaitant galimą 
pratęsimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad tais 
atvejais, kai darbo santykiams taikomas 
bandomasis laikotarpis, tas laikotarpis 
neviršytų trijų mėnesių.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nustatyti 
ilgesnį bandomąjį laikotarpį tais atvejais, 
kai tai galima pagrįsti darbo pobūdžiu arba 
paties darbuotojo interesais.

2. Valstybės narės gali nustatyti 
ilgesnį ne daugiau kaip šešių mėnesių 
trukmės bandomąjį laikotarpį tais atvejais, 
kai tai galima tinkamai pagrįsti darbo 
pobūdžiu, įgūdžiais, darbo sąlygomis arba 
paties darbuotojo interesais. 

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bandomasis laikotarpis nėra 
kliūtis įgyti teises.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbas keliems darbdaviams Darbas kitiems darbdaviams
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tačiau darbdaviai gali nustatyti, 
kokiais atvejais toks draudimas yra 
pagrįstas teisėtomis priežastimis, 
pavyzdžiui, verslo paslapčių apsauga ar 
interesų konflikto vengimu.

2. Tačiau valstybės narės gali 
nustatyti, kokiais atvejais toks draudimas 
yra pagrįstas teisėtomis priežastimis, 
pavyzdžiui, verslo paslapčių apsauga ar 
interesų konflikto vengimu. Darbdaviams 
neleidžiama vienašališkai nustatyti 
draudimo.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai darbuotojo darbo grafikas yra visiškai 
ar iš esmės kintamas ir jį visiškai ar iš 
esmės nustato darbdavys, darbdavys 
galėtų nurodyti darbuotojui dirbti tik:

Valstybės narės užtikrina, kad darbdavys 
galėtų keisti įprastų darbo valandų modelį 
tik tuomet, jei laikomasi šių sąlygų:

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei darbas vyksta iš anksto 
nustatytomis apskaitinėmis valandomis ir 
dienomis, kurios buvo raštu patvirtintos 
darbo santykių pradžioje, kaip nustatyta 3 
straipsnio 2 dalies l punkto i papunktyje, 
ir

a) toks keitimas yra pagrįstas 
objektyviomis su darbo pobūdžiu 
susijusiomis priežastimis;

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei darbdavys informuoja 
darbuotoją apie darbo užduotį 
pakankamai iš anksto, kaip nustatyta 3 
straipsnio 2 dalies l punkto ii papunktyje.

b) darbuotojas apie atitinkamą 
savaitę taikomą įprastų darbo valandų 
modelį informuojamas ne vėliau kaip 
likus dviem savaitėms, išskyrus skubius 
atvejus;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pakeitimas neprieštarauja jokiems 
teisėtiems darbuotojo interesams;

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) pakeitimas neprieštarauja jokiems 
kitiems susitarimams;

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienų 
darbo santykių atveju būtų aiškiai 
nustatoma įprasto darbo laiko trukmė ir 
modelis. Darbdaviai moka priemoką už 
viršvalandinį darbą.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
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10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojams, išdirbusiems tam pačiam 
darbdaviui bent šešis mėnesius, būtų 
suteikta teisė prašyti jį pervesti į 
nuspėjamesnes ir saugesnes darbo sąlygas 
užtikrinančią darbo vietą, jei tai įmanoma.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
darbuotojai, išdirbę tam pačiam darbdaviui 
bent šešis mėnesius, galėtų pereiti į 
nuspėjamesnes ir saugesnes darbo sąlygas 
užtikrinančią darbo vietą, jei tai įmanoma. 
Į šį šešių mėnesių laikotarpį 
įskaičiuojamas tai pačiai įmonei, grupei 
ar subjektui arba fiziniam ar juridiniam 
asmeniui dirbtas laikas.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbdavys per vieną mėnesį nuo 
prašymo gavimo pateikia rašytinį 
atsakymą. Jeigu darbdavys yra fizinis 
asmuo, labai maža įmonė, mažoji įmonė ar 
vidutinė įmonė, valstybės narės gali 
nustatyti, kad tą terminą galima pratęsti ne 
daugiau nei iki trijų mėnesių ir, gavus 
vėlesnį panašų to paties darbuotojo 
prašymą, leisti pateikti atsakymą žodžiu, 
jeigu atsakymo pagrindimas, susijęs su 
darbuotojo padėtimi, lieka toks pats.

