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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0131),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį 
ir 294 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0086/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012) ir Teisės reikalų komiteto 
nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE498.030v01-00 6/41 PR\916592LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių 
teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, į kurią jos gali laikinai siųsti 
(komandiruoti) savo darbuotojus, kad šie 
atliktų paslaugoms suteikti būtinas 
užduotis. Darbuotojų komandiravimo 
tikslais būtina šią laisvę skirti nuo laisvo 
darbuotojų judėjimo principo, pagal kurį
kiekvienam piliečiui suteikiama teisė 
laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti 
ir tuo tikslu joje apsigyventi ir pagal kurį 
darbuotojai apsaugomi nuo 
diskriminavimo, susijusio su užimtumu, 
darbo užmokesčiu ir kitomis darbo 
sąlygomis, palyginti su tos valstybės narės 
piliečiams taikomomis sąlygomis;

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai komandiruojami laikantis laisvės teikti paslaugas principo ir komandiravimas 
neturi būti painiojamas su laisvu darbuotojų judėjimu. Siūlomu pakeitimu siekiama tai 
pabrėžti. Kadangi ši direktyva susijusi su darbuotojų komandiravimu, tai turėtų būti pareikšta 
pirmiausia.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 

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

įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma, ir reikėtų Sąjungos 
lygmeniu nustatyti vienodesnius 
kriterijus, kuriais remiantis būtų 
užtikrinamas vienodas aiškinimas;

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio nuostatomis, su kuriomis susijusi ši konstatuojamoji dalis, siekiama užtikrinti 
vienodą komandiravimo sąvokos aiškinimą, kad būtų vienodai suprantama, kad yra tikrasis 
komandiravimas.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) socialiniai partneriai atlieka svarbų 
vaidmenį komandiruojant darbuotojus 
teikti paslaugų, nes jie, remdamiesi 
nacionaliniais teisės aktais ir (arba) 
praktika, gali nustatyti skirtingus 
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius. Ši teisė turėtų būti susijusi su jų 
pareiga pranešti ir informuoti apie 
minėtuosius lygius.
Kad įmonės būtų paskatintos laikytis visų 
privalomų taisyklių, socialiniai partneriai 
turėtų apsvarstyti galimybę įvesti 
sertifikatus, kurie galėtų būti naudojami 
įmonių, kurios laikosi reikalavimų, 
baltiesiems sąrašams sudaryti ir kurie 
būtų akivaizdus tų įmonių patikimumo 
pripažinimas;

Or. en

Pagrindimas

Žodžiais „socialiniai partneriai“ siekiama įtraukti ir darbdavių organizacijas. Minimalių 
darbo užmokesčio lygių nustatymas kolektyvinėse sutartyse labai dažnai nėra pakankamai 
skaidrus užsienio įmonėms. Taigi, apie šiuos lygius turi būti geriau informuojama, o 
socialiniai partneriai turi dalyvauti teikiant šią informaciją. Siekiant užtikrinti Direktyvos 
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96/71/EB vykdymą reikia pradėti taikyti kai kurias motyvavimo priemones, o ne tik kontrolės 
priemones.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) kadangi priimančiosios valstybės 
narės gebėjimas nustatyti faktinius 
elementus dėl užsienio įmonės yra ribotas, 
bendradarbiavimas su įsisteigimo valstybe 
nare yra itin svarbus ir turi būti toliau 
gerinamas. Šiuo atžvilgiu itin svarbūs 
aspektai – abipusis pasitikėjimas, pagalba
ir nuolatinis dialogas bei savitarpio 
supratimas;

Or. en

Pagrindimas

Objektyviai priimančiajai valstybei narei neįmanoma nustatyti visų faktinių elementų dėl 
užsienio įmonės nepasikonsultavus ir nebendradarbiaujant su įsisteigimo valstybe nare. 
Nepaisant visų dabartinių tokio bendradarbiavimo problemų, neįmanoma visos atsakomybės 
perduoti priimančiajai valstybei narei neatsižvelgiant į įsisteigimo valstybės narės vykdomų 
patikrinimų ir kontrolės rezultatus.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi iš VRI sistemos naudotojų gauti labai teigiami atsiliepimai, rekomenduojama 
nustatyti, kad srityse, kuriuos apima ši sistema, ji būtų naudojama privalomai.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) kadangi dėl sunkumų, susijusių su 
galimybe susipažinti su informacija apie 
darbo sutarties sąlygas, paslaugų teikėjai 
labai dažnai netaiko taisyklių, valstybės 
narės turėtų būti įpareigotos užtikrinti 
galimybę viešai ir laisvai susipažinti su 
darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir 
susijusiems komandiruotiems 
darbuotojams. Šis įpareigojimas turėtų 
būti dar labiau patikslintas, ypač bendrai 
privalomų kolektyvinių sutarčių 
klausimu;

