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Pakeitimas 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikrinimai Kontrolė ir patikrinimai

Or. en

Pakeitimas 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti veiksmingi kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi šioje direktyvoje ir 
Direktyvoje 96/71/EB ir nustatytų nuostatų 
ir taisyklių, ir užtikrinti, kad ji būtų 
tinkamai taikoma ir vykdoma.

Or. en
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Pakeitimas 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti veiksmingi kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi vykdymo užtikrinimo
direktyvoje nustatytų nuostatų ir taisyklių, 
ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir 
vykdoma.

Or. en

Pakeitimas 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti veiksmingi kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
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kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.

Or. fr

Pakeitimas 622
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti efektyvūs kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.

Or. de
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Pakeitimas 623
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti efektyvūs kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.

Or. de

Pakeitimas 624
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti veiksmingi kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
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ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.

Or. en

Pakeitimas 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.
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grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

Or. fr

Pakeitimas 626
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma.

Or. fr

Pakeitimas 627
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 1. Kompetentingos valstybių narių 
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įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta 
daugiausia komandiruotų darbuotojų. 
Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į 
didelių infrastruktūros projektų vykdymą, 
konkrečias atskirų sektorių problemas ir 
poreikius, anksčiau užregistruotus 
pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų 
pažeidžiamumą.

nacionalinės institucijos užtikrina, kad 
būtų įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai gali būti grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį gali reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime gali būti įvardijami veiklos 
sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo 
tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą gali 
būti atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą. Ši 
nuostata nepažeidžia valstybių narių 
teisės atlikti patikrinimus nesant jokio 
pagrindo įtarti. 

Or. de

Pakeitimas 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami 
rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai 
rengti kompetentingos institucijos. Rizikos 
vertinime įvardijami veiklos sektoriai, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, 
ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, 
kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. 
Tokie patikrinimai visų pirma gali būti
grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi 
reguliariai rengti kompetentingos 
institucijos. Rizikos vertinime gali būti 
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kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta 
daugiausia komandiruotų darbuotojų. 
Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į 
didelių infrastruktūros projektų vykdymą, 
konkrečias atskirų sektorių problemas ir 
poreikius, anksčiau užregistruotus 
pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų 
pažeidžiamumą.

įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose 
paslaugų teikimo tikslais įdarbinta 
daugiausia komandiruotų darbuotojų. 
Atliekant rizikos vertinimą visų pirma gali 
būti atsižvelgiama į didelių infrastruktūros 
projektų vykdymą, konkrečias atskirų 
sektorių problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

Or. fr

Pakeitimas 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai siekiant kontroliuoti ir 
stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir 
užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir 
vykdoma. Tokie patikrinimai pirmiausia 
grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi 
reguliariai rengti kompetentingos 
institucijos. Rizikos vertinime įvardijami 
veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų 
teikimo tikslais įdarbinta daugiausia 
komandiruotų darbuotojų. Atliekant 
rizikos vertinimą atsižvelgiama į didelių 
infrastruktūros projektų vykdymą, 
konkrečias atskirų sektorių problemas ir 
poreikius, anksčiau užregistruotus 
pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų 
pažeidžiamumą.

1. Priimančiosios valstybės narės, 
siekdamos pagerinti Direktyvos 96/71/EB 
3 ir 5 straipsnių nuostatų laikymąsi ir 
garantuoti, kad ji būtų veiksmingai 
taikoma ir vykdoma, užtikrina, kad būtų 
įdiegti veiksmingi kontrolės ir stebėsenos 
mechanizmai ir jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi ir tinkami 
patikrinimai.

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 
būtų galima atlikti veiksmingus 
patikrinimus ir kontrolę, visų pirma gali 
nustatyti šiuos reikalavimus: 
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Or. en

Pakeitimas 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę kitoje valstybėje narėje 
įsisteigusiam paslaugų teikėjui prieš 
pradedant teikti paslaugas pateikti 
atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms 
priimančiosios valstybės kalba deklaraciją 
elektroninėje laikmenoje arba popieriuje, 
kurioje turi būti nurodoma bent būtina 
informacija, kad būtų galima atlikti 
faktinę kontrolę darbo vietoje.
Ši informacija visų pirma apima 
duomenis, kuriais remiantis be abejonių 
galima nustatyti paslaugų teikėją, paskirtą 
kontaktinį asmenį, nurodytą e punkte, 
komandiruotus darbuotojus, taip pat 
informaciją apie komandiravimo pradžią 
ir numatomą trukmę, darbo vietą ir 
paslaugas, kuriomis grindžiamas 
komandiravimas; būtina įtraukti 
informaciją apie tai, ar komandiruotą 
darbuotoją paskyrė darbdavys į kitą 
bendrovę įsisteigimo valstybėje narėje, 
visų pirma bendrovių perleidimo arba 
susiliejimo atveju.
Būtina nedelsiant deklaruoti vėlesnius šių 
duomenų pakeitimus; šios prievolės taip 
pat taikomos Direktyvos 91/71/EB 
1 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytoms 
įmonėms.

Or. en
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Pakeitimas 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę turėti ar pateikti ir (arba) 
saugoti popieriuje ar elektroninėje 
laikmenoje būtinų įdarbinimo dokumentų 
kopijas, kad būtų galima atlikti faktinius 
patikrinimus ir kontrolę darbo vietoje. Šie 
dokumentai, komandiravimo laikotarpiu 
esantys lengvai prieinamoje ir aiškiai 
įvardytoje teritorijoje esančioje vietoje, 
pvz., darbovietėje ar statybvietėje, judžių 
transporto sektoriaus darbuotojų atveju –
centrinėje veiklos organizavimo būstinėje 
arba transporto priemonėje, su kuria 
teikiamos paslaugos, yra visų pirma darbo 
sutartis (arba lygiavertis dokumentas, 
kaip apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, 
įskaitant reikiamais ar susijusiais atvejais 
tos direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo 
užmokesčio lapeliai, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščiai, kuriuose nurodoma darbo 
dienos laiko pradžia, pabaiga ir trukmė, 
A1 formos dokumentai, patvirtinantys, 
kad darbuotojas apdraustas socialinės 
apsaugos draudimu buveinės valstybėje 
narėje, dokumentai apie sveikatos 
apsaugą ir saugą darbo vietoje, įskaitant 
pagal Direktyvą 89/391/EB reikalaujamą 
pavojaus sveikatai ir saugai darbe 
vertinimą, ir, jei komandiruotas 
darbuotojas yra trečiosios šalies pilietis, 
darbo leidimo ir leidimo gyventi šalyje 
kopijos ir išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijos arba 
lygiaverčių dokumentų kopijos;

Or. en
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Pakeitimas 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prievolę, priimančiosios valstybės narės 
institucijoms paprašius, per pagrįstą 
laikotarpį po komandiravimo pateikti 
b punkte nurodytus dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) b punkte nurodytų dokumentų vertimą 
į priimančiosios valstybės narės kalbą;

Or. en

Pakeitimas 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prievolę paskirti teisinį arba įgaliotą 
atstovą, kuris pagal nacionalinės teisės 
aktus ir praktiką derėtųsi ir, jei to reikia, 
darbdavio vardu užbaigtų derybas su 
susijusiais socialiniais partneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruoti, arba kitomis susijusiomis 
valdžios institucijomis, ir į kurį 
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priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali kreiptis, 
ir kuris yra įgaliotas gauti paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) kitus administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones, be kurių 
kompetentingos valstybių narių įstaigos 
negali veiksmingai atlikti joms 
priklausančios priežiūros užduoties, ir kai 
užduotis negalėtų būti įvykdyta naudojant 
mažiau ribojamas priemones.

Or. en

Pakeitimas 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) 
proporcingumo principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo principo, ir skiria 
būtinų lėšų, kad užtikrintų patikrinimų ir 
kontrolės atlikimą; jos užtikrina, kad su 
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovėms 
būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais ir kad visi 
administraciniai reikalavimai būtų 
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paslaugų teikėjams viešai prieinami ir 
nuolat atnaujinami.

Or. en

Pakeitimas 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) 
proporcingumo principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties šiai direktyvai ir 
Direktyvai 96/71/EB kontrolė būtų 
atliekama laikantis nediskriminavimo
principo ir skiria būtinas lėšas šiems 
patikrinimams ir kontrolei atlikti.

Or. en

Pakeitimas 638
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) 
proporcingumo principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo principo, ir skiria 
reikiamų išteklių patikrinimams ir 
kontrolei atlikti.

Or. de

Pakeitimas 639
Traian Ungureanu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo 
principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo 
principų ir netaptų papildoma našta 
darbdaviams ir darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 640
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo 
principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo 
principų. Ši nuostata nepažeidžia teisės 
atlikti patikrinimus ir kontrolę nesant 
jokio pagrindo įtarti.

Or. de

Pakeitimas 641
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo principo.
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proporcingumo principų.

Or. de

Pakeitimas 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties Direktyvai 
96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis 
nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo 
principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
patikrinimai ir atitikties kontrolė būtų 
atliekama laikantis nediskriminavimo ir
(arba) proporcingumo principų.

Or. en

Pakeitimas 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po kiekvieno patikrinimo kompetentinga 
institucija pateikia dokumentą, kuriame 
nurodytas bent patikrintos bendrovės 
pavadinimas ir adresas, kompetentingos 
institucijos tapatybės duomenys, data, kai 
patikrinimas buvo atliekamas, taikomos 
kontrolės priemonės teisinis pagrindas, 
reikalingumo ir proporcingumo 
pagrindimas, tikrinamos bendrovės 
prašymu – informacija, kad yra klausimų, 
kurie yra verslo paslaptys, nustatyto 
sukčiavimo aprašymas arba informacija, 
kad sukčiavimo nebuvo nustatyta, taip pat 
kita susijusi informacija. Tikrinta 
bendrovė turi teisę pateikti pastabas dėl 
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šiame dokumente pateiktų išvadų. 
Patikrintos bendrovės gauna dokumento 
kopiją.