2. Darbdavys per vieną mėnesį nuo 
prašymo gavimo iš tikrųjų apsvarsto 
perkėlimo galimybę ir pateikia tinkamai 
pagrįstą rašytinį atsakymą. Jeigu 
darbdavys yra fizinis asmuo, labai maža 
įmonė, mažoji įmonė ar vidutinė įmonė, 
valstybės narės gali nustatyti, kad tą 
terminą galima pratęsti ne daugiau nei dar 
vienam mėnesiui. Jei darbdavys neatsako 
į perkėlimo prašymą per vieną mėnesį, 
laikoma, kad toks perkėlimas įsigalioja 
pirmą dieną po šio laikotarpio. Jei 
prašymas atmetamas, turi būti galima 
prašyti peržiūrėti pagrindimo teisingumą.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad su 
laikinojo įdarbinimo įmone darbo sutartį 
sudarę arba su ja darbo santykių turintys 
darbuotojai, kurie buvo paskirti ne 
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mažiau kaip šešiems mėnesiams į tą pačią 
įmonę laikinojo darbo naudotoją laikinai 
dirbti jai prižiūrint ir vadovaujant, būtų 
įdarbinti nuolatiniais tos įmonės laikinojo 
darbo naudotojos darbuotojais.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės 
aktus ar atitinkamas kolektyvines sutartis 
reikalaujama, kad darbdaviai mokytų 
darbuotojus atlikti darbą, kuriam jie buvo 
pasamdyti, toks mokymas darbuotojui būtų 
teikiamas nemokamai.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės 
aktus ar atitinkamas kolektyvines sutartis 
reikalaujama, kad darbdaviai mokytų arba 
šviestų darbuotojus, kaip atlikti darbą, 
kuriam jie buvo pasamdyti, toks mokymas
ar švietimas darbuotojui būtų teikiamas 
nemokamai.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad darbo metu 
darbuotojai turėtų teisę į minimalų 
mokymo valandų skaičių, kuris sudarytų 
bent vieną įprastą darbo savaitę per 
metus.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojui ir toliau mokamas 
atlyginimas, lyg jis dirbtų.
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įmanoma, mokymas vyksta įprastomis 
darbo valandomis. Visais atvejais mokymo 
laikas laikomas darbo laiku.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai 
turėtų teisę į apmokamas mokymosi 
atostogas.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis

Vienodos galimybės

Valstybės narės užtikrina, kad visiems 
darbuotojams būtų taikomi vienodo darbo 
užmokesčio ir vienodų sąlygų principai, ir 
šiuo klausimu garantuoja, kad būtų 
panaikinta bet kokia diskriminacija, 
nesvarbu, koks yra užimtumo statusas.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti socialiniams 
partneriams, laikantis nacionalinės teisės ar 
praktikos, sudaryti kolektyvines sutartis, 
kuriose užtikrinant bendrą darbuotojų 
apsaugą būtų nustatytos į 7–11 straipsnius
neįtrauktų darbuotojų darbo sąlygų
reglamentavimo nuostatos.

Valstybės narės gali leisti socialiniams 
partneriams, laikantis nacionalinės teisės ar 
praktikos, sudaryti kolektyvines sutartis, 
kuriose visapusiškai užtikrinant bendrą 
darbuotojų apsaugą ir garantuojant, kad 
nebūtų pakirsti šioje direktyvoje nustatyti 
minimalūs standartai, būtų nustatytos 
darbuotojų darbo sąlygų, kurios 
neįtrauktos į 7–11 straipsnius, tačiau 
kurios negali būti prastesnės nei tuose 
straipsniuose nustatytos darbo sąlygos,
reglamentavimo nuostatos.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog šiai 
direktyvai prieštaraujančios individualiųjų 
ar kolektyvinių sutarčių, įmonės vidaus 
taisyklių ar kitų susitarimų nuostatos būtų 
pripažintos niekinėmis arba pakeistos taip, 
kad atitiktų šios direktyvos nuostatas.