Or. en

Pagrindimas

Labai dažnai informacija apie įvairiuose bendrai privalomose kolektyvinėse sutartyse 
nustatytas darbo sutarties sąlygas nebūna tinkamai pateikiama. Negalime reikalauti, kad 
įmonės laikytųsi taisyklių, apie kurias jos nebuvo tinkamai informuotos arba kurios nebuvo 
viešai paskelbtos.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

aiškumas ir geresnė prieiga prie 
informacijos, kiekvienoje valstybėje 
narėje turėtų būti nustatytas bendras 
informacijos šaltinis. Valstybės narės 
turėtų nurodyti bendrą oficialią 
nacionalinę interneto svetainę, kurioje, 
visų pirma, būtų pateikta informacija apie 
darbo sutarčių sąlygas, taikomas jos 
teritorijoje komandiruotiems 
darbuotojams, ir nuorodos į visas laikantis 
ES teisės aktų sukurtas svetaines, skirtas
verslumui skatinti  ir (arba) 
tarpvalstybiniam paslaugų teikimui plėtoti;

Or. en

Pagrindimas

Dėl tokios padėties, kai darbo sutarčių sąlygas galima rasti skirtinguose šaltiniuose, taisyklės 
prastai žinomos, todėl jų nesilaikoma. Nustačius bendrą informacijos šaltinį būtų pagerinta 
prieiga prie informacijos ir darbdaviams ir darbuotojams.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau 
ribojančiomis priemonėmis nebūtų 
užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų 
nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybių narių patikros institucijos ir 
kitos susijusios stebėsenos ir vykdymo 
įstaigos, kiek įmanoma, bendradarbiauja ir 
keičiasi informacija, kaip numatyta 
atitinkamuose teisės aktuose, kad 
patikrintų, ar laikomasi komandiruotiems 
darbuotojams taikytinų taisyklių;

(21) valstybių narių patikros institucijos ir 
kitos susijusios nacionalinės stebėsenos ir 
vykdymo įstaigos, kiek įmanoma, 
bendradarbiauja ir keičiasi informacija, 
kaip numatyta atitinkamuose teisės 
aktuose, kad patikrintų, ar laikomasi 
komandiruotiems darbuotojams taikytinų 
taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad trečiosios šalys neturi teisės dalyvauti bylose komandiruotų darbuotojų 
vardu tik gavusios pastarųjų leidimą.



PR\916592LT.doc 13/41 PE498.030v01-00

LT

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.
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Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis išbraukiama, nes buvo išbrauktas 12 straipsnis.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis išbraukiama, nes buvo išbrauktas 12 straipsnis.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis perkelta po 28 konstatuojamosios dalies. Tolesnių konstatuojamųjų 
dalių eilės tvarka neteisinga. Šiuo pakeitimu, visų pirma, siekiama paaiškinti, kodėl įvedamos 
priemonės tarpvalstybiniu lygmeniu užtikrinant baudų ir nuobaudų taikymą, ir atkreipti 
dėmesį į problemas ir kliūtis, dėl kurių būtina suderinti šios srities teisės aktus.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, 
laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis 
konkrečių veiksmų, pagrįstų 
tarpvalstybiniu administracinių baudų ir 
nuobaudų vykdymu;
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apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus 
rinkos veikimui;

Or. en

Pagrindimas

Antras šios konstatuojamosios dalies sakinys (šiek tiek performuluotas) perkeltas į 28a 
konstatuojamąją dalį (naują).

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) dėl skirtingų valstybių narių 
sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų arba nuobaudų 
vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla 
kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui. 
Todėl valstybių narių teisės aktų 
derinimas šiuo klausimu yra esminė 
prielaida, siekiant užtikrinti geresnį, 
vienodesnį ir palyginamesnį įstatymų 
laikymosi lygį;

Or. en

Pagrindimas

Baudomis ir nuobaudomis dėl jų atgrasomojo poveikio, visų pirma, siekiama užtikrinti 
įstatymų laikymąsi (lygiavertis darbuotojų apsaugos lygis yra antraeilis ir netiesioginis 
rezultatas).

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, 
susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir 
baudų vykdymu, ir poreikio nustatyti 
bendresnio pobūdžio kriterijus dėl 
tolesnių procedūrų tuo atveju, kai jos 

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

poveikis valstybių narių kompetencijai 
nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų 
sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas 
išieškojimo priemones;

Or. en

Pagrindimas

IV skyriuje nenustatyta vienodesnė sistema, o atliekami kai kurie suderinimai, kuriais 
siekiama užtikrinti, kad tarpvalstybinis nuobaudų ir baudų vykdymas būtų įmanomas ir 
veiksmingas net pagal skirtingas nacionalines nuostatas.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kompetentinga institucija – valstybės 
narės paskirta institucija šioje direktyvoje 
numatytoms funkcijoms vykdyti;

a) kompetentinga institucija – valstybės 
narės paskirtos valdžios institucijos šioje 
direktyvoje numatytoms funkcijoms 
vykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Labai dažnai valstybėse narėse yra daugiau nei viena kompetentinga valdžios institucija, 
skirta šioje direktyvoje numatytoms funkcijoms vykdyti. Svarbu pabrėžti, kad šios institucijos 
turėtų būti valstybinės.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašančioji institucija – valstybės narės 
kompetentinga institucija, kuri pateikia 
prašymą dėl pagalbos, informacijos, 
pranešimo arba nuobaudų ar baudų, 
nurodytų V skyriuje, išieškojimo;

b) prašančioji institucija – valstybės narės 
kompetentinga institucija, kuri pateikia 
prašymą dėl pagalbos, informacijos, 
pranešimo arba nuobaudų ar baudų, 
nurodytų VI skyriuje, išieškojimo;

