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Pakeitimas 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį, ir į Sutartį
dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
26 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnį, 46 
straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 
straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį, 62, 151 ir 153 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 61
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos 
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį, 62, 151 ir 153 straipsnius,

Or. de
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Pakeitimas 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos 15, 
21 ir 28 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 63
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 15 ir 
16 straipsnius,

Or. fr

Pakeitimas 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją,

Or. en
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Pakeitimas 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 
įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 
yra esminiai Sutartyje nustatyti Sąjungos
vidaus rinkos principai. Šių principų 
įgyvendinimas Sąjungoje toliau 
stiprinamas, siekiant užtikrinti vienodas 
bendrovių veiklos sąlygas ir darbuotojų 
teisių apsaugą;

(1) pagal ES sutarties 3 straipsnio 3 dalį 
vidaus rinka nėra tikslas pats savaime, ji 
tam, kad būtų daroma socialinė pažanga. 
Laisvas darbuotojų judėjimas, įsisteigimo 
laisvė ir laisvė teikti paslaugas yra esminiai 
vidaus rinkos principai. Šių principų 
įgyvendinimas toliau stiprinamas Sąjungos 
teisės aktais ir priemonėmis, siekiant 
užtikrinti darbuotojų teises ir vienodas 
bendrovių veiklos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienam piliečiui 
suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą 
valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje 
apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai 
apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio 
su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiams taikomomis sąlygomis.
Laisvas judėjimas turėtų būti skiriamas 
nuo laisvės teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti paslaugoms suteikti būtinas 
užduotis;

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienam piliečiui 
suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą 
valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje 
apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai 
apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio 
su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiams taikomomis sąlygomis.
Laisvas judėjimas turėtų būti gretinamas 
su laisve teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti paslaugoms suteikti būtinas 
užduotis; Komandiruojant turi būti 
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laikomasi bendrovėms ir darbuotojams 
taikomų nediskriminavimo nuostatų, 
įtvirtintų SESV 45 straipsnio 2 dalyje ir 49 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 67
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienam piliečiui 
suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą 
valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje 
apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai 
apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio 
su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiams taikomomis sąlygomis.
Laisvas judėjimas turėtų būti skiriamas
nuo laisvės teikti paslaugas, kuri apima 
bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją 
išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus 
atlikti paslaugoms suteikti būtinas 
užduotis;

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienam piliečiui 
suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą 
valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje 
apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai 
apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio 
su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiams taikomomis sąlygomis.
Laisvo judėjimo teisė skiriasi nuo laisvės 
teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę 
teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir 
šiuo tikslu laikinai į ją išsiųsti
(komandiruoti) savo darbuotojus atlikti 
paslaugoms suteikti būtinas užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkos veikimui nepaprastai svarbios laisvė teikti paslaugas ir piliečių teisės laisvai 
judėti, kai jie siekia dirbti ar apsigyventi bet kurioje ES vietoje. Taikant šią direktyvą, labai 
svarbu traktuoti šias teises kaip atskiras, siekiant užtikrinti, kad komandiruoti darbuotojai 
turėtų visas teises ir apsaugą, kaip nustatyta pagal Sutartį, sykiu užtikrinant sklandų ir
teisingą vidaus rinkos veikimą, nes jis susijęs su įmonėmis ir konkurencija.
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Pakeitimas 68
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) darbuotojai neturi būti 
diskriminuojami dėl judėjimo laisvės. 
Laisvė teikti paslaugas leidžia bendrovėms 
teikti paslaugas kitose valstybėse narėse 
nepatiriant diskriminacijos. Laisvė teikti 
paslaugas viršesnė už darbuotojų teises. 
Taikomas ne vienodo požiūrio principas, 
o tik minimalios sąlygos;

Or. de

Pakeitimas 69
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) praktiškai darbuotojų 
komandiravimas siekiant apsaugoti jų 
teises dažnai duoda priešingų rezultatų. 
Komandiruoti darbuotojai daugiau 
neapsaugomi nuo išnaudojimo. 
Darbuotojai komandiruojami dėl to, kad 
užuot gavę vienodą darbo užmokestį ir 
darbo sąlygas jie gauna tik minimalų 
atlygį.
Tai įmanoma taikant daugybę strategijų: 
faktinis komandiravimas apeinamas 
pasinaudojant tariama savisamda; 
laisvam darbuotojų judėjimui kenkiama 
sukčiaujant – vykdant netikrą 
komandiravimą, kuris dažnai apima 
laikiną įdarbinimą, susitarimus dėl 
siuntimo į tris šalis ir fiktyvias įmones. 
Tuo pačiu metu pagrindinis profesinių 
sąjungų principas dėl vienodo užmokesčio 
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už vienodą darbą toje pačioje vietoje 
griaunamas dėl to, kad komandiruotiems 
darbuotojams už tą patį darbą mokama 
mažiau. Taip mažinama Europos gerovė, 
socialinė darna, demokratinės vertybės ir 
patikimumas;

Or. de

Pakeitimas 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) tikro komandiravimo atveju 
reikalaujama, kad paslaugų teikėjas būtų 
nuolat įdarbinęs darbuotoją prieš 
komandiravimą, jo metu ir po 
komandiravimo, o ne tik komandiravimo 
tikslu;

Or. en

Pakeitimas 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) remiantis Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 6 dalimi, jei vienas 
komandiruotas darbuotojas pakeičiamas 
kitu arba jei tie patys paslaugų teikėjai 
greitai kelis kartus iš eilės į tas pačias 
pareigas skiria komandiruotą darbuotoją 
ir jei šios viena po kitos einančios sutartys 
siekia 12 mėnesių, prielaida, kad tai ne 
komandiravimas, pagrįsta;
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Or. en

Pakeitimas 72
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 
dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis tos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas;

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 
dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis tos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas.
Kadangi tikslas taikant direktyvą 
apsaugoti darbuotojų teises iki šiol 
nebuvo pasiektas ir reikalus galima 
pataisyti tik taikant vienodą požiūrį į toje 
pačioje valstybėje narėje įdarbintus 
darbuotojus, šia direktyva, kuria siekiama 
užtikrinti Direktyvos 96/71/EB vykdymą, 
galima tik laikinai pagerinti padėtį; 

Or. de

Pakeitimas 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 
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dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis tos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas;

dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis tos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas; Šia 
direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
neužkertamas kelias teisiniuose arba 
kolektyvinių sutarčių standartuose 
komandiruotiems darbuotojams nustatyti 
palankesnes sąlygas, jei vietos ir užsienio 
bendrovės ir darbuotojai nėra 
diskriminuojami ir jiems taikomos 
vienodos sąlygos. Šios vykdymo 
užtikrinimo direktyvos tikslas – užtikrinti 
geresnį Direktyvos 96/71/EB 
įgyvendinimą visapusiškai laikantis SESV 
53 straipsnio 1 dalies, 62 straipsnio, 45 
straipsnio 1 dalies, 45 straipsnio 2 dalies, 
26 straipsnio 2 dalies ir Pagrindinių teisių 
chartijos;

Or. en

Pakeitimas 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 
dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 
dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
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pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis tos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas;

pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis bent jau
tos valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šia direktyva siekiama geriau 
užtikrinti Direktyvos 96/71/EB vykdymą. 
Todėl šioje direktyvoje įtvirtintos 
nuostatos taikomos nedarant poveikio 
Direktyvos 96/71/EB 4 ir 5 straipsniams;

Or. en

Pakeitimas 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) šia direktyva siekiama geriau 
užtikrinti Direktyvos 96/71/EB vykdymą. 
Todėl šioje direktyvoje įtvirtintos 
nuostatos taikomos nepažeidžiant 
Direktyvos 96/71/EB nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 77
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pagrindinė tikro komandiravimo 
ypatybė yra tai, kad atitinkami 
darbuotojai nesiekia patekti į 
priimančiosios valstybės narės, į kurią jie 
komandiruoti, darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) pagrindinė tikro komandiravimo 
ypatybė yra tai, kad atitinkami 
darbuotojai nesiekia visam laikui patekti į 
priimančiosios valstybės narės, į kurią jie 
komandiruoti, darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) nesilaikant nuostatų, pvz., kai 
nustatoma, kad darbuotojas nėra faktiškai 
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komandiruotas, bendrovei taikytini 
atitinkami valstybės narės, į kurią 
komandiruojamas darbuotojas, teisės 
aktai, ir laikoma, kad visi atitinkamos 
bendrovės komandiruoti asmenys 
naudojasi savo teise laisvai judėti 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 80
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma;

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma; Šiuo tikslu kontrolės 
procedūros siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi minimalių darbo sutarties 
sąlygų, yra svarbiausia priemonė siekiant 
veiksmingai užkirsti kelią 
nedeklaruojamam darbui; valstybėms 
narėms jokiu būdu neturi būti trukdoma 
vykdyti kontrolės, nes kitaip negalima 
užtikrinti Direktyvos 96/71/EB vykdymo;

Or. de

Pakeitimas 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams (4) siekiant užkirsti kelią bandymams 