Or. en

Pakeitimas 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Priemonės, skirtos kontroliuoti 
Direktyvos 96/71 taikymą ir nustatyti su 
komandiruotais darbuotojais susijusį 
piktnaudžiavimą, laikytinos valstybinės 
politikos nuostatomis, kaip apibrėžta 
Deklaracijoje Nr. 10 dėl Direktyvos 96/71 
3 straipsnio 10 dalies, įtrauktoje į Europos 
Sąjungos Tarybos posėdžio protokolą, kai 
buvo priimama Direktyva 96/71. Valstybių 
narių nuostatos, kuriomis remiantis 
siekiama kovoti su nedeklaruojamu darbu 
ir užkirsti kelią socialiniam dempingui, 
negali būti ribojamos pagrindžiant tuo, 
kad gali būti varžoma laisvė teikti 
paslaugas, jei jos nėra protekcionistinio 
ar diskriminacinio pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina, 
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tinkama ir pakankamai veiksminga taikyti 
nacionalines kontrolės priemones, 
atsižvelgiant į bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija sistemos naudojimo 
patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, 
labiau standartizuotų dokumentų 
rengimą, su komandiruotais darbuotojais 
susijusio patikrinimo bendrųjų principų ir 
standartų nustatymą bei į technologinius, 
socialinius ir ekonominius pokyčius 
darbuotojų komandiravimo srityje, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus, kad 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrintų 
veiksmingą darbo sutarties sąlygų 
kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Darbuotojo komandiravimo 
laikotarpiu atsakingos priimančiosios 
valstybės narės institucijos arba įstaiga 
turi atlikti darbo sąlygų patikrinimą. Jos 
gali savo iniciatyva atlikti faktinius 
patikrinimus ir kontrolę ir neprivalo 
vadovautis jokiais įsisteigimo valstybės 
narės atliktų patikrinimų ir kontrolės 
rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Patikrinimų metodai ir mechanizmas, 
kuriais remiantis siekiama kontroliuoti 
Direktyvoje 96/71 nustatytų taisyklių 
laikymąsi ir nustatyti komandiravimo 
taisyklių pažeidimus ar piktnaudžiavimą, 
kai siekiama kitų tikslų nei laisvas 
paslaugų teikimas, yra valstybinės 
politikos nuostatų pagrindinė dalis, kaip 
nurodyta Tarybos deklaracijoje Nr. 10 . 
Valstybių narių privalomosios taisyklės, 
kuriomis remiantis siekiama kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir užkirsti kelią 
socialiniam dempingui ir kurios yra 
susijusios su darbuotojų įdarbinimu iš 
kitų šalių, negali būti ribojamos tik dėl to, 
kad jos galėtų varžyti laisvą paslaugų 
teikimą. 

Or. en

Pakeitimas 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu atliekant patikrinimus prireikia 
informacijos ir pagal 3 straipsnyje 
nurodytus kriterijus valstybė narė, kurioje 
teikiamos paslaugos, ir įsisteigimo valstybė 
narė imasi veiksmų remdamosi 
administracinio bendradarbiavimo 
taisyklėmis, t. y. kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja pagal 6 ir 7 
straipsniuose nustatytas taisykles ir 
principus.

3. Jeigu atliekant patikrinimus prireikia 
informacijos ir pagal 3 straipsnyje 
nurodytus kriterijus valstybė narė, kurioje
teikiamos paslaugos, ir įsisteigimo valstybė 
narė imasi veiksmų remdamosi 
administracinio bendradarbiavimo 
taisyklėmis, t. y. kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja pagal vykdymo 
užtikrinimo 6 ir 7 straipsniuose nustatytas 
taisykles ir principus.

Or. en
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Pakeitimas 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal administracinio 
bendradarbiavimo taisykles įsisteigimo 
valstybė narė privalo pateikti 
reikalaujamą informaciją. Jeigu ir toliau 
nesilaikoma šio įpareigojimo, tai laikoma 
ES teisės aktų pažeidimu.

Or. en

Pakeitimas 650
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

4. Valstybėse narėse, kuriose nacionalinės 
taisyklės ir jurisprudencija, susijusi su
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties
sąlygomis, nurodytomis Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, visų pirma 
minimalus darbo užmokesčio dydis ir 
darbo laikas nustatomi dvišalėse 
darbdavio ir darbuotojo derybose, abi 
derybų šalys, remdamosi galiojančiomis 
nacionalinės teisės nuostatomis, gali 
stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos tik tuomet, jei jos gali užtikrinti, 
kad paisoma teisių ir laikomasi prievolių, 
numatytų pagal šią direktyvą ir Direktyvą
96/71/EB. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas 
išdėstyta, svarbu taikyti subsidiarumo ir
proporcingumo principus norint 
veiksmingai šias direktyvas perkelti į 
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valstybių narių nacionalinės teisės 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 651
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

4. Valstybės narės, kuriose pagal
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
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96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties
sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 653
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

4. Valstybės narės, kuriose pagal
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

4. Valstybės narės, kuriose pagal
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Vadovybė ir darbuotojai negali išsamiai įvertinti, ar jiems imantis veiksmų „užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis“, todėl ši ribojama nuostata siekiant teisinio aiškumo turėtų būti 
išbraukta.

Pakeitimas 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų vykdymo 
užtikrinimo direktyvos 3 straipsnyje, ir 
minimalaus darbo užmokesčio dydžio, 
įskaitant darbo laiką, nustatymas patikėtas 
vadovybei ir darbuotojams, gali tinkamu 
lygmeniu ir laikydamosi valstybių narių 
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sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

nustatytų sąlygų stebėti, kaip taikomos 
susijusios komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygos, su sąlyga, kad 
užtikrinamas pakankamas apsaugos lygis, 
kuris būtų lygiavertis Direktyva 96/71/EB 
ir šia direktyva užtikrinamam lygiui.

Or. en

Pakeitimas 656
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus 
darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo 
laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

4. Valstybės narės, kuriose pagal 
nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir 
praktiką komandiruotų darbuotojų darbo 
sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, ypač minimalaus
darbo užmokesčio dydžio ir darbo laiko
nustatymas patikėtas vadovybei ir 
darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir 
laikydamosi valstybių narių nustatytų 
sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios 
komandiruotų darbuotojų darbo sutarties 
sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

Or. pl

Pakeitimas 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, kurių darbo inspekcijų 
kompetencijai nėra nepriskirta 
komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų ir 

5. Valstybės narės, laikydamosi Direktyvos 
96/71/EB 5 straipsnio ir visapusiškai 
pripažindamos įvairius darbo modelius bei 



PE504.094v02-00 26/125 AM\925205LT.doc

LT

(arba) darbo sutarties sąlygų kontrolė ir 
stebėsena, po nacionalinio lygio 
konsultacijų su socialiniais partneriais 
gali išimties tvarka nustatyti ar palikti
priemones, užtikrinančias, kad būtų 
laikomasi šių darbo sutarties sąlygų, su 
sąlyga, kad šios priemonės suteikia
susijusiems subjektams tinkamą apsaugos 
lygį, kuris būtų lygiavertis Direktyva
96/71/EB ir šia direktyva užtikrinamam 
lygiui.

remdamosi savo nacionaline teise ir 
praktika, turi teisę naudoti įvairias
priemones, kad užtikrintų Direktyvos 
96/71/EB laikymąsi ir garantuotų
susijusiems subjektams tinkamą apsaugos 
lygį, kaip apibrėžta Direktyvoje 96/71/EB 
ir šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 658
Traian Ungureanu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, kurių darbo inspekcijų 
kompetencijai nėra nepriskirta 
komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų ir
(arba) darbo sutarties sąlygų kontrolė ir 
stebėsena, po nacionalinio lygio 
konsultacijų su socialiniais partneriais gali 
išimties tvarka nustatyti ar palikti
priemones, užtikrinančias, kad būtų 
laikomasi šių darbo sutarties sąlygų, su 
sąlyga, kad šios priemonės suteikia
susijusiems subjektams tinkamą apsaugos 
lygį, kuris būtų lygiavertis Direktyva 
96/71/EB ir šia direktyva užtikrinamam 
lygiui.

5. Valstybės narės, kurių darbo inspekcijų 
kompetencijai nepriskirta komandiruotų 
darbuotojų darbo sąlygų ir (arba) darbo 
sutarties sąlygų kontrolė ir stebėsena, po
išankstinių nacionalinio lygio konsultacijų 
su socialiniais partneriais gali išimties 
tvarka sukurti, pakeisti ar palikti būtinas 
procedūras ir mechanizmus, kuriuos 
taikant užtikrinama, kad būtų laikomasi 
šių darbo sutarties sąlygų. Šios procedūros 
ir mechanizmai turi suteikti susijusiems 
subjektams tinkamą apsaugos lygį, kuris 
būtų lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui.

Or. en

Pakeitimas 659
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionalinės priežiūros institucijos 
nedelsiant atskleidžia nacionalinėms 
teismų institucijoms, kurios vykdo 
baudžiamąjį persekiojimą, ir Kovos su 
sukčiavimu tarnybai (OLAF) visus 
išaiškintus sukčiavimo atvejus, nustatytus 
atlikus patikrinimą pagal šią direktyvą.

Or. fr

Pakeitimas 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB 6 
straipsniu ir šia direktyva nustatytas 
prievoles, valstybės narės užtikrina, kad 
komandiruojami darbuotojai valstybėje 
narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo 
komandiruoti, galėtų pasinaudoti 
veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti 
skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą 
teisme ar administracinę bylą, jeigu šių 
darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių 
ar žalos dėl to, kad nebuvo taikomos 
nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę 
santykiai, kurių metu taisyklės, kaip 
teigiama, nebuvo taikytos.