Or. en
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Pagrindimas

Tarpvalstybinis vykdymas reglamentuojamas VI skyriuje, o ne V skyriuje.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prašomoji institucija – valstybės narės 
kompetentinga institucija, kuriai 
pateikiamas prašymas dėl pagalbos, 
informacijos, pranešimo ar išieškojimo;

c) prašomoji institucija – valstybės narės 
kompetentinga institucija, kuriai 
pateikiamas prašymas dėl pagalbos, 
informacijos, pranešimo ar išieškojimo, 
kaip nurodyta VI skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Reikėjo išsamesnio paaiškinimo, kokia institucija yra numatyta.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 
96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą 
kompetentingos institucijos atsižvelgia į 
faktinius elementus, apibūdinančius 
bendrovių įsisteigimo valstybėje vykdomą 
veiklą, kad būtų nustatyta, ar šios 
bendrovės iš tikrųjų atlieka didžiąją dalį 
veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracinei veiklai. 
Gali būti tokie elementai:

Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 
96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą 
kompetentingos institucijos atsižvelgia į 
faktinius elementus, apibūdinančius 
bendrovių įsisteigimo valstybėje vykdomą 
veiklą, kad būtų nustatyta, ar šios 
bendrovės iš tikrųjų komandiruoja 
darbuotojus į kitos valstybės narės 
teritoriją tarpvalstybinio paslaugų teikimo 
tikslais. Gali būti tik tokie elementai:

Or. en

Pagrindimas

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
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Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai 
yra įdarbinti;

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai 
yra įdarbinti ir iš kurios jie yra 
komandiruoti;

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojai gali būti įdarbinti vienoje vietoje, o komandiruoti iš kitos. Tai turėtų būti aiškiai 
pasakyta. Abu informacijos elementai yra naudingi vertinant faktinius elementus.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo didžiąją 
dalį verslo veiklos ir kurioje dirba jos 
administracinis personalas;

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo savo 
verslo veiklą, kuri, vertinant ilgesniu 
laikotarpiu, neapsiriboja vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracine veikla;

Or. en

Pagrindimas

Pagal ETT sprendimus (C-115/2011) ir Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 nereikalaujama, kad 
įmonės veikla įsisteigimo valstybėje narėje sudarytų didžiąją jos veiklos dalį. Vis dėlto, 
apskritai įmonių, kurios komandiruoja darbuotojus, veikla neturėtų apsiriboti vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracine veikla. Žodžių junginiu „vertinant ilgesniu laikotarpiu“ 
siekiama užtikrinti, kad būtų galima per ilgesnį laikotarpį peržiūrėti įmonės veiklą, o ne tik 
atlikti įvertinimą konkrečiu momentu.
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Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neįprastai mažas įsisteigimo valstybėje 
narėje įvykdytų sutarčių skaičius ir (arba) 
pasiekta apyvartos apimtis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad dėl svarbios užsienyje sudarytos sutarties įmonės įsisteigimo valstybėje narėje 
pasiekta apyvartos apimtis yra labai nedidelė, o tai nedaro žalos tikrajam komandiravimo 
pobūdžiui.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių elementų vertinimas pritaikomas 
kiekvienam atskiram atvejui ir jame 
atsižvelgiama į bendrovės įsisteigimo 
valstybėje vykdomos veiklos pobūdį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa bus galiausiai sujungta su 3 straipsnio 2 dalimi ir kartu su ja sudarys naują 3 
straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų įvertinta, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai atlieka savo darbą 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis 
paprastai dirba, išnagrinėjami visi faktiniai 

Kad būtų įvertinta, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai atlieka savo darbą 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis 
paprastai dirba, išnagrinėjami faktiniai 
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elementai, apibūdinantys tokį darbą ir 
darbuotojo padėtį.

elementai, apibūdinantys tokį darbą ir 
darbuotojo padėtį.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi faktiniai elementai yra tik orientaciniai, nereikėtų siūlyti kiekvienu atveju išnagrinėti 
juos visus.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gali būti tokie elementai: Gali būti tik tokie elementai:

Or. en

Pagrindimas

Dėl galimybės taikyti labiau pavyzdinius ir orientacinius elementus, kuriuos reikėtų tikrinti 
atliekant kontrolę, atsiranda teisinis neapibrėžtumas. Dėl atviro sąrašo skirtingose valstybėse 
narėse būtų taikomi skirtingi elementai, o dėl šios priežasties būtų priimti skirtingi 
sprendimai dėl komandiruojamo darbuotojo apibrėžties. Todėl 3 straipsnyje reikėtų nustatyti 
uždarą elementų sąrašą.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) komandiruotas darbuotojas turi jam 
išduotą galiojančią A1 formą.