PE500.574v01-00 14/91 AM\919866LT.doc

LT

apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma;

apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, būtina užtikrinti
komandiravimo sąvokos taikymą, jį stebėti 
ir gerinti, be to, už kiekvieną bandymą 
apeiti taisykles, visų pirma susijusias su 
visomis darbo sutarties sąlygomis, turi 
būti baudžiama;

Or. en

Pakeitimas 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma;

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma, atsižvelgiant į 
proporcingumo ir nediskriminavimo 
principus;

Or. en

Pakeitimas 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr,
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma;

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji vartojama, taip pat turėtų būti 
sumažinta ES teisės taikymo 
prieštaravimų rizika;

Or. en

Pakeitimas 84
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nesilaikant nuostatų, pvz., kai 
darbuotojas komandiruojamas fiktyviai, 
atitinkamai bendrovei taikomi valstybės 
narės, kurioje teikiama paslauga, teisės 
aktai;

Or. de

Pakeitimas 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nesilaikant nuostatų, pvz., kai 
nustatoma, kad darbuotojas nėra faktiškai 
komandiruotas, bendrovei galioja šalyje, 
kurioje teikiamos paslaugos, taikytini 
atitinkami teisės aktai, ir laikoma, kad visi 
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atitinkamos bendrovės komandiruoti 
asmenys naudojasi savo teise laisvai judėti 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) visos direktyva nustatytos priemonės 
turi būti pagrįstos, proporcingos ir 
nediskriminuojančios, kad apsaugodamos 
komandiruotus darbuotojus jos 
neužkrautų administracinės naštos ir 
neapribotų įmonių, ypač mažųjų ir 
vidutinių, galimybių kurti naujas darbo 
vietas;

Or. en

Pakeitimas 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) todėl būtina patikslinti sudedamuosius 
faktinius elementus, nurodančius 
komandiravimo paslaugų teikimo tikslu 
sąvokos laikinumą, kuris reiškia, kad
darbdavys turėtų būti tikrai įsisteigęs toje 
valstybėje narėje, iš kurios 
komandiruojami darbuotojai, ir Direktyvos 
96/71/EB ir Reglamento (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės (toliau – Reglamentas

(5) todėl būtina patikslinti sudedamuosius 
faktinius elementus, nurodančius 
komandiravimo paslaugų teikimo tikslu 
sąvokos laikinumą, kuris reiškia, kad 
darbdavys turėtų būti tikrai įsisteigęs toje 
valstybėje narėje, iš kurios 
komandiruojami darbuotojai, ir SESV 45, 
46 ir 49 straipsnių, Direktyvos 96/71/EB ir 
Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl 
sutartinėms prievolėms taikytinos teisės
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„Roma I“) ryšį; (toliau – Reglamentas „Roma I“) ryšį;

Or. en

Pakeitimas 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia 
direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti 
įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma 
I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms 
darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. 
rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, 
nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
dėl socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo įgyvendinimo tvarką;

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia 
direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti 
įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma 
I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms 
darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. 
rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, 
nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 
2012 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 465/2012 ar SESV 45 ir 46 
straipsnius. Šios direktyvos nuostatos 
nedaro poveikio valstybių narių teisei 
nustatyti palankesnes sąlygas 
komandiruotiems darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia 
direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti 
įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma 
I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms 
darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. 
rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, 
nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo įgyvendinimo tvarką;

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia 
direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti 
įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma 
I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms 
darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. 
rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, 
nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ar 
SESV 45 ir 46 straipsnius. Šios direktyvos 
nuostatos nedaro poveikio valstybių narių 
teisei nustatyti palankesnes sąlygas 
komandiruotiems darbuotojams ir 
užtikrinti jų vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kompetentingos institucijos atlieka 
bendrą visų faktinių aspektų vertinimą, 
kad nustatytų, ar darbuotojas iš tikrųjų 
komandiruotas. Jei įrodymų pateikti 
neįmanoma, atitinkamos valstybės narės, 
remdamosi Reglamentu „Roma I“, tvirtai 
ir nedelsdamos bendradarbiauja, kad 
nuspręstų, kokia teisė taikytina darbo 
sutarčiai;

Or. en
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Pakeitimas 91
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sutartyje aiškiai pripažįstama 
nacionalinių darbo santykių sistemų 
įvairovė ir socialinių partnerių 
nepriklausomumas;

(7) Sutartyje aiškiai pripažįstama 
nacionalinių darbo santykių sistemų 
įvairovė ir socialinių partnerių 
nepriklausomumas. Vis dėlto šioms 
sistemoms kenkiama piktnaudžiaujant 
Direktyvos 96/71/EB nuostatomis. Padėtis 
gali būti ištaisyta tik taikant vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą principą 
panašioje darbo vietoje, nebent kilmės 
šalyje užmokestis mažesnis; tokiu atveju 
galioja minėtas užmokestis, turint mintyje 
tai, kad sąžiningos sąlygos ir 
nediskriminavimo principas taikoma ne 
tik bendrovėms, bet ir darbuotojams;

Or. de

Pakeitimas 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sutartyje aiškiai pripažįstama 
nacionalinių darbo santykių sistemų 
įvairovė ir socialinių partnerių 
nepriklausomumas;

(7) Sutartyje aiškiai pripažįstama 
nacionalinių darbo santykių sistemų 
įvairovė ir socialinių partnerių 
nepriklausomumas; Šį aspektą reikia 
perkelti į nuostatas, pagal kurias 
valstybėms narėms, atsižvelgiant į jų 
nacionalinės teisės aktus ir praktiką, 
sudaromos galimybės naudoti labai 
įvairias priemones siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Direktyvos 96/71/EB ir 
šios direktyvos ir būtų užtikrinamas jų 
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vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, 
remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir 
(arba) praktika, gali nustatyti skirtingus 
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius;

(8) šioje direktyvoje ir Direktyvoje 
96/71/EB paisoma nacionalinių darbo
santykių sistemų įvairovės ir 
pripažįstamas svarbus kolektyvinių derybų 
vaidmuo. Tai apima profesinių sąjungų 
teisę darbuotojo vardu dalyvauti teismo ir 
administraciniame procese ir, kai 
taikytina, kontroliuoti darbo sąlygas bei 
užtikrinti jų vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, 
remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir 
(arba) praktika, gali nustatyti skirtingus 
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius;

(8) ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
neturėtų trukdyti skirtingoms 
nacionalinėms darbo santykių ir 
kolektyvinių derybų sistemoms;

Or. en

Pakeitimas 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, 
remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir
(arba) praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius;

(8) socialiniai partneriai atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes jie, remdamiesi 
nacionaliniais teisės aktais ir (arba) 
praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius. Šia teise turėtų būti naudojamasi 
drauge su pareiga pranešti ir informuoti 
apie minėtus lygius;

Or. en

Pakeitimas 96
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, 
remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir
(arba) praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius;

(8) socialiniai partneriai atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes jie, remdamiesi 
nacionaliniais teisės aktais ir (arba) 
praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius. Ši teisė turėtų būti susieta su 
įpareigojimu mokėti minimalų darbo 
užmokestį ir teikti informaciją apie jį;

Or. cs

Pakeitimas 97
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, 
remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir
(arba) praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius;

(8) daugelyje valstybių narių profesinės 
sąjungos atlieka svarbų vaidmenį 
komandiruojant darbuotojus teikti 
paslaugų, nes socialiniai partneriai, 
remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir
(arba) praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius;

Or. de

Pakeitimas 98
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) valstybių narių priežiūros 
institucijoms tenka svarbiausias vaidmuo 
įgyvendinant Direktyvą 96/71/EB. Neleisti 
plisti nedeklaruojamam darbui galima tik 
vykdant veiksmingus ir efektyvius 
patikrinimus, ar laikomasi minimalių 
darbo sutarties sąlygų. Valstybėms 
narėms jokiu būdu neturi būti trukdoma 
vykdyti kontrolės;

Or. de

Pakeitimas 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti, kad komandiruotas 
darbuotojas gautų tinkamą darbo 
užmokestį ir, jei komandiruotpinigiai gali 
būti laikomi minimalaus darbo užmokesčio 
dalimi, remiantis nacionalinės teisės 
aktais jie gali būti atskaitomi iš darbo 
užmokesčio, jei tai numatyta
priimančiosios valstybės narės 
nacionaliniuose teisės aktuose, 
kolektyviniuose susitarimuose ir (arba) 
praktikoje;

(9) siekiant užtikrinti, kad komandiruotas 
darbuotojas gautų tinkamą darbo 
užmokestį, komandiruotpinigiai gali būti 
laikomi minimalaus darbo užmokesčio 
dalimi, kaip numatyta valstybės narės, į 
kurią komandiruojamas darbuotojas,
nacionaliniuose teisės aktuose, 
kolektyviniuose susitarimuose ir (arba) 
praktikoje; Į komandiruotpinigius turėtų 
būti atsižvelgiama, jei jie mokami už 
valandą ir nepaisant atliekamo darbo 
aplinkybių. Į pinigus, išmokėtus siekiant 
atlyginti dėl komandiruotės patirtas 
faktines išlaidas, pvz., kelionės, 
maitinimosi ir nakvynės, neturėtų būti 
atsižvelgiama, nes atlyginti tokias išlaidas 
yra darbdavio prievolė;

