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Pakeitimas 122
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 123
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje vykdymo užtikrinimas nebūtų pagrįstas vien tik vidaus rinkos priemonėmis.

Pakeitimas 124
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 
1 dalį, 62, 151 ir 153 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 125
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(1) Sąjunga ir valstybės narės mano, jog 
tikslinga didinti užimtumą, skatinti kurti 
geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad 
palaikant jų gerėjimą būtų galima siekti 
jų suderinimo, deramos socialinės 
apsaugos, administracijos ir darbuotojų 
dialogo, žmogiškųjų išteklių plėtotės 
siekiant nuolatinio didelio užimtumo ir 
kovojant su socialine atskirtimi. Laisvas 
darbuotojų judėjimas, įsisteigimo laisvė ir 
laisvė teikti paslaugas yra esminiai 
Sutartyje nustatyti Sąjungos vidaus rinkos 
principai. Šių principų įgyvendinimas 
Sąjungoje toliau stiprinamas, siekiant 
užtikrinti vienodas bendrovių veiklos 
sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 126
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant itin konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos, vidaus 
rinkoje daugiausia dėmesio turi būti 
skiriama socialinei politikai. Todėl vidaus 
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rinkos sistema turi užtikrinti proporcingą 
sąžiningos konkurencijos, apimančios 
atviras sienas ir laisvą prekių, kapitalo ir 
paslaugų judėjimą, balansą, sykiu 
užtikrinant ir gerbiant pagrindines 
socialines teises, kylančias iš darbo teisės, 
socialinės apsaugos, socialinės srities 
teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių, kaip 
įtvirtinta Sutarčių nuostatose;

Or. en

Pakeitimas 127
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienam piliečiui 
suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą 
valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje 
apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai 
apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio 
su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis 
darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės 
narės piliečiams taikomomis sąlygomis. 
Laisvas judėjimas turėtų būti 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. Komandiruojant turi būti 
laikomasi įmonėms ir darbuotojams 
taikomų nediskriminavimo nuostatų, 
įtvirtintų SESV 45 straipsnio 2 dalyje ir 
49 straipsnyje;

Or. en
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Pakeitimas 128
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų 
judėjimo principu kiekvienam piliečiui 

(2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių 
teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje 
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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;

narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją išsiųsti 
(komandiruoti) savo darbuotojus atlikti 
paslaugoms suteikti būtinas užduotis. 
Kalbant apie darbuotojų komandiravimą, 
būtina skirti šią laisvę nuo laisvo 
darbuotojų judėjimo principo, pagal kurį
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;

Or. en

Pagrindimas

Darbuotojų komandiravimui taikoma laisvė teikti paslaugas ir to nereikėtų painioti su laisvo 
darbuotojų judėjimo teise.

Pakeitimas 130
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo 
tikslu laikinai komandiruojami į kitą 
valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai 
dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje nustatytos 
pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo 
sutarties sąlygos minimaliai susijusių 
komandiruotų darbuotojų apsaugai 
užtikrinti, kurių privalo laikytis tos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruojamas, paslaugų teikėjas. Šioje 
direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB turėtų 
būti nustatyti minimalūs standartai. Ši 
direktyva neturėtų trukdyti valstybėms 
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narėms priimti ar išlaikyti teisinių ar 
kolektyvinių sutartų standartų, viršijančių 
tai, kas nustatyta šioje direktyvoje, jeigu 
komandiruotiems darbuotojams 
sudaromos palankesnės sąlygos, 
užtikrinančios vienodą požiūrį į vietos ir 
užsienio įmones ir darbuotojus ir jų 
nediskriminavimą;

Or. en

Pakeitimas 131
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) ši direktyva neturėtų kokiu nors būdu 
paveikti naudojimosi pagrindinėmis 
teisėmis, pripažintomis valstybių narių ir 
tarptautinėje teisėje, TDO konvencijose, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, Europos socialinėje chartijoje 
ir Europos žmogaus teisių konvencijoje;

Or. en

Pakeitimas 132
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 133
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 134
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams 
apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis 
piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba 
nesąžiningai naudojamasi Sutartyje 
nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) 
Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau 
įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, 
kaip ji taikoma. Direktyva dėl Direktyvos 
96/71/EB vykdymo užtikrinimo negali 
turėti neigiamo poveikio Direktyvoje 
96/71/EB nustatytoms pagrindinėms 
aiškiai apibrėžtoms darbo sutarties
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sąlygoms;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 136
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ši direktyva neturi jokio poveikio 
naudojimuisi valstybių narių ir 
tarptautinės teisės, TDO konvencijose, 
Europos žmogaus teisių konvencijoje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažįstamomis pagrindinėmis 
teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti 
arba imtis kitų veiksmų, numatytų 
konkrečiose valstybių narių darbo 
santykių sistemose vadovaujantis 