Or. en

Pagrindimas

Prieš komandiruotės pradžią darbdavys turi gauti po vieną A1 formą kiekvienam
komandiruojamam darbuotojui. Šis sertifikatas susijęs su socialinės apsaugos teisės aktais ir 
naudojamas įrodyti, jog socialinio draudimo įmokos mokamos ne priimančiojoje šalyje, o 
kitoje ES valstybėje narėje, todėl jis gali būti laikomas vienu iš orientacinių elementų, 
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apibūdinančių komandiruotus darbuotojus.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atliekant bendrą privalomą vertinimą visi 
išvardyti faktiniai elementai yra 
orientaciniai veiksniai, todėl jų negalima 
vertinti atskirai. Kriterijai pritaikomi 
kiekvienam konkrečiam atvejui 
atsižvelgiant į jo ypatumus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši pastraipa bus visa sujungta su 3 straipsnio 1 dalimi ir kartu su ja sudarys naują 3 
straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atliekant bendrą privalomą vertinimą 
visi 1 ir 2 dalyse išvardyti faktiniai 
elementai yra orientaciniai veiksniai, 
todėl jų negalima vertinti atskirai. Šių 
elementų vertinimas pritaikomas 
kiekvienam konkrečiam atvejui 
atsižvelgiant į jo ypatumus. Vieno ar 
daugiau elementų nebuvimas nebūtinai 
užkerta kelią komandiravimui, tačiau tai 
gali padėti nustatant, ar komandiravimas 
yra tikras.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti patikslinta, jog ši dalis yra susijusi su 1 ir 2 dalyse išvardytais faktiniais elementais 
ir sudarys 3 straipsnio 3 dalį.
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos taikymo tikslu valstybės 
narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų 
ir (arba) praktikos, paskiria vieną ar kelias 
kompetentingas institucijas, tarp jų gali 
būti ir ryšių palaikymo tarnyba (-os), 
nurodyta (-os) Direktyvos 96/71/EB 4 
straipsnyje.

Šios direktyvos taikymo tikslu valstybės 
narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų 
ir (arba) praktikos, paskiria vieną ar kelias 
kompetentingas institucijas, tarp jų gali 
būti ir ryšių palaikymo tarnyba (-os), 
nurodyta (-os) Direktyvos 96/71/EB 4 
straipsnyje.

Pagrindinė ryšių palaikymo tarnybos 
užduotis − teikti informaciją apie darbo 
sutarčių sąlygas. Minėtųjų taisyklių 
taikymo stebėseną gali vykdyti ryšių 
palaikymo tarnybos arba kitos stebėsenos 
institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio straipsnio antraštinę dalį reikia nurodyti pagrindines ryšių palaikymo tarnybų 
užduotis. Todėl reikia įtraukti šį patikslinimą.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti informacijos 
visapusišką prieinamumą ir teisinį 
tikrumą, bendrai privalomomis laikomos 
tik bendroje oficialioje nacionalinėje 
interneto svetainėje paskelbtos darbo 
sutarčių sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir saugumą, svarbu paaiškinti, kad bendrai privalomomis 
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turi būti laikomos tik paslaugų teikėjui tinkamai pateiktos darbo sutarčių sąlygos. Labai 
dažnai informacija apie bendrai privalomose kolektyvinėse sutartyse nustatytas darbo 
sutarčių sąlygas yra neprieinama. Negalime reikalauti, kad įmonės laikytųsi taisyklių, apie 
kurias jos nebuvo informuotos arba kurios nebuvo viešai paskelbtos.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinėse interneto svetainėse
aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir 
prieinamu būdu nurodo, kokios darbo 
sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų 
(nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės 
aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams;

a) bendroje oficialioje nacionalinėje
interneto svetainėje aiškiai, išsamiai ir 
naudotojams patogiu ir prieinamu būdu 
nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir 
(arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) 
regioninių) teisės aktų dalys turi būti 
taikomos į jų teritoriją komandiruotiems 
darbuotojams;

Or. en

Pagrindimas

Tik užtikrinę vieną informacijos šaltinį galime pagerinti pačios informacijos prieinamumą. Be 
to, darbo sutarčių sąlygos turėtų būti oficialiai skelbiamos oficialioje nacionalinėje interneto 
svetainėje tokiu būdu užtikrinant, jog jos bus tiesiogiai prieinamos darbuotojams ir 
darbdaviams.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą 
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai 
iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 
96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista 
interneto svetainėse, kuriose esant 
galimybei pateikiamos nuorodos į esamas 
svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, 
visų pirma susijusius socialinius partnerius;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija 
apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą 
(ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios 
sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties 
sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai 
iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 
96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista 
bendroje oficialioje nacionalinėje
interneto svetainėje, kurioje esant 
galimybei pateikiamos nuorodos į esamas 
svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, 



PR\916592LT.doc 25/41 PE498.030v01-00

LT

visų pirma susijusius socialinius partnerius;

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma 
parengiant lankstinuką su jos santrauka, 
kurioje nurodomos pagrindinės taikomos 
darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją anglų kalba 
ir kita (-omis) tinkamiausia (-iomis)
šalies, kurioje teikiamos paslaugos, 
nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu 
įmanoma parengiant lankstinuką su jos 
santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės 
taikomos darbo sąlygos, ir naudojant 
neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to 
prašoma;

Or. en

Pagrindimas

Kalbų, į kurias turėtų būti išversta informacija, pasirinkimas turėtų būti grindžiamas 
susijusioje valstybėje narėje komandiruotų darbuotojų pilietybės ir jų skaičiaus įvertinimu. Be 
to, anglų kalba turi būti pagrindinė vidaus rinkoje, o ją naudojant sudaromos sąlygos 
tolesniems vertimams.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekia, kad nacionalinėse interneto 
svetainėse pateikiama informacija būtų 
prieinamesnė ir aiškesnė;

d) siekia, kad informacija, ypač bendroje
oficialioje nacionalinėje interneto 
svetainėje pateikiama a punkte nurodyta
informacija, būtų prieinamesnė ir aiškesnė 
ir sistemingai atnaujinama;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės darbo sąlygos (ypač minimalus atlyginimas) gali keistis, 
šią informaciją reikia sistemingai atnaujinti.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nuolat atnaujina pateiktą informaciją 
apie valstybes.