Or. en

Pakeitimas 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti, kad komandiruotas 
darbuotojas gautų tinkamą darbo 
užmokestį ir, jei komandiruotpinigiai gali 
būti laikomi minimalaus darbo užmokesčio 
dalimi, remiantis nacionalinės teisės aktais 
jie gali būti atskaitomi iš darbo 
užmokesčio, jei tai numatyta 
priimančiosios valstybės narės 
nacionaliniuose teisės aktuose, 
kolektyviniuose susitarimuose ir (arba) 
praktikoje;

(9) siekiant užtikrinti, kad komandiruotas 
darbuotojas gautų tinkamą darbo 
užmokestį ir, jei komandiruotpinigiai gali 
būti laikomi minimalaus darbo užmokesčio 
dalimi, remiantis nacionalinės teisės aktais 
jie gali būti atskaitomi iš darbo 
užmokesčio, jei tai numatyta 
priimančiosios valstybės narės 
nacionaliniuose teisės aktuose, 
kolektyviniuose susitarimuose ir (arba) 
praktikoje;
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Nuo įsisteigimo valstybės narės 
nacionalinės teisės priklauso, ar 
darbuotojas privalo pasirūpinti kelionės, 
maitinimo, nakvynės (apgyvendinimo) 
išlaidomis ar jas atlyginti. Tačiau nuo 
priimančiosios valstybės narės 
nacionalinės teisės priklauso, ar jos 
įtraukiamos į minimalų darbo užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) šia direktyva, Direktyva 96/71/EB ir 
Direktyva 2008/104/EB turėtų būti 
užtikrinama, kad per laikinojo įdarbinimo 
įmones įdarbinti darbuotojai, kurie taip 
pat yra komandiruoti darbuotojai, galėtų 
pasinaudoti pačiomis palankiausiomis 
darbo sutarties sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 102
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo 

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo 
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inspekcijos bei socialiniai partneriai taip
pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

inspekcijos bei socialiniai partneriai bet 
kuriuo atveju taip pat atlieka pagrindinį
vaidmenį; Kovoti su nedeklaruojamu 
darbu galima tik vykdant veiksmingus ir 
efektyvius patikrinimus, ar laikomasi 
minimalių darbo sutarties sąlygų. 
Valstybėms narėms jokiu būdu neturi būti 
trukdoma vykdyti kontrolės;

Or. de

Pakeitimas 103
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo 
inspekcijos bei socialiniai partneriai taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu nustatyti ir palaikyti tvirtą 
valstybių narių, Komisijos ir atitinkamų 
nacionalinių, regioninių, vietos subjektų, 
įskaitant darbo inspekcijas ir socialinius 
partnerius, bendradarbiavimą šiuo 
klausimu;

Or. en

Pagrindimas

Tiek tiek priimančiosios šalies, tiek kilmės šalies kompetentingos valdžios institucijos 
pirmiausia privalo vykdyti dvišalį bendradarbiavimą, veiksmingai ištaisyti padėtį, jei 
komandiruotų darbuotojų teisės pažeidžiamos, ir užtikrinti bendrą taisyklių taikymą. Komisija 
atlieka svarbų vaidmenį, tačiau dėl skirtingos darbo inspekcijų tvarkos valstybėse narėse 
pagrindinėmis šio bendradarbiavimo šalimis turi būti nacionalinės, regioninės ir vietos 
reguliavimo institucijos ir socialiniai partneriai.
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Pakeitimas 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo 
inspekcijos bei socialiniai partneriai taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas, taip pat 
bendrovių teisės teikti paslaugas kitoje 
valstybėje narėje užtikrinimas. 
Netinkamas įgyvendinimas trukdo 
veiksmingai taikyti šios srities Sąjungos 
taisykles. Todėl labai svarbu, kad Komisija 
ir valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiautų; darbo inspekcijos bei 
socialiniai partneriai taip pat atlieka labai 
svarbų vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo
inspekcijos bei socialiniai partneriai taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; taip 
pabrėžiamas svarbus darbo inspekcijų ir 
socialinių partnerių vaidmuo;

Or. en



AM\919866LT.doc 27/91 PE500.574v01-00

LT

Pakeitimas 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo 
inspekcijos bei socialiniai partneriai taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad valstybės narės glaudžiai 
bendradarbiautų ir joms padėtų Komisija; 
darbo inspekcijos bei socialiniai partneriai 
taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 107
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai 
svarbu, kad Komisija ir valstybės narės 
glaudžiai bendradarbiautų; darbo 
inspekcijos bei socialiniai partneriai taip 
pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises 
− tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas 
ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas 
įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti 
šios srities Sąjungos taisykles. Labai 
svarbu, kad valstybės narės, Komisija, 
darbo inspekcijos ir socialiniai partneriai
glaudžiai bendradarbiautų;

Or. en
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Pakeitimas 108
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) labai svarbios griežtos, reguliarios ir 
lanksčios kontrolės procedūros valstybėse 
narėse, o siekiant sudaryti 
kompetentingoms institucijoms galimybes 
nustatyti ir kovoti su bandymais apeiti 
taisykles, turi būti skiriamas pakankamas 
finansavimas; valstybės narės turi teisę 
atlikti visus patikrinimus, reikalingus 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Direktyvos 96/71/EB ir šios 
direktyvos nuostatų;

Or. de

Pakeitimas 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) labai svarbūs veiksmingi, reguliarūs 
ir lankstūs darbo patikrinimai, o siekiant 
sudaryti kompetentingoms institucijoms 
galimybes nustatyti piktnaudžiavimo ir 
taisyklių apėjimo atvejus ir su tuo kovoti, 
turi būti skiriamas pakankamas 
finansavimas. Valstybės narės turėtų 
turėti teisę atlikti bet kokią kontrolę, kuri 
reikalinga siekiant užtikrinti visapusišką 
Direktyvos 96/71/EB 5 straipsnio ir šios 
direktyvos nuostatų laikymąsi;

Or. en
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Pakeitimas 110
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) griežtos, reguliarios ir lanksčios 
valstybių narių kontrolės procedūros labai 
svarbios, ir nacionalinės institucijos turi 
užtikrinti, kad jos būtų taikomos visoje 
Europoje;

Or. de

Pakeitimas 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, kad būtų išvengta bendrovių 
piktnaudžiavimo Direktyva 96/71/EB ir 
šia direktyva arba bandymų jas apeiti 
siekiant iš komandiruotų darbuotojų 
atimti jų teises arba šių teisių netaikyti;

Or. en

Pakeitimas 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) komandiruotais darbuotojais 
nepasinaudojama siekiant pakeisti 
streikuojančius darbuotojus;
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Or. en

Pakeitimas 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) komandiruotais darbuotojais 
nepasinaudojama siekiant pakeisti 
streikuojančius darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) kompetentingos institucijos atlieka 
bendrą visų faktinių aspektų vertinimą, 
kad nustatytų, ar bendrovė vykdo faktinę 
veiklą. Jeigu negalima pateikti įrodymų, 
daroma prielaida, kad bendrovė yra 
įsisteigusi šalyje, kurioje ji teikia 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10c) Valstybės narės turi teisę atlikti bet 
kokią kontrolę, kuri yra reikalinga 
siekiant užtikrinti visapusišką 
Direktyvos 96/71/EB 5 straipsnio ir šios 
direktyvos nuostatų laikymąsi; labai 
svarbūs griežti, reguliarūs ir lankstūs 
patikrinimai valstybėse narėse, o siekiant 
sudaryti kompetentingoms institucijoms 
galimybes nustatyti ir kovoti su bandymais 
apeiti taisykles, turi būti skiriamas 
pakankamas finansavimas;

Or. en

Pakeitimas 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) šiuo atžvilgiu itin svarbūs aspektai –
abipusis pasitikėjimas, bendradarbiavimas
ir nuolatinis dialogas bei savitarpio 
supratimas;

(11) atsižvelgiant į tai, kad priimančiosios 
valstybės narės galimybės nustatyti su 
užsienio bendrove susijusius faktinius 
elementus yra ribotos, labai svarbus 
bendradarbiavimas su valstybe nare, 
kurioje bendrovė įsteigta, ir tą 
bendradarbiavimą reikia toliau gerinti. 
šiuo atžvilgiu itin svarbūs aspektai –
abipusis pasitikėjimas, pasirengimas 
suteikti pagalbą ir nuolatinis dialogas bei 
savitarpio supratimas;

Or. en

Pakeitimas 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) valstybės narės turėtų imtis 
atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta 
bendrovių piktnaudžiavimo Direktyva 
96/71/EB ir šia direktyva arba bandymų 
jas apeiti siekiant iš komandiruotų 
darbuotojų atimti jų teises arba šių teisių 
netaikyti; Visų pirma turėtų būti užkirstas 
kelias darbuotojų komandiravimui 
siekiant pakeisti streikuojančius 
darbuotojus, skyrimui į tas pačias 
pareigas kelis kartus iš eilės ir fiktyviam 
savarankiškam darbui;