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB
6 straipsniu ir šia direktyva nustatytas 
prievoles, valstybės narės užtikrina, kad 
komandiruoti darbuotojai bendrovės 
įsisteigimo valstybėje narėje arba 
priimančiojoje valstybėje narėje galėtų 
pasinaudoti veiksmingais mechanizmais 
tiesiogiai teikti skundus dėl darbdavio ir 
teise iškelti bylą teisme ar administracinę 
bylą, net jeigu jau pasibaigę santykiai, 
kurių metu taisyklės, kaip teigiama, nebuvo 
taikytos.

Or. en

Pakeitimas 661
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB 6 
straipsniu ir šia direktyva nustatytas 
prievoles, valstybės narės užtikrina, kad 
komandiruojami darbuotojai valstybėje 
narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo 
komandiruoti, galėtų pasinaudoti 
veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti 
skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą 
teisme ar administracinę bylą, jeigu šių 
darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar 
žalos dėl to, kad nebuvo taikomos 
nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę 
santykiai, kurių metu taisyklės, kaip 
teigiama, nebuvo taikytos. 

1. Siekiant vykdyti pagal šią direktyvą ir 
pagal Direktyvą 96/71/EB nustatytas 
prievoles, valstybės narės užtikrina, kad 
komandiruojami darbuotojai valstybėje 
narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo 
komandiruoti, galėtų pasinaudoti 
veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti 
skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą 
teisme ar administracinę bylą, jeigu šių 
darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar 
žalos dėl to, kad nebuvo taikomos 
nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę 
santykiai, kurių metu taisyklės, kaip
teigiama, nebuvo taikytos. 

Or. de

Pakeitimas 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB 6 
straipsniu ir šia direktyva nustatytas 
prievoles, valstybės narės užtikrina, kad 
komandiruojami darbuotojai valstybėje 
narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo 
komandiruoti, galėtų pasinaudoti 
veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti 
skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą 
teisme ar administracinę bylą, jeigu šių 
darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar 
žalos dėl to, kad nebuvo taikomos 
nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę 
santykiai, kurių metu taisyklės, kaip 
teigiama, nebuvo taikytos.

1. Siekiant vykdyti šioje direktyvoje ir 
Direktyvoje 96/71/EB nustatytas prievoles, 
valstybės narės užtikrina, kad komandiruoti 
darbuotojai valstybėje narėje, kurios 
teritorijoje yra ar buvo komandiruoti, 
galėtų pasinaudoti veiksmingais 
mechanizmais tiesiogiai teikti skundus dėl 
darbdavio ir teise iškelti bylą teisme ar 
administracinę bylą, jeigu šių darbuotojų 
manymu jie patyrė nuostolių ar žalos dėl 
to, kad nebuvo taikomos nustatytos 
taisyklės, net jeigu jau pasibaigę santykiai, 
kurių metu taisyklės, kaip teigiama, nebuvo 
taikytos.

Or. en
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Pakeitimas 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
profesinės sąjungos ir kitos trečiosios 
šalys, pvz., asociacijos, organizacijos arba 
kiti juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, 
gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose 
teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB
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komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

nuostatų, galėtų komandiruotų darbuotojų 
arba jų darbdavio vardu arba kaip jų
gynėjai dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
Direktyvą 96/71/EB ir (arba) vykdyti šioje 
direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB
nustatytas prievoles. Profesinės sąjungos 
turi teisę imtis kolektyvinių veiksmų 
siekdamos užtikrinti šios direktyvos ir 
Direktyvos 96/71/EB reikalavimų 
laikymąsi ir gali imtis atstovavimo 
veiksmų komandiruotų darbuotojų vardu. 

Or. en

Pakeitimas 665
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir 
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB
nuostatų, galėtų komandiruotų darbuotojų 
arba jų darbdavio vardu arba kaip jų 
gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti 
numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles. 
Profesinės sąjungos turi teisę imtis 
grupinių veiksmų šios direktyvos ir 
Direktyvos 96/71/EB nuostatų 
įgyvendinimui užtikrinti. Be to, joms gali 
būti suteikta teisė imtis veiksmų pačioms, 
tačiau komandiruotų darbuotojų vardu.
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Or. de

Pakeitimas 666
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir 
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruotų darbuotojų arba jų darbdavio 
vardu arba kaip jų gynėjai, gavę jų 
sutikimą ir atsižvelgdami į nacionalinių 
darbo santykių sistemas ir socialinių 
partnerių nepriklausomumą, dalyvauti 
numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti
šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Or. en

Pakeitimas 667
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
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suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir 
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
specialų jų pritarimą, dalyvauti 
numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Or. cs

Pakeitimas 668
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir 
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB
nuostatų, galėtų komandiruotų darbuotojų 
arba jų darbdavio vardu arba kaip jų 
gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti 
numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Or. de

Pakeitimas 669
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB
nuostatų, galėtų komandiruotų darbuotojų 
arba jų darbdavio vardu arba kaip jų 
gynėjai dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

Or. en

Pakeitimas 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB
nuostatų, galėtų komandiruotų darbuotojų 
arba jų darbdavio vardu arba kaip jų 
gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti 
numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Or. en
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Pakeitimas 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę 
jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės 
sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., 
asociacijos, organizacijos arba kiti 
juridiniai asmenys, kurie remiantis 
valstybių narių nacionalinėje teisėje 
nustatytais kriterijais yra teisėtai 
suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos nuostatų, galėtų 
komandiruotų darbuotojų arba jų darbdavio 
vardu arba kaip jų gynėjai, tik gavę jų 
sutikimą, dalyvauti numatytose teisme 
nagrinėjamose bylose ar administracinėse 
bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir
(arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles.

Or. en

Pakeitimas 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme, jeigu jos yra palankesnės nei 
nustatytosios a punkte, ir nedarant 
poveikio nacionalinėms nuostatoms, 
pagal kurias kolektyvinės sutarties šalys 
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vykdo šiuos susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 673
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme, jei jos yra palankesnės nei
nustatytosios a punkte, ir nedarant 
poveikio nacionalinėms nuostatoms, 
pagal kurias kolektyvinės sutarties šalys 
užtikrina šių susitarimų įgyvendinimą.

Or. de

Pakeitimas 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme, taip pat nacionalinėms 
nuostatoms, pagal kurias kolektyvinės 
sutarties šalys vykdo šiuos susitarimus.

Or. en



PE504.094v02-00 36/125 AM\925205LT.doc

LT

Pakeitimas 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme. Vis dėlto nacionalinėse 
procedūrinėse taisyklėse turi būti 
nustatytas ne trumpesnis nei šešių 
mėnesių ieškinio pateikimo laikotarpis.

Or. en

Pakeitimas 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komandiruoti darbuotojai, kurie 
iškelia bylą teisme arba administracinę 
bylą, neturi patirti jokio nepalankaus 
darbdavių elgesio. Trečiosios šalies 
pilietybę turintiems komandiruotiems 
darbuotojams suteikiama teisė gyventi ES 
iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad 
komandiruojami darbuotojai galėtų gauti:

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad 
komandiruoti darbuotojai arba jų vardu 
veikiančios įstaigos galėtų reikalauti ir
gauti visas mokėtinas išmokas.

Or. en

Pakeitimas 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad 
komandiruojami darbuotojai galėtų gauti:

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad 
komandiruoti darbuotojai arba jų vardu 
veikiančios įstaigos galėtų reikalauti ir
gauti visas jiems mokėtinas išmokas, 
įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant):

Or. en

Pakeitimas 679
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad 
komandiruojami darbuotojai galėtų gauti:

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti 
mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad 
komandiruojami darbuotojai galėtų gauti 
bent:
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Or. de

Pakeitimas 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti 
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo 
sutarčių sąlygas, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 681
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo sutarčių 
sąlygas, ir

a) bet kokius nesumokėtus išmokėtinus
darbo užmokesčius ir (arba) įmokas į 
bendruosius investicinius fondus ar 
socialinių partnerių institucijoms pagal 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo sutarčių 
sąlygas, ir

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje numatyti griežti vykdymo užtikrinimo mechanizmai, kuriuos taikant 
apsaugomos komandiruotų darbuotojų teisės ir interesai. Svarbu pažymėti, kad pagal 3 ir 
11 straipsnius valstybės narės privalo užtikrinti komandiruotų darbuotojų apsaugą visais su 
darbo užmokesčiu, mokesčiais ir socialiniu draudimu susijusiais aspektais ir turi 
bendradarbiauti su atitinkamais subjektais, kad užtikrintų, jog šios teisės gerbiamos.
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Pakeitimas 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo 
sutarčių sąlygas, ir

a) bet kokius nesumokėtus išmokėtinus
darbo užmokesčius ir (arba) įmokas į 
bendruosius investicinius fondus ar 
socialinių partnerių institucijoms pagal 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnį, ir

Or. en

Pakeitimas 683
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo 
sutarčių sąlygas, ir

a) bet kokius nesumokėtus išmokėtinus
darbo užmokesčius ir (arba) įmokas į 
bendruosius investicinius fondus ar 
socialinių partnerių institucijoms pagal 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnį, ir

Or. en

Pakeitimas 684
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius nesumokėtus darbo a) bet kokį nesumokėtą darbo užmokestį ir 
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užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti 
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo sutarčių 
sąlygas, ir

susijusius užmokesčio ir socialinio 
draudimo elementus, įskaitant palūkanas, 
kurie turėjo būti sumokėti pagal Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje reglamentuojamas 
taikytinas darbo sutarčių sąlygas, ir

Or. de

Pakeitimas 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti 
pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo 
sutarčių sąlygas, ir

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius ir susijusias išmokas, 
socialinio draudimo išmokas ir kt., 
įskaitant palūkanas, ir

Or. en

Pakeitimas 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompensaciją už papildomas išlaidas, 
susijusias su grynuoju darbo užmokesčiu 
ar apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo 
padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo 
užmokesčio už darbdavio suteiktą 
apgyvendinimą,

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompensaciją už papildomas išlaidas, 
susijusias su grynuoju darbo užmokesčiu 
ar apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo 
padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo 
užmokesčio už darbdavio suteiktą 
apgyvendinimą,

b) kompensaciją už papildomas išlaidas, 
susijusias su darbo užmokesčiu ar 
apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo 
padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo 
užmokesčio už darbdavio suteiktą 
apgyvendinimą,

Or. en

Pakeitimas 688
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nepagrįstai iš darbuotojo darbo 
užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar 
socialinio draudimo įmokas, kuriuos 
delsiama grąžinti ar kurie nebuvo 
kompensuoti.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje numatyti griežti vykdymo užtikrinimo mechanizmai, kuriuos taikant 
apsaugomos komandiruotų darbuotojų teisės ir interesai. Svarbu pažymėti, kad pagal 3 ir 
11 straipsnius valstybės narės privalo užtikrinti komandiruotų darbuotojų apsaugą visais su 
darbo užmokesčiu, mokesčiais ir socialiniu draudimu susijusiais aspektais ir turi 
bendradarbiauti su atitinkamais subjektais, kad užtikrintų, jog šios teisės gerbiamos.