Šiai direktyvai prieštaraujančios arba 
mažiau palankios darbuotojui
individualiųjų ar kolektyvinių sutarčių, 
įmonės vidaus taisyklių ar kitų susitarimų 
nuostatos yra niekinės arba keičiamos taip, 
kad atitiktų bent šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai darbuotojas laiku negauna 4 straipsnio 
1 dalyje, 5 straipsnyje ar 6 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ar jų dalies, o 
darbdavys per 15 dienų po to, kai buvo 
informuotas, šio pažeidimo nepašalina, 
būtų taikoma viena iš toliau nurodytų 
sistemų:

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai darbuotojas laiku negauna 4 straipsnio 
1 dalyje, 5 straipsnyje ar 6 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ar jų dalies, būtų 
taikomos toliau nurodytos sistemos:
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Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbuotojui taikoma valstybės narės 
nustatyta palanki prezumpcija. Jei į 
pateiktą informaciją nebuvo įtraukta 3
straipsnio 2 dalies e, f, k ar l punktuose 
nurodyta informacija, palanki prezumpcija 
turi atitinkamai apimti prielaidas, kad 
darbo santykiai yra neterminuoti, kad nėra 
bandomojo laikotarpio ar kad darbuotojas 
dirba visą darbo laiką. Darbdaviui 
suteikiama galimybė paneigti šias 
prielaidas; arba

a) darbuotojui taikoma palanki 
prezumpcija, kurią nustatyti yra valstybės 
narės pareiga. Jei į pateiktą informaciją 
nebuvo įtraukta 3 straipsnio 2 dalies e, f, k 
ar l punktuose nurodyta informacija, 
palanki prezumpcija, apie kurią praneša 
darbuotojas, taikoma kaip sutarta ir turi 
atitinkamai apimti prielaidas, kad darbo 
santykiai yra neterminuoti, kad nėra 
bandomojo laikotarpio ir kad darbuotojas 
dirba visą darbo laiką; arba Darbdaviui 
suteikiama galimybė paneigti šias 
prielaidas; ir

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) darbuotojui suteikiama galimybė 
laiku pateikti skundą kompetentingai 
institucijai. Kompetentinga institucija, 
nustačiusi, kad skundas yra pagrįstas, 
nurodo atitinkamam (-iems) darbdaviui (-
iams) pateikti trūkstamą informaciją. Jei 
darbdavys per 15 dienų nuo tokio 
pavedimo gavimo trūkstamos informacijos 
nepateikia, kompetentinga institucija gali 
skirti atitinkamą administracinę nuobaudą, 
net jei darbo santykiai baigti. Darbdaviams 
suteikiama galimybė teikti administracinį
skundą dėl sprendimo skirti nuobaudą. 
Valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis gali paskirti esamas įstaigas.

b) darbuotojui suteikiama galimybė 
laiku pateikti skundą kompetentingai 
institucijai. Kompetentinga institucija, 
nustačiusi, kad skundas yra pagrįstas, 
nurodo atitinkamam (-iems) darbdaviui (-
iams) pateikti trūkstamą informaciją. Jei 
darbdavys per 15 dienų nuo tokio 
pavedimo gavimo trūkstamos informacijos 
nepateikia, kompetentinga institucija gali 
skirti atitinkamą iš anksto nustatytą 
privalomą ir atgrasančią nuobaudą, net jei 
darbo santykiai baigti. Darbdaviams 
suteikiama galimybė teikti skundą dėl 
sprendimo skirti nuobaudą. Valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis gali 
paskirti esamas įstaigas.
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis

Faktų viršenybė

Nustatant, ar esama darbo santykių, 
remiamasi su faktiniu darbo atlikimu 
susijusiais faktais, o ne tuo, kaip šalys 
apibrėžia santykius; 

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato būtinas priemones, 
kad apsaugotų darbuotojus, įskaitant 
darbuotojus, kurie yra darbuotojų atstovai, 
nuo darbdavio priešiško požiūrio ar 
neigiamų pasekmių pateikus skundą 
tiesiogiai darbdaviui arba pradėjus teismo 
procesą siekiant užtikrinti, kad būtų 
paisoma šioje direktyvoje nustatytų teisių.