Or. en

Pakeitimas 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) kompetentingos institucijos turėtų 
atlikti bendrą visų faktinių elementų 
įvertinimą, kad nustatytų, ar bendrovė 
faktiškai įsteigta kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje ji teikia savo paslaugas. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bendrovės pateiktų reikiamus įrodymus. 
Jeigu negalima įrodyti, kad didžioji dalis 
faktinės veiklos vykdoma įsisteigimo 
valstybėje narėje, šioje direktyvoje ir 
Direktyvoje 96/71/EB laikoma, kad 
bendrovė įsisteigusi komandiravimo 
valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) siekiant įvertinti, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai atlieka savo darbą 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis 
paprastai dirba, turėtų būti išnagrinėti visi 
elementai, apibūdinantys tokį darbą ir 
darbuotojo padėtį. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad bendrovės pateiktų 
reikiamus įrodymus. Jeigu negalima 
įrodyti, kad darbuotojas yra 
komandiruotas darbuotojas, kaip 
apibrėžta šioje direktyvoje ir 
Direktyvoje 96/71/EB, turėtų būti 
laikoma, kad jis paprastai dirba valstybėje 
narėje, į kurią yra komandiruotas, kaip 
apibrėžta Reglamente Nr. 593/2008;

Or. en

Pakeitimas 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) jeigu darbo sutarties sąlygos 
įsisteigimo valstybėje narėje ir (arba) 
komandiravimo valstybėje narėje yra 
palankesnės darbuotojams nei šios 
direktyvos ar Direktyvos 96/71/EB 
nuostatos, turi būti taikomos palankesnės 
sąlygos;
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Pakeitimas 121
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos
informacinė sistema (VRI). Tačiau tai 
neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu 
bendradarbiavimu susijusių dvišalių 
susitarimų ar procedūrų;

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau, geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos visais atvejais, 
kai tai įmanoma, turėtų naudotis vien tik
Vidaus rinkos informacine sistema (VRI). 
Tačiau tai neturėtų daryti poveikio su 
administraciniu bendradarbiavimu 
susijusių dvišalių susitarimų ar procedūrų
taikymui srityse, kuriose VRI netaikoma;

Or. cs

Pakeitimas 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos
informacinė sistema (VRI). Tačiau tai 
neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu 
bendradarbiavimu susijusių dvišalių 
susitarimų ar procedūrų;

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau, geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos
informacine sistema (VRI). Tačiau tai 
neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu 
bendradarbiavimu susijusių dvišalių 
susitarimų ar procedūrų, nes šie nustatyti 
bendradarbiavimo mechanizmai 
pasiteisino;
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Or. en

Pakeitimas 123
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos 
informacinė sistema (VRI). Tačiau tai
neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu 
bendradarbiavimu susijusių dvišalių 
susitarimų ar procedūrų;

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos 
informacinė sistema (VRI). Tačiau tai
netrukdo taikyti su administraciniu 
bendradarbiavimu susijusių dvišalių 
susitarimų ar procedūrų;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingų institucijų dvišalis bendradarbiavimas yra pagrindinė priemonė siekiant 
užtikrinti komandiruotų darbuotojų teisių apsaugą. Reikia pabrėžti, kad pagal šią direktyvą 
leidžiamas dvišalis ir (arba) daugiašalis bendradarbiavimas, tačiau drauge pripažįstama, kad 
siekiant supaprastinti informacijos perdavimą galėtų būti naudinga priimti Vidaus rinkos 
informacinę sistemą 

Pakeitimas 124
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybėms narėms vykdant 
administracinį bendradarbiavimą ir teikiant 
savitarpio pagalbą, turėtų būti laikomasi 
Direktyvoje 95/46/EB nustatytų asmens 

(13) valstybėms narėms vykdant 
administracinį bendradarbiavimą ir teikiant
skubią plataus masto savitarpio pagalbą, 
turėtų būti laikomasi Direktyvoje 95/46/EB 
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duomenų apsaugos taisyklių, o vykdant 
administracinį bendradarbiavimą per 
Vidaus rinkos informacinė sistemą (VRI) 
taip pat turėtų būti laikomasi 2000 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir 
laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 
Reglamento (ES) Nr. xxx (VRI 
reglamento) dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacijos (VRI) sistemą;

nustatytų asmens duomenų apsaugos 
taisyklių, o vykdant administracinį 
bendradarbiavimą per Vidaus rinkos 
informacinė sistemą (VRI) taip pat turėtų 
būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo2 ir Reglamento (ES) 
Nr. xxx (VRI reglamento) dėl 
administracinio bendradarbiavimo per 
Vidaus rinkos informacijos (VRI) sistemą;

Or. de

Pakeitimas 125
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti 
valstybių narių įsipareigojimus užtikrinti 
galimybę viešai ir laisvai susipažinti su
darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) sunkumai, kurių kyla vertinant 
informaciją apie darbo sutarties sąlygas, 
labai dažnai paskatina paslaugų teikėjus 
netaikyti esamų taisyklių; valstybės narės 
turėtų užtikrinti galimybę viešai ir laisvai 
susipažinti su tokia informacija ne tik 
paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, 
bet ir susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams. Šis įpareigojimas turėtų 
būti dar labiau patikslintas, ypač bendrai 
privalomų kolektyvinių sutarčių 
klausimu;

Or. cs

                                               
1 OL L 8, 2010 3 3, p. 1.
2 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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Pakeitimas 126
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti 
valstybių narių įsipareigojimus užtikrinti 
galimybę viešai ir laisvai susipažinti su 
darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) valstybės narės privalo pranešti 
Komisijai, kaip jos ketina užtikrinti 
galimybę viešai susipažinti su informacija 
apie darbo sutarties sąlygas, kuria galėtų 
naudotis komandiruoti darbuotojai ir
paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių;

Or. en

Pagrindimas

Linguistic clarification

Pakeitimas 127
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai ir laisvai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai ir laisvai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams. Paslaugų teikėjo ar 
darbuotojo kilmės valstybė narė turėtų 
užtikrinti, kad ši informacija apie darbo 
sutarties sąlygas būtų išversta į atitinkamo 
paslaugų teikėjo ar darbuotojo kalbą;

Or. fr
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Pakeitimas 128
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai ir laisvai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai, laisvai ir nemokamai susipažinti su 
darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams.

Komandiruoti darbuotojai savaime turi 
teisę gauti informacijos ir konsultuotis dėl 
taikomų darbo sutarties sąlygų.  Valstybės 
narės atsako už tai, kad būtų įsteigtos 
reikalingos įstaigos, į kurias komandiruoti 
darbuotojai gali kreiptis dėl konsultacijos;

Or. de

Pakeitimas 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai ir laisvai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai, laisvai ir nemokamai susipažinti su 
darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams. Nuostatų nesilaikymas ypač 
apsunkina vykdymo užtikrinimą ir kenkia 
sąžiningai konkurencijai bendrojoje 
rinkoje, todėl už tai turi būti skiriamos 
sankcijos;
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Or. en

Pakeitimas 130
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai ir laisvai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių prievoles užtikrinti galimybę viešai, 
laisvai ir nemokamai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams.

Or. de

Pakeitimas 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai ir laisvai susipažinti su darbo 
sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių 
narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę 
viešai, laisvai ir nemokamai susipažinti su 
darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 132
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) komandiruoti darbuotojai savaime 
turi teisę gauti informacijos ir 
konsultuotis dėl taikomų darbo sutarties 
sąlygų. Valstybės narės atsako už tai, kad 
būtų įsteigti tinkami informavimo centrai, 
į kuriuos komandiruoti darbuotojai gali 
nemokamai kreiptis dėl konsultacijos;

Or. de

Pakeitimas 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) komandiruoti darbuotojai turėtų 
turėti asmeninę teisę gauti informacijos ir 
konsultuotis dėl taikytinų darbo ir darbo 
sutarties sąlygų. Valstybės narės atsako už 
tai, kad būtų įsteigtos atitinkamos įstaigos, 
į kurias komandiruoti darbuotojai galėtų 
kreiptis šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) komandiruoti darbuotojai turi teisę 
gauti informacijos ir konsultuotis 
atitinkamų darbo ir įdarbinimo sąlygų 
klausimais. Valstybės narės atsako už tai, 
kad būtų įsteigti tokie informavimo ir 
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konsultavimo centrai, į kuriuos gali 
kreiptis komandiruoti darbuotojai, ir kad 
jiems būtų teikiama finansinė parama;

Or. en

Pakeitimas 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) jeigu darbo sutarties sąlygos 
nustatomos kolektyvinėse sutartyse, 
kurios paskelbiamos visuotinai 
taikomomis, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad šios kolektyvinės sutartys 
būtų oficialiai paskelbtos ir prieinamos;