Pakeitimas 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nepagrįstai iš darbuotojo darbo 
užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar 
socialinio draudimo įmokas, kuriuos 
delsiama grąžinti ar kurie nebuvo 
kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 690
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nepagrįstai iš darbuotojo darbo 
užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar 
socialinio draudimo įmokas, kuriuos 
delsiama grąžinti ar kurie nebuvo 
kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 691
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai 
komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš 
valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti.

Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai 
komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš 
valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti, 
ir tais atvejais, kai darbuotojai įdarbinami 
kaip fiktyviai savarankiškai 
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tarpvalstybiniu pagrindu dirbantys 
darbuotojai.

Or. de

Pakeitimas 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai 
komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš 
valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti.

Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai 
komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš 
valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti, 
ir kai fiktyviai naudojamasi savarankiškai 
dirbančiojo statusu.

Or. en

Pakeitimas 693
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 5 dalyje nurodyti mechanizmai gali 
apimti sistemą, pagal kurią taikant 
nediskriminavimo principą priimančiosios 
valstybės narės teritorijoje  įsisteigusių 
tiesioginių subrangovų darbuotojų 
lygiaverčių teisių apsaugai, numatoma, 
kad komandiruotas darbuotojas ir (arba) 
bendrieji investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo 
laikyti atsakingu už 5 dalyje nurodytas 
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nesumokėtas sumas. 

Or. en

Pakeitimas 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Subranga. Bendroji ir individualioji 

atsakomybė  
1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
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Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.
2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.
3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.
4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. en
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Pakeitimas 695
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subranga. Bendroji ir individualioji 
atsakomybė 

Išbraukta.

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.



AM\925205LT.doc 47/125 PE504.094v02-00

LT

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.
3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.
4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. hu

Pakeitimas 696
Sampo Terho
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
 Subranga. Bendroji ir individualioji 

atsakomybė 
1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
r) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
s) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti. 
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.
2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
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atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių. 
3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.
4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. fi

Pakeitimas 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Subranga. Bendroji ir individualioji 

atsakomybė 
1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.
2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
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principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.
3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.
4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. en

Pakeitimas 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Subranga. Bendroji ir individualioji 

atsakomybė 
1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.
2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
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principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.
3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.
4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. en

Pakeitimas 699
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Išbraukta.

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Or. hu

Pakeitimas 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Išbraukta.

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Or. en

Pakeitimas 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Išbraukta.

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Išbraukta.

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 703
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 

Išbraukta.
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straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 704
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 



AM\925205LT.doc 59/125 PE504.094v02-00

LT

subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai 
fondai ar socialinių partnerių institucijos 
rangovą, kurio darbdavys (paslaugų 
teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar 
įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis 
subrangovas, galėtų kartu su darbdaviu ar 
vietoj jo, laikyti atsakingu už šias 
nesumokėtas sumas:

subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, gali numatyti, kad 
komandiruotas darbuotojas ir (arba) 
bendrieji investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba laikinojo 
įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra) 
yra tiesioginis subrangovas, galėtų kartu su 
darbdaviu ar vietoj jo laikyti atsakingu už 
šias nesumokėtas sumas:

Or. en

Pagrindimas

Mažuma ES valstybių narių taiko bendrąją ir individualiąją atsakomybę subrangos darbų 
grandinėse. Tokios privalomos teisinės sistemos nustatymas valstybėms narėms, kuriose nėra 
šios tradicijos, pažeistų nusistovėjusią veiksmingą darbo santykių sistemą. Valstybės narės 
privalo užtikrinti visapusišką visų darbuotojų teisių apsaugą, tačiau pačios valstybės narės, 
perkeldamos šią direktyvą į nacionalinę teisę, turėtų nustatyti šiam tikslui tinkamiausias ir 
veiksmingiausias priemones atsižvelgdamos į savo nacionalines socialines ir teisines 
aplinkybes.

Pakeitimas 705
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, siekdama nediskriminuojamai 
užtikrinti, kad perkančioji organizacija, 
kuri kitai įmonei paveda atlikti darbą arba 
suteikti paslaugas, būtų atsakinga už tos 
įmonės, subrangovo ar agentūros, kurią 
ta įmonė ar subrangovas samdo pagal 
sutartį, prievoles, susijusias su 
reikalavimais pagal įdarbinimo sutartis 
dėl jų darbuotojų ir (arba) bendrų 
socialinių partnerių fondų ar institucijų, 
ir veiktų kaip laiduotojas, kuris atsisakė 
prievolės pagal ankstesnį reikalavimą.
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galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Jei nacionalinio lygmens taisyklės yra 
griežtesnės, taikomos nacionalinės 
taisyklės.

Or. de

Pakeitimas 706
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės,
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog įmonė, kuri 
kitai įmonei tiesiogiai paveda teikti 
paslaugas jos vardu, būtų atsakinga už 
savo tiesioginį subrangovą už:

Or. en

Pakeitimas 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo,
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

1. Kiekviena valstybė narė, taikydama
nediskriminavimo principą, imasi būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad įmonė, 
kuri paskiria kitą įmonę teikti paslaugas, 
kartu su darbdaviu ir (arba) vietoje jo,
būtų atsakinga už šias tos įmonės, 
subrangovo arba tos įmonės paskirto 
įdarbintojo prievoles:

Or. en

Pakeitimas 708
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 

1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
įmonė, kuri paskiria kitą įmonę teikti 
paslaugas, kartu su darbdaviu ir (arba) 
vietoj jo būtų atsakinga už tos įmonės, 
subrangovo arba tos įmonės paskirto 
įdarbintojo prievolių vykdymą. Tai jokiu 
būdu netrukdo taikyti jau galiojančių 
griežtesnių nacionalinių taisyklių ir 
neužkerta kelio nustatyti tokių taisyklių.
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agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Or. en

Pakeitimas 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės,
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog įmonė, kuri 
kitai įmonei tiesiogiai paveda teikti 
paslaugas jos vardu, būtų atsakinga už 
savo tiesioginį subrangovą už:

Or. en

Pakeitimas 710
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

1. Valstybės narės užtikrina, kad tiesioginis 
darbdavys turėtų sumokėti bet kokius 
nesumokėtus darbo užmokesčius, 
nurodytus 11 straipsnio 5 dalies a punkte, 
kompensaciją už papildomas išlaidas, 
nurodytas 11 straipsnio 5 dalies b punkte, 
mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, 
kuriuos delsiama grąžinti ar kurie nebuvo 
kompensuoti. Tai užtikrinama ir tuomet, 
kai darbuotojas grįžta į savo kilmės šalį ar 
kitą valstybę narę. Valstybės narės gali 
taikyti griežtesnes nacionalines taisykles 
ar tokias taisykles numatyti.

Or. en

Pakeitimas 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad tiesioginis 
darbdavys turėtų sumokėti bet kokius 
nesumokėtus darbo užmokesčius, 
nurodytus 11 straipsnio 5 dalies a punkte, 
kompensaciją už papildomas išlaidas, 
nurodytas 11 straipsnio 5 dalies b punkte, 
mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, 
kuriuos delsiama grąžinti ar kurie nebuvo 
kompensuoti. Tai užtikrinama ir tuomet, 
kai darbuotojas grįžta į savo kilmės šalį ar 
kitą valstybę narę. Valstybės narės gali 
taikyti griežtesnes nacionalines taisykles 
ar tokias taisykles numatyti.
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agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

Or. en

Pakeitimas 712
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės,
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu arba vietoj jo 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta
statybos veikla, valstybės narės, taiko
nediskriminavimo principą jų teritorijoje 
įsisteigusių tiesioginių subrangovų 
darbuotojų lygiaverčių teisių apsaugai; šios 
specialios taisyklės taikomos šioms
nesumokėtoms sumoms:

Or. fr

Pakeitimas 713
Jean-Luc Bennahmias

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai 
fondai ar socialinių partnerių institucijos 
rangovą, kurio darbdavys (paslaugų 
teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar 
įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis 
subrangovas, galėtų kartu su darbdaviu 
arba vietoj jo laikyti atsakingu už šias 
nesumokėtas sumas:

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių subrangovų 
darbuotojų lygiaverčių teisių apsaugai, 
užtikrina, kad komandiruotas darbuotojas ir 
(arba) bendrieji investiciniai fondai ar 
socialinių partnerių institucijos rangovas, 
kurio darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis ar netiesioginis 
subrangovas, galėtų būti kartu su darbdaviu 
arba vietoj jo laikomi atsakingais už šias 
nesumokėtas sumas:

Or. fr

Pakeitimas 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai 
fondai ar socialinių partnerių institucijos 
rangovą, kurio darbdavys (paslaugų 
teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar 
įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis 
subrangovas, galėtų kartu su darbdaviu 

1. Visais komandiravimo atvejais, 
numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 
straipsnio 3 dalyje, valstybės narės, 
taikydamos nediskriminavimo principą jų 
teritorijoje įsisteigusių tiesioginių 
subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai 
fondai ar socialinių partnerių institucijos 
rangovas, kurio darbdavys (paslaugų 
teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar 
įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis 
subrangovas, galėtų būti kartu su darbdaviu
arba vietoj jo laikomi atsakingais už šias 
nesumokėtas sumas:



PE504.094v02-00 66/125 AM\925205LT.doc

LT

arba vietoj jo laikyti atsakingu už šias 
nesumokėtas sumas:

Or. fr

Pakeitimas 715
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 716
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 717
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 720
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 721
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių partnerių 
institucijoms, tokia apimtimi, kaip 

a) nesumokėtą mokėtiną darbo užmokestį 
ir (arba) įmokas į bendruosius investicinius 
fondus ar socialinių partnerių institucijoms, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
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nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 
1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 722
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių partnerių 
institucijoms, tokia apimtimi, kaip 
nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 
1 dalyje;

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį darbo užmokesčio normą, ir
(arba) įmokas į bendruosius investicinius 
fondus ar socialinių partnerių institucijoms, 
tokia apimtimi, kaip nustatyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 723
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bet kokias neapmokėtas kelionės, 
maitinimo ir nakvynės (apgyvendinimo) 
išlaidas, kurias darbdavys nepagrįstai 
išskaičiavo;

Or. en

Pakeitimas 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) bet kokias neapmokėtas kelionės, 
maitinimo ir nakvynės (apgyvendinimo) 
išlaidas, kurias darbdavys nepagrįstai 
išskaičiavo;

Or. en

Pakeitimas 725
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kompensaciją už papildomas išlaidas, 
susijusias su grynuoju darbo užmokesčiu 
ar apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo 
padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo 
užmokesčio už darbdavio suteiktą 
apgyvendinimą, taip pat

Or. en

Pakeitimas 726
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 727
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 728
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 

Išbraukta.
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grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 730
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 731
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

b) neteisėtai iš darbuotojo darbo 
užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar 
socialinio draudimo įmokas, kuriuos 
delsiama grąžinti ar kurie nebuvo 
kompensuoti.

Or. en

Pakeitimas 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai jokiu būdu netrukdo taikyti jau 
galiojančių griežtesnių nacionalinių 
taisyklių ir neužkerta kelio nustatyti tokių 
taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 733
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 734
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 735
Mitro Repo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 739
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 740
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 

Išbraukta.
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deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Or. hu

Pakeitimas 741
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Išbraukta.



AM\925205LT.doc 77/125 PE504.094v02-00

LT

Or. de

Pakeitimas 742
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 743
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 

Išbraukta.
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nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba)
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 

Išbraukta.
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principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 747
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas,
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 748
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 749
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 

Išbraukta.
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darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių 
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 750
Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių
darbuotojų komandiravimo taisyklių.

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
principų. Tai gali būti rangovo taikomos 
prevencinės priemonės dėl subrangovo 
pateiktų įrodymų apie komandiruotiems 
darbuotojams taikomas pagrindines darbo 
sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant 
darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad 
buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad 
laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) 
mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje 
narėje ir kad laikomasi galiojančių
taisyklių, arba kad subrangovas ar 
rangovas informavimo institucijas ir jos 
gali atlikti kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Prevencines priemones galėtų pakeisti sistema, kuria remdamosi institucijos galėtų 
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visapusiškai ir nedelsiant pasinaudoti visa subrangovo informacija, susijusia su socialinės 
apsaugos ir mokestinių prievolių ir panašių dalykų laikymusi įsisteigimo valstybėje narėje ir 
darbuotojų komandiravimo taisyklių laikymusi.

Pakeitimas 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taip pat 
taikomos galutiniams vartotojams, nebent 
tai būtų privatūs asmenys, santykiuose su 
jų rangovu.

Or. fr

Pakeitimas 752
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. hu
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Pakeitimas 753
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 754
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 

Išbraukta.
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valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose,
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 758
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 
valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
masto pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais 

išbraukta
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valstybės narės gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Or. fr

Pakeitimas 760
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede. Tokiais atvejais valstybės 
narės gali nustatyti, kad rangovas, kuris 
prisiėmė reikiamas prievoles dėl deramo 
kruopštumo, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose, nebūtų 
traukiamas atsakomybėn.

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos 
teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles 
dėl subrangovo atsakomybės apimties ir 
aprėpties pagal nacionalinę teisę ir 
vadovaudamosi nediskriminavimo ir 
proporcingumo principu. Valstybės narės, 
laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali 
nustatyti tokią atsakomybę kituose 
sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 
96/71/EB priede.

Or. de

Pakeitimas 761
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 

Išbraukta.
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pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. hu

Pakeitimas 762
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 763
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 766
Marek Henryk Migalski

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis 
narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą siekdama
reikiamais atvejais pasiūlyti būtinų 
pakeitimų ar koregavimų.

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Taryba ir Europos 
Parlamentas, bendradarbiaudami su
Komisija ir pasikonsultavę su socialiniais 
partneriais, persvarsto šio straipsnio 
taikymą siekdami reikiamais atvejais 
pasiūlyti būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. en

Pakeitimas 768
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Likusios 12 straipsnio dalys 
netaikomos valstybėms narėms, kurios į 
savo teisės aktus jau įtraukė bendrąją 
bendrovių atsakomybę darbo teisės srityje, 
kurios gali parodyti, kad taikomos 



PE504.094v02-00 92/125 AM\925205LT.doc

LT

procedūros, skirtos atitikties 
dokumentams įmonėms užtikrinti, ir 
kurios nustatė teisiškai įpareigojančių 
mažiausią vertę, kurią viršijus visuose 
socialinio draudimo sektoriuose taikoma 
bendroji bendrovių atsakomybė.

Or. de

Pakeitimas 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šios direktyvos nuostatomis visiškai 
neribojamos šiuo metu valstybėse narėse 
galiojančios, reikalavimų laikymąsi 
tiekimo grandinėje padedančios užtikrinti 
sistemos, kuriose nustatytos geresnės 
sąlygos ir darbuotojų apsauga.

Or. en

Pakeitimas 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Subranga ir atsakomybė
1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
įmonė, kuri paskiria subrangovą teikti 
paslaugas, kartu su subrangovu ir (arba) 
vietoj jo būtų atsakinga už šio subrangovo 
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ir bet kokio kito tarpininko prievolių 
vykdymą.
2. Tai jokiu būdu netrukdo taikyti jau 
galiojančių griežtesnių nacionalinių 
taisyklių ir neužkerta kelio nustatyti tokių 
taisyklių.
3. Valstybės narė gali apriboti vertikaliąją 
subrangą, kad ji apimtų ne daugiau kaip
tris lygmenis, jei toks apribojimas nėra 
diskriminacinis.

Or. en

Pakeitimas 771
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Subranga ir atsakomybė

1. Kiekviena valstybė narė imasi būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
įmonė, kuri paskiria subrangovą teikti 
paslaugas, kartu su subrangovu ir (arba) 
vietoj jo būtų atsakinga už šio subrangovo 
ir bet kokio kito tarpininko prievolių 
vykdymą.
2. Tai jokiu būdu netrukdo taikyti jau 
galiojančių griežtesnių nacionalinių 
taisyklių ir neužkerta kelio nustatyti tokių 
taisyklių.
3. Valstybės apriboja vertikaliąją 
subrangą, kad ji apimtų ne daugiau kaip 
tris lygmenis, jei toks apribojimas nėra 
diskriminacinis.

Or. en
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Pakeitimas 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar 
gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, 
savitarpio pagalbos ir pripažinimo 
principai bei šiame straipsnyje nustatytos 
priemonės ir procedūros taikomos 
tarpvalstybiniam vykdymui 
administracinių baudų ir nuobaudų, 
numatytų už valstybėje narėje nustatytų 
taisyklių, skirtų kitoje valstybėje narėje 
įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
nesilaikymą.

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar 
gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, 
savitarpio pagalbos ir pripažinimo 
principai bei šiame straipsnyje nustatytos 
priemonės ir procedūros taikomos 
tarpvalstybiniam vykdymui 
administracinių baudų ir nuobaudų,
susijusių su darbuotojų komandiravimo 
situacijomis pagal šią direktyvą ir 
Direktyvą 96/71, numatytų už valstybėje 
narėje nustatytų taisyklių, skirtų kitoje 
valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų 
teikėjui, nesilaikymą.

Or. en

Pakeitimas 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 
sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais 
ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas, 
ar atgaline data taikomas socialinio 
draudimo įmokas pagal Reglamentą 
Nr. 987/2009/EB, arba pranešti apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos, ar 
atgaline data taikomų socialinio 
draudimo įmokų pagal Reglamentą 
Nr. 987/2009/EB skyrimo.
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Or. en

Pakeitimas 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 
sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais 
ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas, baudas 
arba atgaline datas taikomas socialinio 
draudimo įmokas, arba pranešti apie 
sprendimą dėl baudos, nuobaudos arba 
atgaline data taikomų socialinio 
draudimo įmokų skyrimo.

Or. en

Pakeitimas 775
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba atgaline tvarka sumokėti socialinio 
draudimo įmokas, arba pranešti apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
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sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais 
ar administracine praktika.

skyrimo arba socialinio draudimo įmokų 
sumokėjimo atgaline tvarka.

Or. de

Pakeitimas 776
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 
sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais 
ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo. 