AM\916992LT.doc 11/115 PE498.075v01-00

LT

nacionaline teise ir praktika. Ji taip pat 
neturi poveikio teisei derėtis dėl 
kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei 
vykdyti ir imtis kolektyvinių veiksmų 
pagal nacionalinę teisę ir praktiką;

Or. de

Pakeitimas 137
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant įvertinti, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai atlieka savo darbą 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis 
paprastai dirba, turėtų būti išnagrinėti visi 
elementai, apibūdinantys tokį darbą ir 
darbuotojo padėtį. Jei reikiamo įrodymo 
darbdavys negali pateikti, turėtų būti 
laikoma, kad darbo santykiai patenka į 
valstybės narės, kurioje paslaugos 
teikiamos, įstatymų ir taisyklių taikymo 
sritį;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės darbo teisės taikymas negali būti laikomas sankcija.

Pakeitimas 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

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

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

Or. en

Pakeitimas 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Elementai neturėtų riboti direktyvos taikymo, nes tokiu atveju daug komandiruotų darbuotojų 
nepateks į direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 140
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kad būtų įvertinta, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai atlieka savo darbą 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis 
paprastai dirba, atsižvelgiama ne tik į 
3 straipsnio 2 dalyje pateiktą darbuotojo 
situacijos pagal darbo sutartį kriterijų 
sąrašą. Atlikdamos patikrinimą, valdžios 
institucijos atlieka bendrą kiekvieno 
konkretaus atvejo įvertinimą ir tinkamai 
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atsižvelgia į specifines atvejo aplinkybes 
vadovaudamosi Reglamento Nr. 987/2009 
14 straipsnio 8 dalies nuostatomis;

Or. de

Pakeitimas 142
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) darbuotojo darbo sutarties pobūdį 
pagal Direktyvą 96/71/EB nustato 
priimančioji šalis nepriklausomai nuo 
šalių pageidavimo ir atsižvelgdama į 
sektoriaus realijas. Visos valstybės narės 
turėtų naudoti pavaldumo kriterijų kaip 
pagrindinį iš esmės atskirdamos tiesiogiai 
samdomus darbuotojus nuo savarankiškai 
dirbančių asmenų. Jeigu darbuotojas yra 
savarankiškai dirbantis asmuo, turėtų būti 
įrodyta, kad jis arba ji nesusijęs (-usi) 
jokiais pavaldumo ryšiais, kalbant apie tos 
veiklos, darbo sąlygų ir darbo užmokesčio 
sąlygų pasirinkimą;

Or. en

Pakeitimas 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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

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

praktika, gali nustatyti skirtingus
(alternatyviai arba tuo pačiu metu) 
taikytinus minimalaus darbo užmokesčio 
lygius. Naudodamiesi šia teise jie taip pat 
privalo pranešti ir informuoti apie 
minėtus lygius;

Or. en

Pakeitimas 144
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) valstybės narės turėtų imtis 
atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta 
įmonių piktnaudžiavimo Direktyva 
96/71/EB ir šia direktyva arba bandymų 
jas apeiti siekiant iš komandiruotų 
darbuotojų atimti jų teises arba šių teisių 
netaikyti;

Or. en

Pagrindimas

Piktnaudžiavimo ir nuostatų apėjimo prevencija.

Pakeitimas 145
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turėtų būti paaiškintas, viena vertus, 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB 
ryšys ir, kita vertus, šios direktyvos ir 
Direktyvos 2008/104/EB ryšys, siekiant 
užtikrinti, kad komandiruoti laikinieji 
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darbuotojai galėtų pasinaudoti pačiomis 
palankiausiomis darbo sutarties 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 146
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) turėtų būti paaiškintas, viena vertus, 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB 
ryšys ir, kita vertus, šios direktyvos ir 
Direktyvos 2008/104/EB ryšys, siekiant 
užtikrinti, kad komandiruoti laikinieji 
darbuotojai galėtų pasinaudoti pačiomis 
palankiausiomis darbo sutarties 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Tiek buveinės šalies, tiek priimančiosios šalies kompetentingos valdžios institucijos 
pirmiausia privalo vykdyti dvišalį bendradarbiavimą, veiksmingai ištaisyti padėtį, jei 
komandiruotų darbuotojų teisės pažeidžiamos, ir užtikrinti bendrą taisyklių taikymą. Komisija 
atlieka svarbų vaidmenį; tačiau dėl skirtingos darbo inspekcijų tvarkos valstybėse narėse 
pagrindinėmis šio bendradarbiavimo šalimis turi būti nacionalinės, regioninės ir vietos 
reguliavimo institucijos ir socialiniai partneriai.