f) užtikrina, kad šalių duomenų 
santraukose pateikiama informacija būtų 
atnaujinama, tiksli ir išsami.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kai kurių šalių duomenų santraukose tik nurodoma, kad kai kurios darbo sutarčių 
sąlygos yra nustatytos bendrai privalomose kolektyvinėse sutartyse. Kadangi jos yra 
papildomas informacijos šaltinis ES lygmeniu, jose turėtų būti pateikiama tiksli ir išsami 
informacija, ypač susijusi su skirtingomis darbo rinkomis, kuriose šias sąlygas vietoj 
įstatymais nustatytų sąlygų arba tuo pat metu, kaip ir jas, nustato socialiniai partneriai.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma pateikiami 
atsakymai į kompetentingų institucijų 
tinkamai pagrįstus prašymus pateikti 
informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą 
ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis 
komandiravimo situacijomis, įskaitant bet 
kokio piktnaudžiavimo darbuotojų 
komandiravimą reglamentuojančiomis 
taisyklėmis arba galimų neteisėtos 
tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms 
bendradarbiaujant visų pirma nedelsiant
pateikiami atsakymai į kompetentingų 
institucijų tinkamai pagrįstus prašymus 
pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, 
patikrinimą ar tyrimą, susijusį su 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje 
nurodytomis komandiravimo situacijomis, 
įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo 
darbuotojų komandiravimą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis tyrimą.

Or. en
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Pagrindimas

Ši direktyva susijusi tik su darbuotojų komandiravimu. Todėl nederėtų minėti kitų galimų 
neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejų.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos 
užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar 
tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti 
sprendimą, skubiai apie tai informuoja 
prašančiąją valstybę narę. Jei ir toliau kyla 
problemų keičiantis informacija, Komisija 
turėtų imtis veiksmų siekdama padėti 
valstybėms narėms išspręsti šias 
problemas.

Or. en

Pagrindimas

Iš dabartinės padėties matyti, kad ir toliau gali kilti problemų (kartais pagrįstų) valstybėms 
narėms keičiantis informacija. Taigi Komisija galėtų atlikti tarpininko vaidmenį sprendžiant 
šias problemas.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo elektroninėmis priemonėmis 
pateikia kitų valstybių narių arba 
Komisijos reikalaujamą informaciją.

Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo arba per mėnesį, jei atsakymui 
gauti reikia atlikti tikrinimą vietoje,
elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų 
valstybių narių arba Komisijos 
reikalaujamą informaciją.

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje nustatyti terminai turėtų būti ambicingi, tačiau tuo pat metu ir įvykdomi. 
Taigi įprastas terminas yra 2 savaitės su dviem išimtimis. Pirmoji išimtis reikalinga norint 
atlikti tikrinimą vietoje, kuriam objektyviai reikia daugiau laiko, taigi ir ilgesnio termino.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per 24 valandas.

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė 
sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, 
dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, 
naudojamasi specialiu skubos 
mechanizmu. Tokias atvejais informacija 
pateikiama per dvi darbo dienas.

Or. en

Pagrindimas

Antrąją išimtį turi pagrįsti pagrįstas skubus reikalas, dėl kurio turi būti imtasi skubių 
veiksmų. Vis dėlto šis trumpas terminas turi objektyvias ribas. Tik tam tikri dalykai gali būti 
patikrinti per 2 darbo dienas.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, 
į kuriuos įtraukti paslaugų teikėjai ir 
kuriais gali naudotis jų teritorijoje esančios 
kompetentingos institucijos, tokiomis 
pačiomis sąlygomis galėtų naudotis ir 
atitinkamos kitų valstybių narių 
kompetentingos institucijos.

6. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, 
į kuriuos įtraukti paslaugų teikėjai ir 
kuriais gali naudotis jų teritorijoje esančios 
kompetentingos institucijos, panašiomis 
sąlygomis (naudojantis VRI sistema ar 
pasitelkus nacionalinę kompetentingą 
instituciją) galėtų naudotis ir atitinkamos 
kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos.

Or. en
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Pagrindimas

Negalime užtikrinti tokių pačių sąlygų, nes užsienio kompetentingos institucijos neturi 
galimybės naudotis tam tikrais registrais. Jos gali tiesiogiai naudotis tik viešais registrais. 
Todėl jie gali jais naudotis tik naudodamiesi VRI sistema arba nacionalinių kompetentingų 
institucijų pagalba, o tokios sąlygos yra panašios, o ne tokios pačios.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą. 
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą. 
Informacija, kuria keičiamasi, naudojama 
tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos 
buvo paprašyta, susijusiais atvejais ir 
vadovaujantis asmens duomenų apsaugos 
teise.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad informacija, kuria keičiamasi, nebūtų naudojama kitais, nepageidautinais 
tikslais.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo 
valstybė narė padeda valstybei narei, į 
kurią darbuotojai komandiruojami, 
siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą 
taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo 
įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva 
pateikia valstybei narei, į kurią 
darbuotojai komandiruojami, bet kokią 
susijusią informaciją, nurodytą 3 straipsnio 

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo 
valstybė narė padeda priimančiajai 
valstybei narei, siekdama užtikrinti, kad 
būtų laikomasi pagal Direktyvą 96/71/EB 
ir šią direktyvą taikomų sąlygų. Paslaugų 
teikėjo įsisteigimo valstybė narė savo 
iniciatyva pateikia susijusiai 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingai institucijai bet kokią 
susijusią informaciją, nurodytą 3 straipsnio 
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1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje, jeigu 
paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybei narei 
yra žinomi konkretūs faktai, rodantys 
galimus pažeidimus.