Or. en

Pakeitimas 136
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) valstybės narės turėtų nuspręsti, kokiu 
būdu paslaugų teikėjams ir gavėjams 
sudaryti galimybes paprastai ir lengvai 
gauti reikalingą informaciją; 
pageidautina, ją pateikti interneto 
svetainėje laikantis žiniatinklio 
prieinamumo standartų. Tokios svetainės 
turėtų būti visų pirma laikantis ES teisės 
aktų sukurtos svetainės, skirtos skatinti
verslumą ir (arba) plėtoti tarpvalstybinį 
paslaugų teikimą;

(15) siekiant užtikrinti, kad informacija 
būtų teisiškai tiksli ir prieinama, 
kiekvienoje valstybėje narėje turi būti 
įsteigtas vienas bendras informacijos 
šaltinis. Valstybės narės turėtų sukurti 
bendrą oficialią nacionalinę interneto 
svetainę, kurioje visų pirma būtų pateikta 
informacija apie darbo sutarčių sąlygas, 
taikomas jų teritorijoje komandiruotiems 
darbuotojams, ir nuorodos į visas laikantis 
ES teisės aktų sukurtas svetaines, skirtas 
verslumui skatinti ir (arba) paslaugoms 
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tarpvalstybiniu mastu teikti;

Or. cs

Pakeitimas 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant pagerinti ir palengvinti 
savitarpio pagalbos teikimą ir 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
ir laikantis asmens duomenų apsaugos 
taisyklių turėtų būti sukurta ES lygmens 
pranešimų ar registracijos sistema, 
pagrįsta valstybėse narėse veikiančiomis 
sistemomis ir su jomis suderinama. Kad 
tokia sistema atitiktų nediskriminavimo ir 
sąžiningos konkurencijos principus, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai galimybių sukurti tokią sistemą 
poveikio vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 

(16) labai svarbu, kad priimančiosios 
valstybės narės tęstų kontrolę ir stebėseną, 
kaip nurodyta Direktyvos 96/71/EB 
5 straipsnyje. kad būtų užtikrintas teisingas 
taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip 
laikomasi pagrindinių darbo sutarties 
sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų 
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kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės 
bendrovėms, kurios komandiruoja 
darbuotojus paslaugoms teikti, taiko 
būtinas kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus;

Or. en

Pakeitimas 139
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, visada turėtų taikyti
visas kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus, kurie 
laikomi veiksmingais ir būtinais 
numatytam tikslui; Jokiu būdu neturi būti 
trukdoma taikyti kontrolės procedūrų, nes 
kitaip bus neįmanoma kovoti su 
nedeklaruojamu darbu; 
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užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Or. de

Pakeitimas 140
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti visas
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus, kurie laikomi veiksmingais ir 
būtinais tam tikslui;

Or. de

Pakeitimas 141
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti visas
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus, kurie laikomi veiksmingais ir 
būtinais tam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 142
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti visas
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus, kurie laikomi veiksmingais ir 
būtinais tam tikslui;



PE500.574v01-00 46/91 AM\919866LT.doc

LT

tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Or. de

Pakeitimas 143
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti būtinas
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus;

Or. de
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Pakeitimas 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti būtinas
kontrolės priemones ir administracinius 
formalumus, siekiant veiksmingai kovoti 
su sukčiavimu ir nesąžininga 
konkurencija;

Or. en

Pakeitimas 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas (16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
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ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti visas
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus, kurie laikomi tinkamais ir 
būtinais;

Or. fr

Pakeitimas 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, turėtų būti užtikrinamas tam 
tikro lygio kontrolės priemonių ar 
administracinių formalumų suderinimas; 
Be šio minimalaus reikalavimo, valstybės 
narės taip pat turėtų galėti laisvai imtis bet 
kokių priemonių, kurias jos laiko 
tinkamomis stebėti, kaip laikomasi 
bendrovių, kurios yra paslaugų teikėjos jų 
teritorijoje, veiklai taikomų sąlygų ir 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
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negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų 
teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės 
laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis 
priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus 
pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės 
priemonių tikslai;

sąlygų. Šias kontrolės priemones ir 
formalumus galima nustatyti tik tuo atveju, 
jei kompetentingos institucijos negali 
veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be 
prašomos informacijos, o reikalingos 
informacijos negalima lengvai gauti iš 
komandiruotų darbuotojų darbdavio arba 
įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Or. fr

Pakeitimas 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti visas
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus, kurie laikomi veiksmingais ir 
būtinais tam tikslui; Tokias priemones ir 
formalumus galima nustatyti, jei 
kompetentingos institucijos negali 
veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be 
prašomos informacijos;
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Or. en

Pakeitimas 148
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų 
teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės 
laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis 
priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus 
pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės 
priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Visos 
kontrolės priemonės ir formalumai turėtų 
būti vienodi visoje Sąjungoje ir juos
galima nustatyti tik tuo atveju, jei 
kompetentingos institucijos negali 
veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be 
prašomos informacijos, o reikalingos 
informacijos negalima lengvai gauti iš 
komandiruotų darbuotojų darbdavio arba 
įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs 
paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Or. hu

Pakeitimas 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai 
kurias kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus. Tokias 
priemones ir formalumus galima nustatyti 
tik tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos negali veiksmingai atlikti 
priežiūros funkcijų be prašomos 
informacijos, o reikalingos informacijos 
negalima lengvai gauti iš komandiruotų 
darbuotojų darbdavio arba įsteigimo 
valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų 
teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės 
laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis 
priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus 
pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės 
priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas 
ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi 
pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių 
privalu laikytis komandiruotų darbuotojų 
atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, 
kurios komandiruoja darbuotojus 
paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik tokias
kontrolės priemones ar administracinius 
formalumus. Tokios kontrolės priemonės 
ar administraciniai formalumai turėtų 
būti proporcingi ir neužkrauti 
nepagrįstos, pernelyg didelės 
administracinės naštos. Tokias priemones 
ir formalumus galima nustatyti tik tuo 
atveju, jei kompetentingos institucijos 
negali veiksmingai atlikti priežiūros 
funkcijų be prašomos informacijos, o 
reikalingos informacijos negalima lengvai 
gauti iš komandiruotų darbuotojų 
darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, 
kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, 
institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį 
ir (arba) mažiau ribojančiomis 
priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus 
pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės 
priemonių tikslai;

Or. en

Pakeitimas 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) bet kokiu rizikos vertinimu turėtų 
būti siekiama nustatyti veiklos sektorius, 
kuriuose tos valstybės teritorijoje 
paslaugų teikimo tikslais įdarbinta 
daugiausia komandiruotų darbuotojų. 
Atliekant tokį rizikos vertinimą, turėtų 
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būti atsižvelgiama į konkretaus sektoriaus 
specifines problemas ir poreikius, 
anksčiau užregistruotus pažeidimus, 
vietos socialinių partnerių pateiktą 
informaciją, bandymų apeiti nuostatas 
praktiką ir tam tikrų darbuotojų grupių 
pažeidžiamumą;

Or. en

Pakeitimas 151
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) veiksmingai kovoti su 
nedeklaruojamu darbu padėtų plataus 
masto prevencinių ir kontrolės priemonių
sistema, kuri drauge su atgrasančiomis 
nuobaudomis padėtų nustatyti 
individualius atvejus, kai fiktyviai 
naudojamasi savarankiškai dirbančiojo 
statusu bei užkirstų jiems kelią;

(17) bet kokios rūšies sukčiavimas, susijęs 
su savarankiškai dirbančio asmens 
statusu, turi būti draudžiamas, t. y. turi 
būti nustatyta išsami prevencinių
kontrolės priemonių ir atgrasomųjų 
sankcijų sistema;

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) veiksmingai kovoti su nedeklaruojamu 
darbu padėtų plataus masto prevencinių ir 

(17) veiksmingai kovoti su nedeklaruojamu 
darbu padėtų plataus masto ir veiksminga



AM\919866LT.doc 53/91 PE500.574v01-00

LT

kontrolės priemonių sistema, kuri drauge 
su atgrasančiomis nuobaudomis padėtų 
nustatyti individualius atvejus, kai fiktyviai 
naudojamasi savarankiškai dirbančiojo 
statusu bei užkirstų jiems kelią;

prevencinių ir kontrolės priemonių sistema, 
kuri drauge su atgrasančiomis 
nuobaudomis padėtų nustatyti individualius 
atvejus, kai fiktyviai naudojamasi 
savarankiškai dirbančiojo statusu bei 
užkirstų jiems kelią; Atsižvelgiant į tai, itin 
svarbu, kad kompetentingos valstybių 
narių institucijos turėtų priemonių, kad 
galėtų patikrinti, ar esama tariamai 
savarankiškai dirbančio asmens ir jo 
darbdavio priklausomybės santykio;

Or. en

Pakeitimas 153
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant veiksmingai užtikrinti 
darbo sutarties sąlygų vykdymą, taip pat 
reikia kovoti su tariama savisamda. Tai 
turi lemiamos reikšmės siekiant išvengti 
galimo piktnaudžiavimo. Atsakinga 
institucija turi turėti reikalingų išteklių, 
kad nustatytų, ar tariamai savarankiškai 
dirbantys darbuotojai iš tikrųjų 
daugiausia pakartotinai neįdarbinami to 
paties darbdavio ar nesusiję su jais tam
tikrais hierarchiniais ryšiais;  