Pakeitimas 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 149
Cornelis de Jong

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

(10a) kompetentingos institucijos turėtų 
atlikti bendrą visų faktinių elementų 
įvertinimą, kad nustatytų, ar įmonė vykdo 
pagrindinę verslo veiklą toje valstybėje 
narėje, kurioje ji yra įsteigta. Jeigu 
trūksta pakankamų įrodymų, kad įmonė iš 
tiesų vykdo pagrindinę veiklą toje 
valstybėje narėje, daroma prielaida, kad 
įmonė įsteigta toje valstybėje narėje, 
kurioje ji teikia savo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 151
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 152
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingų institucijų dvišalis bendradarbiavimas yra pirmoji priemonė užtikrinti 
komandiruotų darbuotojų teisių apsaugą. Reikia pabrėžti, kad šia direktyva veikiau 
sudaromos sąlygos, o ne trukdoma tokiam dvišaliam ir (arba) daugiašaliam 
bendradarbiavimui.

Pakeitimas 153
Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos 
informacine sistema (VRI). Tačiau tai 
neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu 
bendradarbiavimu susijusių dvišalių 
susitarimų ar procedūrų. Elektroninio 
keitimosi informacija taikymo naudojant 
Vidaus rinkos informacinę sistemą tvarka 
turėtų būti išbandyta, siekiant užtikrinti, 
kad ji veiktų praktikoje;

Or. de

Pakeitimas 154
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos
informacine sistema (VRI). Tačiau tai
turėtų papildyti taikomi su administraciniu 
bendradarbiavimu susiję dvišaliai 
susitarimai ar procedūros, nes šių 
nustatytų bendradarbiavimo mechanizmų 
nauda jau patvirtinta;

Or. en
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Pakeitimas 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima 
paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, 
tikslinga numatyti elektroninę keitimosi 
informacija sistemą, kuri palengvintų 
administracinį bendradarbiavimą, o 
kompetentingos institucijos turėtų kuo 
dažniau naudotis Vidaus rinkos 
informacinė sistema (VRI);

Or. en

Pakeitimas 156
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.
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Pakeitimas 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 

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

reikalingos informacijos negalima lengvai 
gauti iš komandiruotų darbuotojų 
darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, 
kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, 
institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį 
ir (arba) mažiau ribojančiomis 
priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus 
pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės 
priemonių tikslai;

Or. en

Pakeitimas 159
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 160
Cornelis de Jong

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

(16a) siekdamos sudaryti palankesnes 
sąlygas veiksmingam esminių darbo 
sutarties sąlygas reglamentuojančių 
taisyklių laikymosi stebėjimui, valstybės 
narės turėtų reikalauti, kad komandiruoti
darbuotojai turėtų asmens identifikavimo 
dokumentą, išduotą valstybės narės, 
kurioje įmonė yra įsteigta. Pagal tokį 
dokumentą turėtų būti galima bent 
identifikuoti atitinkamą asmenį, jo ar jos 
darbuotojo statusą ir gauti tokius 
dokumentus išduodančios nacionalinės 
institucijos kontaktinius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 161
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 162
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) bet kokios rūšies sukčiavimas, susijęs 
su savarankiškai dirbančio asmens 
statusu, turi būti draudžiamas nustačius 
išsamią prevencinės kontrolės priemonių
ir atgrasančių sankcijų sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) siekiant užtikrinti geresnį ir 
vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą 
bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą ir 
kuo labiau sumažinti taikymo ir vykdymo 
skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų 
atliekami veiksmingi, atitinkami, 
proporcingi ir nediskriminuojantys
patikrinimai ir kad tikrinamoms įmonėms 
būtų suteikta informacija raštu apie 
patikrinimo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 164
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
galimybes naudotis pakankamais 
ištekliais, kad komandiruotiems 
darbuotojams ir įmonėms, kurioms jie 
dirba, būtų teikiama reikalinga 
informacija ir kad būtų atliekami 
prevenciniai veiksmai, patikrinimai 
vietoje ir taikomos teisės aktų vykdymo 
užtikrinimo priemonės, susijusios su 
esminių komandiruotų darbuotojų darbo 
sutartis reglamentuojančių taisyklių 
laikymusi. Šiuo tikslu jos turėtų įsteigti 
specializuotas nacionalines institucijas;