1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje, jeigu 
įsisteigimo valstybei narei kilo pagrįstų 
įtarimų dėl galimų pažeidimų.
Informacijos saugojimo laikotarpis 
nustatomas pagal VRI sistemą. Gauta 
informacija tvarkoma kaip konfidenciali 
ir negali būti perduota ar paskelbta.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie pagrįstą įtarimą yra neskelbtina ir turi būti saugoma nuo perdavimo bet 
kuriai kitai trečiajai šaliai ar paskelbimo ir tolesnio panaudojimo nepageidautinais tikslais. 

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir 
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus ir 
kontrolę įsisteigimo valstybės narės 
kompetentingų institucijų prašymu atlieka 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros 
įgaliojimais, numatytais priimančiosios 
valstybės narės nacionalinėje teisėje, 
praktikoje ir administracinėse procedūrose.

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę 
nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė 
narė atliktų faktinius patikrinimus ir 
vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės 
narės, kurioje paslauga teikiama, 
teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus ir 
kontrolę savo iniciatyva ar įsisteigimo 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
prašymu atlieka priimančiosios valstybės 
narės institucijos pagal 10 straipsnį ir 
naudojantis priežiūros įgaliojimais, 
numatytais priimančiosios valstybės narės 
nacionalinėje teisėje, praktikoje ir 
administracinėse procedūrose.

Or. en

Pagrindimas

Priimančioji valstybė narė aiškiau mato, kas turi būti patikrinta jos teritorijoje, ir jos 
veiksmai neturi būti apriboti įsisteigimo valstybės narės prašymu atlikti kontrolę.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių 
darbuotojų atveju – centrinėje veiklos 
organizavimo būstinėje arba transporto 
priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, 
turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje 
ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties 
(arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant 
reikiamais ar susijusiais atvejais tos 
direktyvos 4 straipsnyje paminėtą 
papildomą informaciją), darbo užmokesčio 
lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar 
išmokėtus darbo užmokesčius 
patvirtinančių dokumentų kopijas arba 
lygiaverčių dokumentų kopijas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

c) galimybę prašyti b punkte nurodytų 
dokumentų vertimo, jeigu šie dokumentai 
nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti 
naudojant standartinius šablonus;

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris d) galimybę prašyti paskirti asmenį 
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prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai 
komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius 
teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio 
vardu su susijusiais socialiniais parneriais 
priimančiojoje valstybėje narėje paslaugų 
teikimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įmonės turi teisę prašyti patikrinimo 
protokolo, kuriame pateikiami 
patikrinimo rezultatai ir išvados kartu su 
rekomendacijomis, kurių reikia laikytis, 
kopijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, įmonei turi būti suteikta teisė prašyti dokumento, kuriame 
pateikiami kontrolės ar patikrinimų rezultatai.

Pakeitimas 52
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 

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

sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas 
pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų 
lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia 
direktyva užtikrinamam lygiui, ir su 
sąlyga, kad apie šias darbo sutarties 
sąlygas būtų tinkamai informuojama, 
kaip nustatyta šios direktyvos 5 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „vadovybei ir darbuotojams“ klaidina ir dėl jų kyla problemų aiškinant jų vertimą į 
skirtingas kalbas.

Pakeitimas 53
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 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, ir su sąlyga, kad jos nebūtų 
diskriminuojančios ir (arba) 
neproporcingos, kaip nustatyta šios 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 54
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 nuostatų, galėtų 
komandiruojamų darbuotojų arba jų 
darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, jei 
yra gautas jų sutikimas, dalyvauti 
numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad trečiosios šalys neturi teisės dalyvauti bylose komandiruotų darbuotojų 
vardu negavusios pastarųjų leidimą.

Pakeitimas 55
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 
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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 
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 
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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

Pagrindimas

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Pakeitimas 56
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, 

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 
darbuotojų komandiravimo taisyklių, 
skirtų kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam 
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nesilaikymą. paslaugų teikėjui, nesilaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl šios dalies numatomas visų galiojančių taisyklių taikymas 
priimančiojoje valstybėje narėje. Vykdymo užtikrinimo direktyva negali būti reikalaujama 
laikytis kitų taisyklių, o tik susijusių su darbuotojų komandiravimu.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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 
prašančioji institucija nepriims sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 58
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 