Or. de

Pakeitimas 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE500.574v01-00 54/91 AM\919866LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant kovoti su tariama 
savisamda ir kitais esamų teisės aktų 
pažeidimais, turėtų būti sudarytas 
Europos bendrovių, kurios keletą kartų 
pažeidė šioje direktyvoje ir Direktyvoje 
96/71/EB nustatytas taisykles, registras 
(vadinamasis juodasis sąrašas). Registro 
tikslas taip pat turėtų būti užtikrinti 
vienodas bendrovių veiklos sąlygas ir 
sąžiningą jų konkurenciją;

Or. en

Pakeitimas 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekdama kovoti su bandymais apeiti 
taisykles ir tariama savisamda, Komisija 
išnagrinėja galimybę sukurti Europos
bendrovių, kurios keletą kartų pažeidė 
šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytas taisykles, registrą (vadinamąjį 
juodąjį sąrašą). Tokio juodojo sąrašo 
tikslas turėtų būti užtikrinti sąžiningą 
bendrovių konkurenciją;

Or. en

Pakeitimas 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti geresnį ir 
vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą 
bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą ir 
kuo labiau sumažinti taikymo ir vykdymo 
skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje 
būtų atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai;

(18) siekdamos užtikrinti geresnį ir 
vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą 
bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų 
teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir 
tinkami patikrinimai;

Or. en

Pakeitimas 157
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti geresnį ir 
vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą 
bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą ir 
kuo labiau sumažinti taikymo ir vykdymo 
skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai;

(18) siekiant užtikrinti geresnį ir 
vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą 
bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą ir 
kuo labiau sumažinti taikymo ir vykdymo 
skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai. Šiuo tikslu valstybėms 
narėms visada turi būti leidžiama taikyti 
bendrovėmis, kurios komandiruoja 
darbuotojus teikti paslaugų, visas 
kontrolės priemones ir administracinius 
formalumus, kurie laikomi veiksmingais 
ir reikalingais atitinkamam tikslui. Tai 
padeda išvengti nedeklaruojamo darbo;

Or. de

Pakeitimas 158
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šiuo atžvilgu labai svarbios yra 
nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai 
partneriai ir kitos stebėsenos įstaigos, 
kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų 
vaidmenį;

(19) šiuo atžvilgu labai svarbios yra 
nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai 
partneriai ir kitos stebėsenos įstaigos, 
kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų 
vaidmenį. Priežiūros institucijos darbui 
jokiu būdu neturi būti trukdoma;

Or. de

Pakeitimas 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant lanksčiai atsižvelgti į darbo 
rinkų ir darbo santykių sistemų įvairovę, 
išimties tvarka kiti subjektai ir (arba) 
įstaigos taip pat gali stebėti, kaip 
laikomasi tam tikrų komandiruotų 
darbuotojų darbo sutarties sąlygų, jei jos 
užtikrina lygiavertį susijusių asmenų 
apsaugos lygį ir stebėseną vykdo 
nediskriminuodamos ir objektyviai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant lanksčiai atsižvelgti į darbo 
rinkų ir darbo santykių sistemų įvairovę, 
išimties tvarka kiti subjektai ir (arba)
įstaigos taip pat gali stebėti, kaip laikomasi 
tam tikrų komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, jei jos užtikrina lygiavertį 
susijusių asmenų apsaugos lygį ir stebėseną 
vykdo nediskriminuodamos ir objektyviai;

(20) siekiant, kad būtų paisoma darbo 
rinkų ir darbo santykių sistemų įvairovės, 
valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės aktų ir praktikos, taip 
pat turi teisę pavesti kitiems subjektams ir 
(arba) įstaigoms stebėti, kaip laikomasi 
tam tikrų komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, jei jos užtikrina lygiavertį 
susijusių asmenų apsaugos lygį ir stebėseną 
vykdo nediskriminuodamos ir objektyviai;

Or. en

Pakeitimas 161
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) valstybės narės ypač raginamos 
nustatyti labiau integruotą darbo inspekcijų 
veiklos metodą. Be to, reikėtų nagrinėti 
poreikį parengti bendrus standartus, kad 
Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti 
palyginami metodai, praktika ir minimalūs 
standartai;

(22) valstybės narės ypač raginamos 
nustatyti labiau integruotą darbo inspekcijų 
veiklos metodą. Be to, reikėtų nagrinėti 
poreikį parengti bendrus standartus, kad 
Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti 
palyginami metodai, praktika ir minimalūs 
standartai; Tačiau dėl to, kad rengiami 
bendri standartai, neturėtų būti trukdoma 
valstybių narių pastangoms veiksmingai 
kovoti su nedeklaruojamu darbu; 

Or. de

Pakeitimas 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir 
užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų 
būti sukurti veiksmingi skundų teikimo 
mechanizmai, per kuriuos komandiruoti 
darbuotojai galėtų teikti skundus arba, 
tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias 
trečiąsias šalis, kaip antai profesines 
sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras 
socialinių partnerių institucijas, dalyvauti 
bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių 
procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir 
gynybos teisme;

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir 
užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų 
būti sukurti veiksmingi skundų teikimo 
mechanizmai, per kuriuos komandiruoti 
darbuotojai galėtų teikti skundus arba, 
tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias 
trečiąsias šalis, kaip antai profesines 
sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras 
socialinių partnerių institucijas, dalyvauti 
bylose. Asociacijos, organizacijos ir kiti 
juridiniai asmenys, kurie turi teisėtą 
interesą užtikrinti Direktyvos 96/71/EB 
vykdymą, darbuotojo vardu gali dalyvauti 
bet kurioje teisminėje ir administracinėje 
byloje. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių 
procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir 
gynybos teisme;

Or. en

Pakeitimas 163
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir 
užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų 
būti sukurti veiksmingi skundų teikimo 
mechanizmai, per kuriuos komandiruoti 
darbuotojai galėtų teikti skundus arba,
tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias 
trečiąsias šalis, kaip antai profesines 
sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras 
socialinių partnerių institucijas, dalyvauti 
bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių 
procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir 
gynybos teisme;

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir 
užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų 
būti sukurti veiksmingi skundų teikimo 
mechanizmai, per kuriuos komandiruoti 
darbuotojai galėtų teikti skundus arba
tiesiogiai, arba, gavus vienareikšmišką jų 
sutikimą, per paskirtąsias atitinkamas 
trečiąsias šalis, kaip antai profesines 
sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras 
socialinių partnerių institucijas, dalyvauti 
bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių 
procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir 
gynybos teisme;
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Or. cs

Pakeitimas 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir 
užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų 
būti sukurti veiksmingi skundų teikimo 
mechanizmai, per kuriuos komandiruoti 
darbuotojai galėtų teikti skundus arba, 
tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias 
trečiąsias šalis, kaip antai profesines 
sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras 
socialinių partnerių institucijas, dalyvauti 
bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių 
procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir 
gynybos teisme;

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir 
užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų 
būti sukurti veiksmingi skundų teikimo 
mechanizmai, per kuriuos komandiruoti 
darbuotojai galėtų teikti skundus arba, 
tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias 
trečiąsias šalis, kaip antai profesines 
sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras 
socialinių partnerių institucijas, dalyvauti 
bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių 
procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir 
gynybos teisme; Profesinės sąjungos 
turėtų turėti teisę imtis kolektyvinių 
veiksmų ir galimybę imtis atstovavimo 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 165
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 

Išbraukta.
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jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. en

Pakeitimas 166
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 

Išbraukta.
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būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką teisinį aiškumą komandiruotiems darbuotojams ir apsaugoti 
sąžiningai veikiančias bendroves, atsakomybė visada turi tekti tiesioginiam darbdaviui, 
neatsižvelgiant į jų padėtį subrangovų paslaugų grandinėje.

Pakeitimas 167
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Išbraukta.