Valstybės narės nustato visas būtinas 
priemones, inter alia, iš anksto nustatytas 
privalomas ir atgrasančias nuobaudas, 
kad apsaugotų visus darbuotojus, 
nepaisant jų teisinio ar formalaus statuso, 
įskaitant darbuotojus, kurie yra darbuotojų
ar profesinės sąjungos atstovai, nuo 
darbdavio priešiško požiūrio ar neigiamų 
pasekmių pateikus skundą tiesiogiai 
darbdaviui arba pradėjus teismo procesą 
siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma šių
teisių.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, pranešantys apie atvejus, kai 
pažeidžiamos šioje direktyvoje numatytos 
teisės, yra visapusiškai apsaugoti ES 
teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.



AD\1163822LT.docx 45/51 PE621.111v02-00

LT

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad būtų uždrausta 
darbuotojus atleisti arba imtis atleidimui 
prilygstančių priemonių ir rengtis jų 
atleidimui, jei tokio atleidimo priežastis –
darbuotojų naudojimasis šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad darbuotojų atleidimas arba 
atleidimui prilygstančios priemonės ir 
rengimasis jų atleidimui arba kiti žalingi 
veiksmai ar nepalankesnis elgesys su 
darbuotojais būtų uždrausti ir būtų 
paskelbti teisiškai negaliojančiais, jei 
tokio atleidimo priežastis – darbuotojų 
naudojimasis šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis. Darbdavys pateikia 
pakankamą informaciją apie atleidimo 
priežastis, priešingu atveju atleidimas 
laikomas neturinčiu teisinio poveikio.
Būtinomis priemonėmis laikoma ir teisė 
būti grąžintam į darbą ir gauti 
kompensaciją.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darbuotojai, manantys, kad buvo 
atleisti arba jiems buvo taikomos 
atleidimui prilygstančios priemonės, dėl to 
kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis, gali prašyti 
darbdavio tinkamai pagrįsti jų atleidimą ar 
jam prilygstančias priemones. Darbdavys 
tokį pagrindimą pateikia raštu.

2. Darbuotojai, manantys, kad buvo 
atleisti arba jiems buvo taikomos 
atleidimui prilygstančios priemonės, dėl to 
kad jie pasinaudojo šioje direktyvoje 
nustatytomis teisėmis, gali prašyti 
darbdavio tinkamai pagrįsti jų atleidimą ar 
jam prilygstančias priemones. Darbdavys 
tokį pagrindimą pateikia raštu. Valstybės 
narės užtikrina, kad terminas ieškiniui, 
kuriuo ginčijamas atleidimas, pareikšti 
būtų sustabdytas, kol darbuotojas iš 
darbdavio negavo rašytinio pagrindimo.
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Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad, kai 2 
dalyje nurodytiems darbuotojams kreipusis 
į teismą arba kitą kompetentingą instituciją 
nustatomi faktai, kuriais remiantis galima 
daryti prielaidą, kad jie buvo dėl to atleisti 
ar jiems taikytos atleidimui prilygstančios 
priemonės, prievolė įrodyti, jog 
darbuotojas buvo atleistas ne dėl 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, tenka atsakovui.

3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad, kai 2 
dalyje nurodytiems darbuotojams kreipusis 
į teismą arba kitą kompetentingą instituciją 
nustatomi faktai, kuriais remiantis galima 
daryti prielaidą, kad jie buvo dėl to atleisti 
ar jiems taikytos atleidimui prilygstančios 
priemonės, prievolė įrodyti, jog 
darbuotojas buvo atleistas ne dėl 1 dalyje 
nurodytų priežasčių, tenka atsakovui. 
Atleidimas įsigalioja tik tada, kai 
klausimas išsprendžiamas.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės leidžia 
profesinėms sąjungoms pareikšti 
atstovaujamuosius ieškinius, kurių tikslas 
– apsaugoti kolektyvinius darbuotojų 
interesus, susijusius su šia direktyva ir 
atitinkančius Direktyvos 2009/22/EB1a

nuostatas.