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius 
susitarimus valstybių narių kompetentingos 
institucijos naudojasi VRI sistema 
kiekvienu atveju, kai tai įmanoma, ir 
vykdydama bet kokius reikiamus tolesnius 
veiksmus. Todėl VRI sistemai teikiama 
pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) 
mechanizmą (-us), numatytą (-us) tokiame 
dvišaliame susitarime dėl administracinio 
bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos.
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bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu tekstu paaiškinama, kaip susiję VRI sistema ir esami dvišaliai susitarimai, ir 
tvirtinama, kad srityse, kurias apima VRI sistema, šiai sistemai teikiama pirmenybė, užuot 
naudojus tokiuose dvišaliuose susitarimuose numatytus mechanizmus. Vertėtų pabrėžti, kad 
visais likusiais klausimais, kurių neapima VRI sistema, valstybės narės toliau naudosis savo 
dvišaliais susitarimais.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Darbuotojų komandiravimui tenka itin svarbus vaidmuo teikiant tarpvalstybines paslaugas ir 
plėtojant vidaus rinką. Kasmet maždaug vienas milijonas ES piliečių yra komandiruojami 
dirbti į kitą valstybę narę. Šios kategorijos darbuotojai turi būti apsaugoti, ypač krizės metu, 
jei jų pajėgumai ir konkurencingumas leidžia išlaikyti tam tikrą užimtumo lygį ar net padeda 
kurti naujas darbo vietas. Turime imtis veiksmų, kad būtų plėtojamas ir gerinamas Europos 
įmonių judumas vidaus rinkoje. Tokiu būdu bus prisidėta prie ekonomikos augimo ir 
stabilumo Europos Sąjungoje.

Laisvės teikti paslaugas principas (jį reikia skirti nuo laisvo darbuotojų judėjimo), pagal kurį 
komandiruojami darbuotojai, yra vienas iš vidaus rinkos ramsčių ir tūkstančių Europos 
įmonių tarpvalstybinio judumo pagrindas. Laisvė teikti paslaugas turi būti užtikrinama kartu 
užtikrinant ir darbuotojų teises. Taigi, kalbant apie siūlomas priemones ir būdus, būtina 
laikytis suderinto požiūrio. Reikia toliau stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, kad 
Europos vidaus rinkoje būtų apsaugota ir stebima ši ypatinga komandiruotų darbuotojų 
kategorija. 

VYKDYMO UŽTIKRINIMO DIREKTYVA 

Iš ankstesnių metų patirties aiškiai matyti, kad reikia skubiai imtis gerinimo veiksmų siekiant 
užtikrinti geresnį Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje vykdymo užtikrinimo įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą. Susiduriama 
su įvairiomis problemomis: nepagarba darbuotojų teisėms, informacijos trūkumu ar 
neprieinamumu, nuolatinės valstybių narių bendradarbiavimo kliūtys, nepakankamai taikoma 
tarpvalstybinių baudų ir nuobaudų tvarka ir kt. Be to, ankstesniais metais ETT priėmė kelis 
sprendimus, dėl kurių nustatytos darbuotojų komandiravimo teisinės sistemos tam tikrų 
priemonių ribos. Todėl 2012 m. kovo 21 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
Vykdymo užtikrinimo direktyvos, kuriame pateikiami nauji sprendimai ir priemonės. 
Vykdymo užtikrinimo direktyva grindžiama SESV 53 straipsnio 1 dalimi ir 62 straipsnio ir šis 
pagrindas turėtų būti išlaikytas siekiant užtikrinti teisinį aiškumą.  

Pranešėja pripažįsta, jog reikia imtis gerinimo veiksmų siekiant užtikrinti geresnį Direktyvos 
96/71/EB įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą, ir todėl teigiamai vertina Europos 
Komisijos pasiūlymą. Pranešėjos nuomone Vykdymo užtikrinimo direktyvoje apskritai turi 
būti:

 nustatytos suderintos priemonės, kuriomis būtų siekiama ginti ir komandiruotus 
darbuotojus, ir laisvę teikti paslaugas;

 nustatyta aiški komandiruojamų darbuotojų kategorijos teisinė sistema, kad kovojant 
su didėjančiu nedarbu būtų panaudojami tų darbuotojų pajėgumai ir 
konkurencingumas, ypač krizės metu;

 ir įmonėms, ir darbdaviams užtikrinama geresnė prieiga prie informacijos, kad 
komandiravimas būtų lengvesnis ir saugesnis;

 užtikrinamas geresnis valstybių narių bendradarbiavimas, kad būtų geriau 
užtikrinamos darbdavių teisės;
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 užtikrinama, kad įmonėms (ypač MVĮ) netektų nereikalinga biurokratine našta, kuri 
galėtų apkenkti jų judumui vidaus rinkoje ir jų pajėgumui kurti naujas darbo vietas.