Or. hu
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Pakeitimas 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 169
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų Išbraukta.
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sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. en

Pakeitimas 170
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 

(24) siekdamos kovoti piktnaudžiavimu 
subranga ir apsaugoti komandiruotų 
darbuotojų teises, valstybės narės turi
užtikrinti, kad visuose sektoriuose 
rangovai galėtų būti įpareigojami
sumokėti darbuotojams priklausantį 
užmokestį;
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ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. de

Pakeitimas 171
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų ir 
kituose sektoriuose dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, būtina užtikrinti, kad
kiekvienas atitinkamas rangovas galėtų 
būti įpareigojamas sumokėti visą
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį užmokestį;

Or. de
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Pakeitimas 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

(24) siekiant sumažinti piktnaudžiavimą 
sudarant subrangos sutartis ir apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad visi rangos grandinėje 
dalyvaujantys rangovai būtų įpareigojami 
užtikrinti komandiruotų darbuotojų teisę 
gauti visas jiems priklausančias išmokas;

Or. en

Pakeitimas 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

(24) siekiant sumažinti piktnaudžiavimą 
sudarant subrangos sutartis ir apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad visuose sektoriuose rangos 
grandinėje dalyvaujantys rangovai būtų 
įpareigojami užtikrinti komandiruotų 
darbuotojų teisę gauti visas jiems
priklausančias išmokas;

Or. en

Pakeitimas 174
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad būtų priimtos atitinkamos 
sektorinės taisyklės;
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priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. fr

Pakeitimas 175
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis
ar netiesioginis subrangovas, kartu su 
darbdaviu ar vietoj jo galėtų būti 
įpareigojamas sumokėti komandiruotiems 
darbuotojams priklausantį grynąjį 
minimalų darbo užmokestį, bet kokias 
neišmokėtas darbo užmokesčio dalis ir
(arba) privalomas įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių partnerių 
institucijoms, nustatytus įstatymu arba 
kolektyvine sutartimi, jei jiems galioja 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis.
Rangovas nelaikomas atsakingu, jei jis 
užtikrino deramą kruopštumą. Tai reiškia, 
kad gali būti imtasi prevencinių priemonių 
dėl subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
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taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų 
turima informacija.

taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų 
turima informacija;

Or. fr

Pakeitimas 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų 
turima informacija.

(24) atsižvelgiant į tai, kad tam tikruose 
sektoriuose dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų 
turima informacija;

Or. fr

Pakeitimas 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, būtina 
užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas 
rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis 
subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj
jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti 
komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų 
turima informacija.

(24) atsižvelgiant į tai, kad teikiant 
tarpvalstybines paslaugas vis dažniau
sudaromos subrangos sutartys, ir siekiant 
apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises, 
būtina užtikrinti, kad tame sektoriuje bent 
tas rangovas, kurio darbdavys yra 
tiesioginis subrangovas, kartu su darbdaviu 
ar vietoj jo galėtų būti įpareigojamas 
sumokėti komandiruotiems darbuotojams 
priklausantį grynąjį minimalų darbo 
užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo 
užmokesčio dalis ir (arba) privalomas 
įmokas į bendruosius investicinius fondus 
ar socialinių partnerių institucijoms, 
nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų 
turima informacija;

Or. fr

Pakeitimas 178
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 
konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 179
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 
konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką teisinį aiškumą komandiruotiems darbuotojams ir apsaugoti 
sąžiningai veikiančias bendroves, atsakomybė visada turi tekti tiesioginiam darbdaviui, 
neatsižvelgiant į jų padėtį subrangovų paslaugų grandinėje.

Pakeitimas 180
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 

Išbraukta.
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konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Or. hu

Pakeitimas 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 
konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 

Išbraukta.
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konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Or. en

Pakeitimas 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 
konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 184
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 
konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, 
kiti rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų 
atsakomybė gali būti sumažinta po 
konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus 
lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 186
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kiti 
rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų atsakomybė 
gali būti sumažinta po konsultacijų su 
nacionalinio ar sektoriaus lygmens 
socialiniais partneriais;

(25) valstybės narės gali laisvai nuspręsti 
pradėti taikyti ar toliau taikyti griežtesnes 
nuostatas dėl komandiruotų darbuotojų 
teisių;

Or. de

Pakeitimas 187
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kiti 
rangovai taip pat gali būti laikomi 
atsakingais už įsipareigojimų pagal šią 
direktyvą nesilaikymą, arba jų atsakomybė 
gali būti sumažinta po konsultacijų su 
nacionalinio ar sektoriaus lygmens 
socialiniais partneriais;

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika ir 
pasikonsultavus su nacionalinio ar 
sektoriaus lygmens socialiniais 
partneriais, kiti rangovai taip pat gali būti 
laikomi atsakingais už įsipareigojimų pagal 
šią direktyvą nesilaikymą;

Or. de

Pakeitimas 188
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) valstybės narės gali laisvai nuspręsti 
pradėti taikyti ar toliau taikyti griežtesnes 
bendrosios rangovo atsakomybės 
nuostatas; 

Or. de

Pakeitimas 189
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 

Išbraukta.
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komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Or. de

Pakeitimas 190
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 191
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Or. hu

Pakeitimas 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr,
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 194
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 

Išbraukta.
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tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką teisinį aiškumą komandiruotiems darbuotojams ir apsaugoti 
sąžiningai veikiančias bendroves, atsakomybė visada turi tekti tiesioginiam darbdaviui, 
neatsižvelgiant į jų padėtį subrangovų paslaugų grandinėje.

Pakeitimas 195
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą 
– socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

(26) šios direktyvos nuostatomis visiškai 
neribojamos šiuo metu valstybėse narėse 
galiojančios, reikalavimų laikymąsi 
tiekimo grandinėje padedančios užtikrinti 
sistemos, kuriose nustatytos palankesnės 
sąlygos ir geresnė darbuotojų apsauga;

Or. en

Pakeitimas 197
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą –
socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis ar 
netiesioginis subrangovas yra kitoje 
valstybėje narėje įsisteigęs ir darbuotojus 
komandiruojantis paslaugų teikėjas, yra 
pagrįstas atsižvelgiant į visuotinės svarbos 
interesą – socialinę darbuotojų apsaugą.
Šie komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
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užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Or. fr

Pakeitimas 198
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą –
socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

(26) įsipareigojimas nustatyti konkrečias 
taisykles rangovui, kurio tiesioginis 
subrangovas yra kitoje valstybėje narėje 
įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis 
paslaugų teikėjas, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą –
socialinę darbuotojų apsaugą. Šie 
komandiruoti darbuotojai gali turėti ne 
tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip 
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Or. fr

Pakeitimas 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
taip pat taikomos transporto bendrovėms, 
išskyrus jūrų transporto bendroves, kurios 
komandiruoja darbuotojus į kitas 
valstybes nares, įskaitant oro ir krovininį 
transportą, taip pat kabotažo operacijas, 
kaip pripažinta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 
dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio 
krovinių vežimo kelių transportu rinką 
taisyklių 17 konstatuojamojoje dalyje;

Or. en

Pakeitimas 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) viešieji ir privatieji galutiniai 
klientai taip pat privalo pasirūpinti ir 
atlieka tam tikrą vaidmenį užtikrinant, 
kad būtų paisoma komandiruotų 
darbuotojų teisių, kai jie dirba tiesiogiai 
rangovui. Bendrosios ir individualiosios 
atsakomybės priemonė, nustatyta 
rangovams, kurių komandiruotus 
darbuotojus įdarbino subrangovas, tokiu 
pačiu būdu turėtų būti taikoma klientams, 
kurių komandiruotus darbuotojus 
įdarbino rangovas, nes komandiruoti 
darbuotojai gali turėti ne tokias pačias 
galimybes išsireikalauti, kad būtų 
sumokėtas neišmokėtas darbo užmokestis 
arba neteisėtai nuo darbo užmokesčio 
nuskaičiuoti mokesčiai ar socialinio 
draudimo įmokos, kaip tiesioginio 
subrangovo, įsisteigusio rangovo 
įsisteigimo valstybėje narėje, įdarbinti 
darbuotojai. Vis dėlto šios nuostatos 
neturėtų būti taikomos pavieniams 
asmenims, kurie negali atlikti tokių pačių 
patikrinimų kaip galutiniai verslo 
klientai;

Or. fr

Pakeitimas 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų 
vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla 
kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; 
be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar 
beveik neįmanoma užtikrinti, kad 
komandiruotiems darbuotojams visoje 
Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė 

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų 
vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla 
kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; 
be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar 
beveik neįmanoma užtikrinti, kad 
komandiruotiems darbuotojams visoje 
Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė 
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apsauga; apsauga; Kai tokios baudos ir nuobaudos 
skiriamos dėl darbo teismuose arba 
kolektyvinėse sutartyse nustatytų darbo 
sutarties sąlygų nesilaikymo, turi būti 
užtikrinamas jų išieškojimas;

Or. en

Pakeitimas 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų 
vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla 
kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; 
be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar 
beveik neįmanoma užtikrinti, kad 
komandiruotiems darbuotojams visoje 
Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė 
apsauga;

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų, 
susijusių su darbuotojų komandiravimo 
atvejais pagal šią direktyvą ir Direktyvą 
96/71/EB, vykdymą tarpvalstybinėse 
situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus 
rinkos veikimui; be to, dėl tokių skirtumų 
labai sudėtinga ar beveik neįmanoma 
užtikrinti, kad komandiruotiems 
darbuotojams visoje Sąjungoje būtų 
teikiama lygiavertė apsauga;

Or. en

Pakeitimas 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, 
laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis 
konkrečių veiksmų, pagrįstų 

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, 
laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis 
konkrečių veiksmų, pagrįstų 
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tarpvalstybiniu administracinių baudų ir 
nuobaudų vykdymu. Todėl valstybių narių 
teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra 
esminė prielaida, siekiant užtikrinti 
geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę 
apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus 
rinkos veikimui;

tarpvalstybiniu administracinių baudų ir 
nuobaudų dėl darbuotojų komandiravimo 
atvejų pagal šią direktyvą ir Direktyvą 
96/71/EB vykdymu. Todėl valstybių narių 
teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra 
esminė prielaida, siekiant užtikrinti 
geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę 
apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus 
rinkos veikimui;