Or. de

Pakeitimas 777
Georges Bach

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 



AM\925205LT.doc 97/125 PE504.094v02-00

LT

institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 
sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais 
ar administracine praktika.

institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo;

Or. en

Pakeitimas 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 
sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais 
ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 
savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo.

Or. fr

Pakeitimas 779
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi 



PE504.094v02-00 98/125 AM\925205LT.doc

LT

savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai 
esant panašiems reikalavimams ar 
sprendimams tokie veiksmai leidžiami 
prašančiosios institucijos valstybės narės 
susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais ar 
administracine praktika.

savo valstybėje narėje galiojančiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ir 
administracine praktika, gali paprašyti 
kitos valstybės narės kompetentingos 
institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas 
arba atgaline tvarka sumokėti socialinio 
draudimo įmokas, arba pranešti apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo arba dėl socialinio draudimo 
įmokų sumokėjimo atgaline tvarka, tik 
tais atvejais, kai esant panašiems 
reikalavimams ar sprendimams tokie 
veiksmai leidžiami prašančiosios 
institucijos valstybės narės susijusiais 
įstatymais, kitais teisės aktais ar 
administracine praktika.

Or. de

Pakeitimas 780
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusės pagalbos principas netaikomas 
baudžiamųjų arba administracinių 
pažeidimų, kurie baustini valstybėje 
narėje pagal Darbuotojų komandiravimo 
direktyvoje nustatytus reikalavimus, 
atvejais.

Or. de

Pakeitimas 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
prašymas dėl baudos ar nuobaudos 
išieškojimo arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo būtų pateikiamas pagal toje 
valstybėje narėje galiojančias taisykles, o 
prašomoji kompetentinga institucija 
užtikrina, kad prašomojoje valstybėje 
narėje toks išieškojimas arba pranešimas 
vyktų pagal šios valstybės narės 
galiojančius nacionalinius įstatymus, 
kitus teisės aktus ir administracinę 
praktiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
prašymas dėl baudos ar nuobaudos 
išieškojimo arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo būtų pateikiamas pagal toje 
valstybėje narėje galiojančias taisykles, o 
prašomoji kompetentinga institucija 
užtikrina, kad prašomojoje valstybėje 
narėje toks išieškojimas arba pranešimas 
vyktų pagal šios valstybės narės 
galiojančius nacionalinius įstatymus, 
kitus teisės aktus ir administracinę 
praktiką.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašančioji institucija negali pateikti 
prašymo dėl baudos ar nuobaudos 
išieškojimo arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo, jeigu ir tol, kol bauda ar 
nuobauda, pagrindinis reikalavimas ir 
(arba) priemonė, leidžiantį ją vykdyti 
prašančiojoje valstybėje narėje, nėra 
užginčijama toje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašančioji institucija negali pateikti 
prašymo dėl baudos ar nuobaudos 
išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą 
dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, jeigu ir 
tol, kol bauda ar nuobauda, pagrindinis 
reikalavimas ir (arba) priemonė, leidžiantį
ją vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, 
nėra užginčijama toje valstybėje narėje.

Prašančioji institucija turi pagrįsti 
teikiamą prašymą dėl baudos ar 
nuobaudos, ar atgaline data taikomų 
socialinio draudimo įmokų išieškojimo 
arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos 
ar nuobaudos skyrimo, jeigu ir tol, kol 
bauda ar nuobauda, pagrindinis 
reikalavimas ir (arba) priemonė, leidžianti
ją vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, 
nėra užginčijama toje valstybėje narėje, 
išskyrus atvejus, kai vykdymas yra 
įmanomas valstybėje narėje, kuriai 
pateiktas prašymas.

Or. en
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Pakeitimas 785
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašančioji institucija negali pateikti 
prašymo dėl baudos ar nuobaudos 
išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą 
dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, jeigu ir 
tol, kol bauda ar nuobauda, pagrindinis 
reikalavimas ir (arba) priemonė, leidžiantį 
ją vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, 
nėra užginčijama toje valstybėje narėje.

Prašančioji institucija negali pateikti 
prašymo dėl baudos ar nuobaudos 
išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą 
dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, jeigu ir 
tol, kol bauda ar nuobauda, pagrindinis 
reikalavimas ir (arba) priemonė, leidžiantį 
ją vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, 
nėra užginčijama toje valstybėje narėje. Ši 
nuostata netaikoma, jei įgyvendinimo 
užtikrinimas vis dėlto įmanomas pagal 
priimančiosios valstybės narės teisę.

Or. de

Pakeitimas 786
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vykdant procedūrą paaiškėja, kad 
paslaugų teikėjas iš tiesų nėra įsikūręs 
įsisteigimo valstybėje narėje arba 
pateiktas neteisingas įmonės adresas ar 
kiti susiję įmonės duomenys, 
kompetentingos institucijos dėl formalių 
priežasčių nenutraukia procedūros, bet 
toliau tiria atvejį ir stengiasi nustatyti už 
komandiravimą atsakingą fizinį ar 
juridinį asmenį.

Or. de
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Pakeitimas 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau prašančioji institucija gali dėl 
atsargumo prašyti įšaldyti ir konfiskuoti 
turtą, kad sumažintų neišieškojimo pavojų 
prieš priimant galutinį sprendimą pagal 
Direktyvą (…) dėl pajamų iš nusikaltimų 
įšaldymo ir konfiskavimo Europos 
Sąjungoje. Priimančiosios valstybės narės 
gali papildomai leisti savaime įtraukti 
atitinkamus darbuotojus į priimančiosios 
valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei paaiškėja, kad paslaugų teikėjas iš 
tiesų nėra įsisteigęs įsisteigimo valstybe 
nare laikytoje valstybėje narėje arba 
įmonės adresas ar duomenys yra 
neteisingi, kompetentingos institucijos 
nenutraukia proceso dėl formalių 
priežasčių, bet toliau tiria atvejį, kad 
nustatytų už komandiravimą atsakingo 
fizinio ar juridinio asmens tapatybę.

Or. en
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Pakeitimas 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi prašančiosios institucijos prašymą 
išieškoti nuobaudą ar baudą arba pranešti 
apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo, prašomoji institucija teikia bet 
kokią informaciją ir savitarpio pagalbą, 
kuri būtų naudinga prašančiajai 
institucijai išieškant baudą ir (arba) 
nuobaudą ir, kiek tik tai yra įmanoma, 
nagrinėjant pagrindinį reikalavimą.

Gavusi prašančiosios institucijos prašymą 
išieškoti nuobaudą ar baudą arba pranešti 
apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo, prašomoji institucija nedelsdama
teikia bet kokią reikalaujamą informaciją 
ir savitarpio pagalbą prašančiajai 
institucijai išieškant baudą ir (arba) 
nuobaudą ir nagrinėjant pagrindinį 
reikalavimą.

Or. en

Pakeitimas 790
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi prašančiosios institucijos 
prašymą išieškoti nuobaudą ar baudą arba 
pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, prašomoji institucija 
teikia bet kokią informaciją ir savitarpio 
pagalbą, kuri būtų naudinga prašančiajai 
institucijai išieškant baudą ir (arba) 
nuobaudą ir, kiek tik tai yra įmanoma, 
nagrinėjant pagrindinį reikalavimą.

1. Gavusi prašančiosios institucijos 
prašymą išieškoti nuobaudą ar baudą arba 
pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo, prašomoji institucija 
skubiai teikia bet kokią informaciją ir 
savitarpio pagalbą, kuri būtų naudinga 
prašančiajai institucijai išieškant baudą ir 
(arba) nuobaudą ir, kiek tik tai yra 
įmanoma, nagrinėjant pagrindinį 
reikalavimą.

Or. de

Pakeitimas 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo arba 
pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo prašomojoje valstybėje 
narėje tikslais bet kokia bauda ar 
nuobauda, dėl kurios buvo pateiktas 
prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo, 
laikoma prašomosios valstybės narės 
bauda ar nuobauda.

2. Baudos, nuobaudos išieškojimo ar 
socialinio draudimo įmokų mokėjimo 
atgaline tvarka, arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos, nuobaudos skyrimo 
ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo 
atgaline tvarka prašomojoje valstybėje 
narėje tikslais bet kokia bauda, nuobauda 
ar socialinio draudimo įmokų mokėjimas 
atgaline tvarka, dėl kurių buvo pateiktas 
prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo, 
laikomi prašomosios valstybės narės bauda 
ar nuobauda.

Or. en

Pakeitimas 792
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo arba 
pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar
nuobaudos skyrimo prašomojoje valstybėje 
narėje tikslais bet kokia bauda ar
nuobauda, dėl kurios buvo pateiktas 
prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo, 
laikoma prašomosios valstybės narės bauda 
ar nuobauda.

2. Baudos, nuobaudos išieškojimo ar 
socialinio draudimo įmokų sumokėjimo 
atgaline tvarka, arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos, nuobaudos skyrimo 
ar socialinio draudimo įmokų 
sumokėjimo atgaline tvarka prašomojoje 
valstybėje narėje tikslais bet kokia bauda, 
nuobauda ar socialinio draudimo įmokų 
sumokėjimas atgaline tvarka, dėl kurių
buvo pateiktas prašymas dėl išieškojimo ar 
pranešimo, laikomi prašomosios valstybės 
narės bauda ar nuobauda.

Or. de
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Pakeitimas 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo arba 
pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo prašomojoje valstybėje 
narėje tikslais bet kokia bauda ar 
nuobauda, dėl kurios buvo pateiktas 
prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo, 
laikoma prašomosios valstybės narės bauda 
ar nuobauda.

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo ar 
socialinės apsaugos įmokų mokėjimo 
atgaline tvarka, arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo prašomojoje valstybėje narėje 
tikslais bet kokia bauda ar nuobauda, dėl 
kurios buvo pateiktas prašymas dėl 
išieškojimo ar pranešimo, laikoma 
prašomosios valstybės narės bauda ar 
nuobauda.