Galimybė gauti informaciją (5 straipsnis)
Atsižvelgiant į tai, kad dėl informacijos apie darbo sutarties sąlygas prieinamumo, skaidrumo 
ir išsamumo problemų labai dažnai netaikomos taisyklės, būtina skubiai gerinti galimybę 
gauti ir teikti informaciją. Dėl ES naudojamų skirtingų darbo rinkos modelių ir darbo santykių 
sistemų, kai bendrai privalomas taisykles alternatyviai arba tuo pat metu nustato nacionalinės 
valdžios institucijos arba socialiniai partneriai, kyla problemų nustatant taikytinas darbo 
sutarčių sąlygas. Kad būtų išspręsta ši problema, pranešėja siūlo kiekvienoje valstybėje narėje 
sukurti bendrą nacionalinę interneto svetainę, kurioje būtų teikiama visa reikalinga 
informacija apie privalomas darbo sutarčių sąlygas. Pranešėja taip pat tvirtina, kad 
informacijos prieinamumą ES lygmeniu reikia užtikrinti Europos Komisijos interneto 
svetainėje skelbiamose šalių duomenų santraukose teikiant atnaujintą, tikslią ir išsamią 
informaciją. Pagerinus informacijos prieinamumą, taip pat teikiant ją darbuotojams ir 
paslaugų teikėjams anglų kalba ir kitomis tinkamiausiomis kalbomis, bus prisidėta 
sprendžiant kai kurias problemas, kurios, kaip matyti iš šiuo metu turimos patirties, gali turėti 
rimtų padarinių ir įmonėms, ir komandiruotiems darbuotojams.

Pasiūlytų priemonių teisinis aiškumas ir proporcingumas (3, 9 ir 12 straipsniai)
Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą reikia nustatyti ES lygmens vienodų priemonių 
sąrašą. Du Vykdymo užtikrinimo direktyvos straipsniai (3 ir 9) yra itin svarbūs šiuo klausimu.
Pranešėja siūlo nebeplėsti 3 straipsnyje pateiktus sąrašus ir išlaikyti jų orientacinį pobūdį.
Tokiu būdu būtų užkirstas kelias nevienodam tikrojo komandiravimo ir tikrojo komandiruoto 
darbuotojo aiškinimui skirtingose valstybėse narėse. 3 straipsnyje pateikti kriterijų sąrašai 
padės užkirsti kelią teisės nepaisymui, tačiau dėl jų negali susidaryti padėtis, kai sąžiningos 
įmonės pašalinamos iš tam tikrų nacionalinių rinkų. Darbuotojų komandiravimas nėra 
nacionalinis reiškinys, tai tarpvalstybinė veikla, kuriai būtina taikyti vienodą teisinę sistemą ir 
vienodą požiūrį. Todėl sąrašuose turi būti nurodomi ES lygmeniu bendri požymiai, kad 
valstybės narės negalėtų taikyti papildomų nacionalinių kriterijų.
Bendro kriterijų sąrašo nustatymas 3 straipsnyje yra tiesiogiai susijęs su bendro galutinio 9 
straipsnyje pateikto kontrolės priemonių sąrašo taikymu. Pranešėja tvirtai pasisako už 
kontrolės aiškumą, kurį galima užtikrinti tik nustačius galutinį galimų kontrolės priemonių 
sąrašą. Teisinis tikrumas užtikrinamas aiškiai nurodžius, kad turi būti kontroliuojama.
Pasiūlytų priemonių proporcingumas yra esminė sąlyga, kad jos būtų priimtinos ES lygmeniu.
Pranešėjos nuomone, bendroji ir individualioji atsakomybė neatitinka šio reikalavimo, todėl ją 
reikia pašalinti iš Vykdymo užtikrinimo direktyvos. Pranešėja mano, kad bendrosios ir 
individualiosios atsakomybės sistemos taikymas tik komandiruotiems darbuotojams yra labai 
neproporcingas ir turės neigiamą poveikį tarpvalstybiniam paslaugų teikimui, nes pakenks 
darbuotojus komandiruojančių įmonių konkurencingumui. Tik visoms vidaus rinkoje 
veikiančioms įmonėms taikant bendrosios ir individualiosios atsakomybės principą galima 
būtų gauti šiokios tokios naudos, tačiau šios sistemos negalima taikyti tokiu plačiu mastu, nes 
Vykdymo užtikrinimo direktyva teisiškai taikoma tik komandiruotų darbuotojų kategorijai.
Be to, iš turimų tyrimų negauname aiškių atsakymų į klausimą, ar tokie mechanizmai yra 
veiksmingi, ypač tarpvalstybinėse situacijose.

Valstybių narių bendradarbiavimas (6, 7 ir 18 straipsniai)
Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų komandiravimas yra tarpvalstybinė veikla, būtina užtikrinti 
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tinkamą ir veiksmingą įsisteigimo valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės 
kompetentingų institucijų bendradarbiavimą. 
Siekiant pagerinti administracinį valstybių narių bendradarbiavimą reikia užtikrinti geresnį 
VRI sistemos naudojimą. Taigi pranešėja siūlo, kad visada, kai tai įmanoma, būtų privalomai 
naudojama VRI sistema ir kad būtų persvarstyti Europos Komisijos pasiūlyti terminai, 
siekiant užtikrinti didesnį jų įvykdomumą. Be to, turi būti užtikrinta duomenų apsauga.

Motyvacija (8 konstatuojamoji dalis)
Pranešėja mano, kad į Vykdymo užtikrinimo direktyvą, be kontrolės priemonių, baudų ir 
nuobaudų, taip pat reikėtų įtraukti tam tikras motyvavimo priemones. Todėl pranešėja ragina 
socialinius partnerius apsvarstyti galimybę įmonėms, taikančioms visas privalomas taisykles, 
teikti sertifikatus, kad būtų galima sukurti sąžiningų įmonių baltuosius sąrašus. Tokia tvarka 
turėtų veikti kaip įmonių, kurios dėl taisyklių laikymosi gautų akivaizdų jų patikimumo 
pripažinimą, motyvavimo priemonė.