Or. en

Pakeitimas 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) priėmus bendras taisykles dėl 
savitarpio pagalbos teikimo ir vykdymo 
užtikrinimo priemonių rėmimo bei 
susijusių išlaidų, taip pat vienodus 
reikalavimus dėl pranešimo apie 
sprendimus, susijusius su skirtomis 
administracinėmis baudomis ir 
nuobaudomis, būtų išspręstos kelios su 
tarpvalstybiniu vykdymu susijusios 
praktinės problemos, užtikrintas geresnis 
informavimas apie tokius kitos valstybės 
narės sprendimus ir veiksmingesnis jų 
vykdymas;

(29) priėmus bendras taisykles dėl 
savitarpio pagalbos teikimo ir vykdymo 
užtikrinimo priemonių rėmimo bei 
susijusių išlaidų, taip pat vienodus 
reikalavimus dėl pranešimo apie 
sprendimus, susijusius su skirtomis 
administracinėmis baudomis ir 
nuobaudomis dėl darbuotojų 
komandiravimo atvejų pagal šią direktyvą 
ir Direktyvą 96/71/EB, būtų išspręstos 
kelios su tarpvalstybiniu vykdymu 
susijusios praktinės problemos, užtikrintas 
geresnis informavimas apie tokius kitos 
valstybės narės sprendimus ir 
veiksmingesnis jų vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis



AM\919866LT.doc 85/91 PE500.574v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, 
susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir 
baudų vykdymu, ir poreikio nustatyti 
bendresnio pobūdžio kriterijus dėl tolesnių 
procedūrų tuo atveju, kai jos 
nesumokamos, neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių kompetencijai 
nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų 
sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas 
išieškojimo priemones;

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, 
susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir 
baudų dėl darbuotojų komandiravimo 
atvejų pagal šią direktyvą ir Direktyvą 
96/71/EB vykdymu, ir poreikio nustatyti 
bendresnio pobūdžio kriterijus dėl tolesnių 
procedūrų tuo atveju, kai jos 
nesumokamos, neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių kompetencijai 
nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų 
sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas 
išieškojimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 206
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, 
susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir 
baudų vykdymu, ir poreikio nustatyti 
bendresnio pobūdžio kriterijus dėl tolesnių 
procedūrų tuo atveju, kai jos 
nesumokamos, neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių kompetencijai 
nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų 
sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas 
išieškojimo priemones;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pl

Pagrindimas

Kalbinis pakeitimas (taikomas tik lenkų k. versijai).
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Pakeitimas 207
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šia direktyva nesiekiama nustatyti 
suderintų teismų bendradarbiavimo, 
jurisdikcijos, sprendimų civilinėse ir 
komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo taisyklių ar nagrinėti taikytiną 
teisę;

(31) šia direktyva nesiekiama nustatyti 
suderintų teismų bendradarbiavimo, 
jurisdikcijos, sprendimų civilinėse ir 
komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo taisyklių ar nagrinėti taikytiną 
teisę arba apriboti valstybių narių 
naudojamų kontrolės mechanizmų;

Or. de

Pakeitimas 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas;

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas; Nepakankamas valstybių 
narių bendradarbiavimas išlieka 
problema užtikrinant Direktyvos 96/71/EB 
vykdymą. Tai trukdo sukurti vienodas 
bendrovių veiklos sąlygas ir užtikrinti 
darbuotojų apsaugą. Tuo atveju, jei 
valstybės narės neužtikrina šioje 
direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB 
įtvirtintų nuostatų vykdymo, Komisija 
pagal Europos Sąjungos sutartį turėtų 
imtis teisinių veiksmų;

Or. en
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Pakeitimas 209
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas;

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas; Tuo atveju, kai valstybės narės 
nevisiškai laikosi šios direktyvos, Komisija 
turėtų pradėti pažeidimo tyrimo 
procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Dėl netinkamo esamos direktyvos įgyvendinimo buvo priimta daug ETT sprendimų, kuriais 
daugiausia nepavyko išspręsti platesnio klausimo dėl nesilaikymo. Labai svarbu, kad visos 
šalys pripažintų tinkamo įgyvendinimo svarbą siekiant apsaugoti darbuotojų teises ir 
užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą.

Pakeitimas 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas;

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas; Deja, nepakankamas valstybių 
narių bendradarbiavimas išlieka 
problema užtikrinant Direktyvos 96/71/EB 
vykdymą ir tai trukdo sukurti vienodas 
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bendrovių veiklos sąlygas ir užtikrinti 
darbuotojų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 211
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pl

Pagrindimas

Kalbinis pakeitimas (taikomas tik lenkų k. versijai).

Pakeitimas 212
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir 
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas;

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje 
nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės 
turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant 
administracines ir teismines procedūras, ir
už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą 
skirti atgrasančias ir proporcingas 
nuobaudas; Tuo atveju, kai valstybės narės 
nevisiškai laikosi šios direktyvos, Komisija 
turėtų pradėti pažeidimo tyrimo 
procedūrą;
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Or. en

Pakeitimas 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šia direktyva paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
principų, visų pirma dėl asmens duomenų 
apsaugos (8 straipsnis), laisvės pasirinkti 
profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), 
laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), 
teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius darbuotojų interesų gynimo 
veiksmus (28 straipsnis), tinkamų ir 
teisingų darbo sąlygų (31 straipsnis) ir 
teisės į veiksmingą gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis), ir turi būti 
įgyvendinama laikantis šių teisių ir 
principų;

(33) šia direktyva ir Direktyva 96/71/EB
paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi 
Europos žmogaus teisių konvencijoje, 
TDO konvencijose ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
principų, visų pirma dėl asmens duomenų 
apsaugos (8 straipsnis), laisvės pasirinkti 
profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), 
laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), 
teisės į lygybę (20 straipsnis), 
diskriminacijos uždraudimo (21 
straipsnis), teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius darbuotojų interesų gynimo 
veiksmus (28 straipsnis), tinkamų ir 
teisingų darbo sąlygų (31 straipsnis) ir 
teisės į veiksmingą gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis), ir turi būti 
įgyvendinama laikantis šių teisių ir 
principų;

Or. en

Pakeitimas 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) šia direktyva paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi Europos Sąjungos 

(33) šia direktyva paisoma pagrindinių 
teisių ir laikomasi Europos Sąjungos 
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pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
principų, visų pirma dėl asmens duomenų 
apsaugos (8 straipsnis), laisvės pasirinkti 
profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), 
laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), 
teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius darbuotojų interesų gynimo 
veiksmus (28 straipsnis), tinkamų ir 
teisingų darbo sąlygų (31 straipsnis) ir 
teisės į veiksmingą gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis), ir turi būti 
įgyvendinama laikantis šių teisių ir 
principų;

pagrindinių teisių chartijoje pripažintų 
principų, visų pirma dėl asmens duomenų 
apsaugos (8 straipsnis), laisvės pasirinkti 
profesiją ir teisės dirbti (15 straipsnis), 
laisvės užsiimti verslu (16 straipsnis), 
teisės į kolektyvines derybas ir 
kolektyvinius darbuotojų interesų gynimo 
veiksmus (28 straipsnis), tinkamų ir 
teisingų darbo sąlygų (31 straipsnis) ir 
teisės į veiksmingą gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą (47 straipsnis), taip pat 
atitinkamų TDO konvencijų, ir ji turi būti 
įgyvendinama laikantis šių teisių ir 
principų;

Or. en

Pakeitimas 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Dėl ekonominių laisvių neturėtų 
būti abejojama pagrindinėmis 
socialinėmis teisėmis. Todėl šia direktyva 
turėtų būti gerinamas
Direktyvos 96/71/EB vykdymo 
užtikrinimas, ypač turint mintyje teisinį 
netikrumą, kylantį dėl Europos 
Teisingumo Teismo sprendimų, ypač dėl 
Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), 
Rüffert (C-346/06) ir Liuksemburgo (C-
319/06);

Or. en

Pakeitimas 216
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kadangi šia direktyva siekiamo tikslo, 
t. y. nustatyti tinkamų nuostatų, priemonių 
ir kontrolės mechanizmų, reikalingų 
siekiant geriau ir vienodžiau įgyvendinti ir 
taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti 
jos vykdymą praktikoje, bendrą sistemą, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi dėl veiksmo masto arba poveikio 
tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, pagal Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą Sąjunga gali 
nustatyti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

(34) kadangi šia direktyva siekiamo tikslo, 
t. y. iš esmės sustiprinti valstybių narių 
taikomus kontrolės mechanizmus ir 
priemones ir nustatyti tinkamų nuostatų, 
priemonių ir kontrolės mechanizmų, 
reikalingų siekiant geriau ir vienodžiau 
įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB 
bei užtikrinti jos vykdymą praktikoje, 
bendrą sistemą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl veiksmo 
masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, pagal Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą Sąjunga gali 
nustatyti priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti,

Or. de