Or. en

Pakeitimas 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašomoji institucija nedelsdama 
praneša prašančiajai institucijai apie 
veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios 
institucijos prašymui dėl pranešimo ar 
išieškojimo patenkinti, ypač nurodyti datą, 
kada dokumentas ar sprendimas buvo 
išsiųstas adresatui arba jis apie tai gavo 
pranešimą.

3. Prašomoji institucija nedelsdama 
praneša prašančiajai institucijai apie 
veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios 
institucijos prašymui dėl informacijos, 
pranešimo ar išieškojimo patenkinti, ir
būtent praneša datą, kada dokumentas ar 
sprendimas buvo išsiųstas adresatui arba jis 
apie tai gavo pranešimą.

Ši nuostata taikoma, jei esama esminių 
kliūčių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti 
prašymą.

Or. en
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Pakeitimas 795
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašomoji institucija nedelsdama 
praneša prašančiajai institucijai apie 
veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios 
institucijos prašymui dėl pranešimo ar 
išieškojimo patenkinti, ypač nurodyti datą, 
kada dokumentas ar sprendimas buvo 
išsiųstas adresatui arba jis apie tai gavo 
pranešimą.

3. Prašomoji institucija nedelsdama 
praneša prašančiajai institucijai apie 
veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios 
institucijos prašymui dėl informacijos, 
pranešimo ar išieškojimo patenkinti, ypač 
nurodyti datą, kada dokumentas ar 
sprendimas buvo išsiųstas adresatui arba jis 
apie tai gavo pranešimą.

Ši taisyklė taikoma, jei esama esminių 
kliūčių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti 
prašymą.

Or. de

Pakeitimas 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašomoji institucija nedelsdama 
praneša prašančiajai institucijai apie 
veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios 
institucijos prašymui dėl pranešimo ar 
išieškojimo patenkinti, ypač nurodyti datą, 
kada dokumentas ar sprendimas buvo 
išsiųstas adresatui arba jis apie tai gavo 
pranešimą.

3. Prašomoji institucija nedelsdama 
praneša prašančiajai institucijai apie 
veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios 
institucijos prašymui dėl informacijos, 
pranešimo ar išieškojimo patenkinti, ir
būtent praneša datą, kada dokumentas ar 
sprendimas buvo išsiųstas adresatui arba jis 
apie tai gavo pranešimą.

Or. en

Pakeitimas 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši nuostata taikoma, jei esama esminių 
kliūčių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuostatos dėl baudų ar nuobaudų 
išieškojimo taip pat taikomos baudoms, 
kurias skyrė darbo teismai, užtikrindami 
pagal įstatymus priimtų sprendimų 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 799
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nuostatos dėl baudų ar nuobaudų 
išieškojimo taip pat taikomos baudoms, 
kurias skyrė nacionaliniai teismai, 
priimdami įstatymų vykdomuosius 
sprendimus.

Or. en
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Pagrindimas

Priimančiosios valstybės ar įsisteigimo valstybės teismams turi būti leidžiama išieškoti ir 
nustatyti baudas įmonėms, kurios pažeidžia nacionalinius ir Sąjungos įstatymus, ir priteisti 
atitinkamus žalos atlyginimo ir kitus mokėjimus darbuotojams, nukentėjusiems nuo tokių 
įstatymo pažeidimų.

Pakeitimas 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Susitikimuose, kurie sudaro pramonės 
procedūrų dalį, įskaitant tarpininkavimo 
socialiniams partneriams susitikimus, 
priimtiems sprendimams taip pat taikomi 
13 ir 14 straipsniai.

Or. en

Pakeitimas 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo 
procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba 
suinteresuotoji šalis užginčija baudą, 
nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, 
tarpvalstybinė paskirtos baudos ar 
nuobaudos vykdymo procedūra 
sustabdoma, kol atitinkama nacionalinė 
institucija šiuo klausimu nepriims 
sprendimo.

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo 
procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba 
suinteresuotoji šalis užginčija baudą, 
nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, 
tarpvalstybinė paskirtos baudos ar 
nuobaudos vykdymo procedūra 
sustabdoma, kol atitinkama nacionalinė 
institucija šiuo klausimu nepriims 
sprendimo. Prašančioji institucija apie šį 
užginčijimą nedelsiant praneša 
prašomajai institucijai. Tačiau 
prašančioji institucija gali prašyti 
atsargumo sumetimais įšaldyti ir 



AM\925205LT.doc 109/125 PE504.094v02-00

LT

konfiskuoti turtą, kad sumažintų 
neišieškojimo pavojų prieš galutinai 
įsigaliojant sprendimui pagal Direktyvą 
(…) dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir 
konfiskavimo Europos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo 
procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba 
suinteresuotoji šalis užginčija baudą, 
nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, 
tarpvalstybinė paskirtos baudos ar 
nuobaudos vykdymo procedūra 
sustabdoma, kol atitinkama nacionalinė 
institucija šiuo klausimu nepriims 
sprendimo.

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo 
procedūrai susijęs paslaugų teikėjas 
prašančiojoje valstybėje narėje pagal 
taikytinas užginčijimo taisykles užginčija 
baudą, nuobaudą ir (arba) pagrindinį 
reikalavimą, tarpvalstybinė paskirtos 
baudos ar nuobaudos vykdymo procedūra 
sustabdoma, kol atitinkama nacionalinė 
institucija šiuo klausimu nepriims 
sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 803
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo 
procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba 
suinteresuotoji šalis užginčija baudą, 
nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, 
tarpvalstybinė paskirtos baudos ar 
nuobaudos vykdymo procedūra 

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo 
procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba 
suinteresuotoji šalis užginčija baudą, 
nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, 
tarpvalstybinė paskirtos baudos ar 
nuobaudos vykdymo procedūra 
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sustabdoma, kol atitinkama nacionalinė 
institucija šiuo klausimu nepriims 
sprendimo.

sustabdoma, kol atitinkama prašančios 
valstybės narės nacionalinė institucija šiuo 
klausimu nepriims sprendimo.

Or. de

Pakeitimas 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
-17 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-17 straipsnis
1. Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
nepažeidžia valstybių narių teisės taikyti 
ar priimti darbuotojams palankesnius 
teisės aktus, reglamentavimo ar 
administracines nuostatas, arba skatinti 
ar leisti sudaryti tarp socialinių partnerių 
darbuotojams palankesnes kolektyvines 
sutartis.
2. Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pagrįsta priežastis 
sumažinti bendrą darbuotojų apsaugos 
lygį šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB 
taikymo srityse. Tai nepažeidžia valstybių 
narių ir (arba) administracijos ir 
darbuotojų teisių atsižvelgiant į kintančias 
aplinkybes nustatyti kitokias nei šios 
direktyvos priėmimo metu galiojusias 
teisines, normines ar sutartines 
priemones, jei visais atvejais laikomasi 
šioje direktyvoje nustatytų būtiniausių 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 805
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komandiruotiems darbuotojams 
taikytinos darbo sąlygos, nustatytos
Darbuotojų komandiravimo direktyvos 3 
straipsnio 2 dalyje, yra minimalūs 
reikalavimai. Ši direktyva ir Direktyva 
96/71/EB nepažeidžia valstybių narių 
teisės numatyti, taikyti ar užtikrinti 
darbuotojams palankesnį užmokestį ir 
darbo sąlygas, nei nustatyti Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 7, 8 ir 10 dalyse, 
priimant įstatymus, reglamentus ir taikant 
administracinę praktiką, arba skatinti ar 
sudaryti galimybę tarp socialinių 
partnerių sudaryti kur kas darbuotojams 
palankesnes kolektyvines sutartis arba 
susitarimus.

Or. de

Pakeitimas 806
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant įgyvendinti viešuosius tikslus 
ir atlikti viešąsias užduotis taikant vienodo 
požiūrio ir nediskriminavimo principus, 
valstybės narės, priimdamos arba 
taikydamos teisės aktus, reglamentus ir 
administracinę praktiką, gali skatinti 
nustatyti vienodą užmokestį ir darbo 
sąlygas lygintinose darbo vietose, ypač 
viešųjų pirkimų nacionaliniu, regioniniu 
ir vietos lygmenimis srityje, kai tai 
naudingiau darbuotojams. Ši nuostata 
taikoma nepažeidžiant šios direktyvos ir 
Direktyvos 96/71/EB.
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Valstybės narės gali nustatyti, kad 
kolektyvinės sutartys, kuriose aptariamos 
ne vien tik teisės aktais, reglamentais ir 
administracine praktika nustatytos 
minimalios darbo sąlygos, būtų taikomos 
tarpvalstybinėms įmonėms, įsisteigusioms 
kitose valstybėse narėse.

Or. de

Pakeitimas 807
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali sudaryti darbo 
sąlygas, nustatytas panašioms įmonėms, 
profesijoms arba sektoriams regione, kaip 
palankesnes darbo sąlygas pagal 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 808
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, neturinčios visuotinio 
taikymo sistemos, gali sudaryti 
kolektyvines sutartis, taikytinas 
atitinkamų sektorių panašioms įmonėms 
regione, pagal kurias būtų užtikrintos 
palankesnės darbo sąlygos. Reikėtų 
atsižvelgti į atitinkamą šios srities 
praktiką.

Or. de
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Pakeitimas 809
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
nekliudo valstybėms narėms ratifikuoti 
TDO konvenciją Nr. 94.

Or. de

Pakeitimas 810
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šios direktyvos netrukdo įvesti ar taikyti 
atlyginimų ar minimalių atlyginimų 
indeksavimo mechanizmus, ar juos taikyti 
komandiruotiems darbuotojams.