__________________

1a bus panaikinta pagal procedūrą 
2018/0089 (COD); pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių 
siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų 
interesus.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 6 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Jei darbdavys nepateikia 
priežasčių, kuriomis pagrindžiamas 
atleidimas arba atleidimui prilygstančios 
priemonės, kaip nustatyta 17 straipsnio 2 
dalyje, daroma prielaida, kad darbuotojas 
buvo atleistas dėl to, kad naudojosi šioje 
direktyvoje nustatytomis teisėmis.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis

Pareiga įrodyti, kad esama darbo santykių

Pareiga įrodyti, kad nesama darbo 
santykių, tenka fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, kurį galima identifikuoti kaip 
darbdavį. 

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
nuobaudų, taikomų už nacionalinės teisės 
nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, 
arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių 
su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 
pažeidimus. Valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Tai gali būti bauda. Jos taip 
pat gali apimti kompensacijos išmokėjimą.

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
nuobaudų, taikomų už nacionalinės teisės 
nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva, 
arba kitų jau galiojančių nuostatų, susijusių 
su teisėmis, kurioms taikoma ši direktyva, 
pažeidimus. Valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
tos nuobaudos būtų taikomos. Nuobaudos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Tai taip pat gali būti bauda ir 
apimti tinkamą ir bent proporcingą
kompensacijos išmokėjimą.
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Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva negali būti tinkamas 
pagrindas sumažinti bendrą apsaugos lygį, 
kurį jau turi valstybių narių darbuotojai.

1. Ši direktyva negali būti tinkamas 
pagrindas sumažinti bendrą apsaugos lygį, 
kurį jau turi valstybių narių darbuotojai. 
Šios direktyvos įgyvendinimas neturi būti 
pagrindas nukrypti nuo kiekvienoje 
valstybėje narėje jau įsigalėjusios 
padėties, susijusios su bendru darbuotojų 
apsaugos lygiu, ir srityse, kuriose ji 
taikoma.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Valstybės narės turi palaipsniui 
didinti darbuotojų apsaugos lygį 
reglamentavimo srityje, patenkančioje į 
šios direktyvos taikymo sritį, visapusiškai 
laikydamosi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir Europos 
socialinės chartijos.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a straipsnis

Skundų teikimo tvarkos supaprastinimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta veiksminga tvarka, pagal kurią 
darbuotojai galėtų tiesiogiai arba 
pasitelkdami valstybių narių paskirtus 
trečiuosius asmenis, pvz., profesines 
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sąjungas ar kitas asociacijas arba 
valstybės narės kompetentingą instituciją, 
kai tai numatyta nacionalinės teisės 
aktuose, pateikti skundus dėl savo 
darbdavių. 

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatytos teisės ir 
pareigos esamiems darbo santykiams 
taikomos nuo [entry into force date + 2 
years]. Tačiau darbuotojui paprašius 
darbdavys pateikia ar papildo 
dokumentus, nurodytus 4 straipsnio 1
dalyje, 5 straipsnyje ir 6 straipsnyje. Tai, 
kad toks prašymas nepateikiamas, 
nereiškia, kad darbuotojams gali būti 
neužtikrinamos šia direktyva nustatytos 
būtiniausios teisės.

Šioje direktyvoje nustatytos teisės ir 
pareigos esamiems darbo santykiams 
taikomos nuo [įsigaliojimo data + 2 
metai].

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki [entry into force date + 
8 years] Komisija, konsultuodamasi su 
valstybėmis narėmis ir socialiniais 
partneriais Sąjungos lygmeniu ir 
atsižvelgdama į poveikį mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, peržiūri šios 
direktyvos taikymą, kad prireikus galėtų 
pasiūlyti reikiamus pakeitimus.

Ne vėliau kaip iki [įsigaliojimo data + 5 
metai] Komisija, konsultuodamasi su 
valstybėmis narėmis ir socialiniais 
partneriais Sąjungos lygmeniu ir 
atsižvelgdama į poveikį labai mažoms,
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
peržiūri šios direktyvos taikymą, kad 
prireikus galėtų pasiūlyti reikiamus 
pakeitimus.
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