Or. de

Pakeitimas 811
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šios direktyvos įgyvendinimas neturi 
būti naudojamas darbuotojų, kuriuos 
apima ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB, 
bendro apsaugos lygio sumažinimui 
pateisinti.
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Or. de

Pakeitimas 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, 
nustatyta 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 
dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, vykdoma
per Vidaus rinkos informacinę sistemą
(VRI), įdiegtą [nuoroda į VRI reglamentą].

1. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, 
nustatyti 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 
3 dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, 
vykdomi naudojantis Vidaus rinkos 
informacine sistema (VRI), įdiegta
[nuoroda į VRI reglamentą], arba taikant
kitus nustatytus bendradarbiavimo 
metodus, kuriems valstybės narės pritarė 
kiekvienu konkrečiu atveju, arba pagal 
dvišalius susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, 
nustatyta 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 
dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, vykdoma
per Vidaus rinkos informacinę sistemą 
(VRI), įdiegtą [nuoroda į VRI reglamentą].

1. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas, nustatytas 6, 
7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 
14 ir 15 straipsniuose, kiek įmanoma, 
vykdomas naudojantis Vidaus rinkos 
informacine sistema (VRI), įdiegta
[nuoroda į VRI reglamentą], kartu 
naudojantis kitomis nustatytomis 
bendradarbiavimo priemonėmis, pvz., 
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dvišaliais susitarimais.

Or. en

Pakeitimas 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų savitarpio pagalba, numatyta 
susijusiuose šios direktyvos ir Direktyvos 
96/71/EB straipsniuose, teikiama 
naudojantis galiojančiomis nustatytomis 
priemonėmis ir, kai įmanoma, papildoma 
naudojantis Vidaus rinkos informacine 
sistema (VRI), nustatyta [nuoroda į VRI 
reglamentą].

Or. en

Pakeitimas 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų 
kompetentingų institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, 
taikymu ir stebėsena, tokiu mastu, kad šie 
susitarimai nedarytų neigiamo poveikio 
susijusių darbuotojų ir bendrovių teisėms 
ir prievolėms.

2. Pagal Direktyvos 96/71/EB 4 ir 
5 straipsniuose nustatytus principus 
valstybės narės gali nevaržomai taikyti 
dvišalius susitarimus, susijusius su jų 
kompetentingų institucijų administraciniu 
bendradarbiavimu ir savitarpio pagalba, 
jei tokie susitarimai padeda užtikrinti
Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos 
įgyvendinimą.
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Or. en

Pakeitimas 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų 
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių 
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
prievolėms.

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų 
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena.

Or. fr

Pakeitimas 817
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų 
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių 
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
prievolėms.

2. Valstybės narės gali toliau taikyti ir 
priimti naujus dvišalius susitarimus dėl jų 
kompetentingų institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių 
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
prievolėms.
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Or. de

Pakeitimas 818
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
prievolėms.

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų 
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių 
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
prievolėms.

Or. en

Pakeitimas 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų 
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių 
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
prievolėms.

2. Valstybės narės gali toliau taikyti 
dvišalius susitarimus ar sudaryti naujus 
dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų 
institucijų administracinio 
bendradarbiavimo, susijusio su 
komandiruotiems darbuotojams numatytų 
darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir 
stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai 
nedarytų neigiamo poveikio susijusių 
darbuotojų ir bendrovių teisėms ir 
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prievolėms.

Or. en

Pakeitimas 820
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių 
kompetentingos institucijos kuo labiau 
naudojasi VRI. Tuo atveju, kai vienos 
susijusios valstybės narės kompetentinga 
institucija pasinaudoja VRI, ji turi būti 
naudojama vykdant bet kokius reikiamus 
tolesnius veiksmus ir jai turi būti teikiama 
pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) 
mechanizmą (-us), numatytą (-us) 
tokiame dvišaliame susitarime dėl 
administracinio bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių 
kompetentingos institucijos kuo labiau 
naudojasi VRI. Tuo atveju, kai vienos 
susijusios valstybės narės kompetentinga 
institucija pasinaudoja VRI, ji turi būti 
naudojama vykdant bet kokius reikiamus 

Išbraukta.
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tolesnius veiksmus ir jai turi būti teikiama 
pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) 
mechanizmą (-us), numatytą (-us) 
tokiame dvišaliame susitarime dėl 
administracinio bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos.

Or. en

Pakeitimas 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių kompetentingos 
institucijos kuo labiau naudojasi VRI. Tuo 
atveju, kai vienos susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija 
pasinaudoja VRI, ji turi būti naudojama 
vykdant bet kokius reikiamus tolesnius 
veiksmus ir jai turi būti teikiama 
pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) 
mechanizmą (-us), numatytą (-us) 
tokiame dvišaliame susitarime dėl 
administracinio bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos.

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių kompetentingos 
institucijos kuo labiau naudojasi VRI.

Or. en

Pakeitimas 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių kompetentingos 
institucijos kuo labiau naudojasi VRI. Tuo 

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių kompetentingos 
institucijos kuo labiau naudojasi VRI. Tuo 
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atveju, kai vienos susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija 
pasinaudoja VRI, ji turi būti naudojama 
vykdant bet kokius reikiamus tolesnius 
veiksmus ir jai turi būti teikiama 
pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) 
mechanizmą (-us), numatytą (-us) 
tokiame dvišaliame susitarime dėl 
administracinio bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos.

atveju, kai vienos susijusios valstybės 
narės kompetentinga institucija 
pasinaudoja VRI, ji turi būti naudojama 
vykdant bet kokius reikiamus tolesnius 
veiksmus.

Or. fr

Pakeitimas 824
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentinga institucija į Vidaus 
rinkos informacinę (VRI) sistemą įtraukia 
9 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose ir 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, 
kad ji nedelsiant būtų prieinama kitoms 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Esamo apsaugos lygio išsaugojimo sąlyga. 
Palankesnės nuostatos
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1. Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
nepažeidžia valstybių narių teisės taikyti 
ar priimti darbuotojams palankesnius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba skatinti 
ar leisti socialiniams partneriams 
tarpusavyje sudaryti darbuotojams 
palankesnes kolektyvines sutartis.
2. Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis 
aplinkybėmis nėra pagrįsta priežastis 
bendram darbuotojų apsaugos šios 
direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB taikymo 
srityse lygiui sumažinti. Tai nepažeidžia 
valstybių narių ir (arba) administracijos ir 
darbuotojų teisių atsižvelgiant į kintančias 
aplinkybes nustatyti kitokias nei šios 
direktyvos priėmimo metu galiojusias 
teisines, normines ar sutartines 
priemones, jei laikomasi šioje direktyvoje 
nustatytų būtiniausių reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Visoje ES šiurkščius pažeidimus 

įvykdžiusių asmenų juodasis sąrašas
Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija pateikia Tarybai 
ir Europos Parlamentui galimybės sukurti 
visos ES fizinių ir juridinių asmenų, 
pakartotinai šiurkščiai pažeidžiančių 
Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos 
nuostatas, juodąjį sąrašą poveikio 
vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkėlimas į nacionalinę teisę Perkėlimas į nacionalinę teisę ir nuostatų 
nesilaikymas

Or. en

Pakeitimas 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybės narės į nacionalinę teisę 
neperkelia šios direktyvos nuostatų, 
Komisija pradeda įprastą pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą arba Europos 
Parlamentas paveda jai apsvarstyti ir 
pagrįstais atvejais pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 829
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas Pranešimas ir Direktyvos 96/71/EB 
pakeitimas
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Or. de

Pakeitimas 830
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo 
į nacionalinę teisę termino Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui šios direktyvos įgyvendinimo 
ataskaitą, o prireikus ir atitinkamus 
pasiūlymus.

1. Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo 
į nacionalinę teisę termino pabaigos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą.

Jei iš šių ataskaitų nematyti, kad iš esmės 
pagerėjo komandiruotų darbuotojų 
padėtis, praėjus vieniems metams po 
ataskaitinio laikotarpio, nurodyto 1 
dalyje, pabaigos, Direktyva 96/71/EB turi 
būti iš dalies pataisyta siekiant, kad 
verčiau būtų taikomas lygus darbo 
užmokestis, o ne vien tik minimalus 
užmokestis, ir visos kolektyvinės sutartys, 
o ne vien tik bendrai taikytinos 
kolektyvinės sutartys, jei likusios sąlygos 
tenkinamos, atsižvelgiant į 3 straipsnio 1 
dalies antrą įtrauką ir c punktą, taip pat į 
8 dalį. Komandiruotiems darbuotojams 
sudaromos tokios pačios sąlygos, 
apimančios atlyginimų mokėjimą, darbo 
užmokestį ir papildomus užmokesčio 
elementus, metines atostogas ir kitas 
darbo sąlygas, kaip ir nekomandiruotiems 
darbuotojams priimančiojoje valstybėje 
narėje.

Or. de

Pakeitimas 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino pabaigos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą, o prireikus ir 
atitinkamus pasiūlymus.

Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino pabaigos 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą, o prireikus ir 
atitinkamus pasiūlymus. Kartu su šia 
ataskaita pateikiamas kompetentingų 
institucijų reguliariai rengiamas rizikos 
vertinimas tam, kad jų teritorijoje būtų 
galima nustatyti veiklos sektorius, 
kuriuose paslaugų teikimo tikslais 
įdarbinta daugiausia komandiruotų 
darbuotojų. Šie rizikos vertinimai suteikia 
galimybę Europos lygmeniu susidaryti 
bendrą konkretiems sektoriams būdingų 
problemų ir poreikių, anksčiau 
užregistruotų pažeidimų, taip pat tam 
tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumo 
vaizdą.

Or. fr

Pakeitimas 832
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, o 
prireikus ir atitinkamus pasiūlymus.

Ne vėliau kaip po 3 metų nuo perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, o 
prireikus ir atitinkamus pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, o 
prireikus ir atitinkamus pasiūlymus.

Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo į 
nacionalinę teisę termino Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui šios direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą, o prireikus ir 
atitinkamus pasiūlymus.

Or. en