Or. en

Pakeitimas 165
Louis Grech

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) nacionalinės kontrolės ir vykdymo 
užtikrinimo priemonės turėtų būti 
griežtinamos remiant pasiūlymus dėl 
didesnės vykdymo užtikrinimo 
mechanizmų, priemonių ir įrankių, skirtų 
socialinių partnerių ir valstybių narių 
atliekamam stebėjimui vykdyti, apimties. 
Socialiniai partneriai ir priimančiosios 
valstybės narės turėtų galėti užtikrinti 
veiksmingus darbo patikrinimus, kad 
galėtų stebėti, kaip taikomos darbo 
sutarčių sąlygos, ir visų pirma patikrinti, 
ar darbuotojai iš tiesų paprastai 
įdarbinami toje valstybėje, kurioje įmonė 
įsteigta. Todėl labai svarbios yra 
nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai 
partneriai ir kitos stebėsenos įstaigos, 
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kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 167
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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, 

Išbraukta.
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nustatytus įstatymu arba kolektyvine 
sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 
96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas 
nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino 
deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali 
būti imtasi prevencinių priemonių dėl 
subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką teisinį aiškumą komandiruotiems darbuotojams ir apsaugoti įmones, 
veikiančias iš geros valios, atsakomybė visada turi tekti tiesioginiam darbdaviui, 
nepriklausomai nuo jų padėties subrangovų paslaugų grandinėje.

Pakeitimas 170
Sari Essayah

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 

Išbraukta.
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subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus 
taip pat remiantis ir nacionalinių 
institucijų turima informacija.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių neturi bendrosios ir individualiosios atsakomybės sistemų. 
Pasiūlymas pažeidžia subsidiarumo principą. Tai nepagrįsta, kadangi atsakomybė be kaltės 
prieštarauja bendriesiems teisės principams ir netgi ES teisės principams. Laikantis šios 
nuostatos būtų laikomasi nevienodo požiūrio į vidaus ir išorės paslaugų teikėjus ir trukdoma 
laisvai teikti paslaugas. Jei būtų nustatyta bendroji ir individualioji atsakomybė, bendrovės 
patirtų dideles išlaidas, tačiau tai nepadėtų veiksmingai užtikrinti direktyvos vykdymo.

Pakeitimas 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 

Išbraukta.
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institucijų turima informacija.

Or. en

Pakeitimas 172
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) siekiant apsaugoti komandiruotų 
darbuotojų teises, būtina užtikrinti, kad tas 
rangovas, kurio darbuotojų darbdavys yra 
subrangovas, ir visi tarpiniai subrangovai 
galėtų būti laikomi atsakingais kartu su 
darbdaviu ar vietoj jo už tai, kad 
darbdavys nesilaiko Direktyvos 96/71/EB
ir šios direktyvos nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką teisinį aiškumą komandiruotiems darbuotojams ir apsaugoti įmones, 
veikiančias iš geros valios, atsakomybė visada turi tekti tiesioginiam darbdaviui, 
nepriklausomai nuo jų padėties subrangovų paslaugų grandinėje.

Pakeitimas 174
Sari Essayah

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

Dauguma valstybių narių neturi bendrosios ir individualiosios atsakomybės sistemų. 
Pasiūlymas pažeidžia subsidiarumo principą. Tai nepagrįsta, kadangi atsakomybė be kaltės 
prieštarauja bendriesiems teisės principams ir netgi ES teisės principams. Laikantis šios 
nuostatos būtų laikomasi nevienodo požiūrio į vidaus ir išorės paslaugų teikėjus ir trukdoma 
laisvai teikti paslaugas. Jei būtų nustatyta bendroji ir individualioji atsakomybė, bendrovės 
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patirtų dideles išlaidas, tačiau tai nepadėtų veiksmingai užtikrinti direktyvos vykdymo.

Pakeitimas 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 

Išbraukta.
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rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką teisinį aiškumą komandiruotiems darbuotojams ir apsaugoti įmones, 
veikiančias iš geros valios, atsakomybė visada turi tekti tiesioginiam darbdaviui, 
nepriklausomai nuo jų padėties subrangovų paslaugų grandinėje.

Pakeitimas 177
Sari Essayah

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

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių neturi bendrosios ir individualiosios atsakomybės sistemų. 
Pasiūlymas pažeidžia subsidiarumo principą. Tai nepagrįsta, kadangi atsakomybė be kaltės 
prieštarauja bendriesiems teisės principams ir netgi ES teisės principams. Laikantis šios 
nuostatos būtų laikomasi nevienodo požiūrio į vidaus ir išorės paslaugų teikėjus ir trukdoma 
laisvai teikti paslaugas. Jei būtų nustatyta bendroji ir individualioji atsakomybė, bendrovės 
patirtų dideles išlaidas, tačiau tai nepadėtų veiksmingai užtikrinti direktyvos vykdymo.
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Pakeitimas 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 179
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės 
reikalavimą rangovui, kurio pagrindinis
subrangovas ar bet kokie tarpiniai 
subrangovai yra kitoje valstybėje narėje
įsisteigę ir darbuotojus komandiruojantys
paslaugų teikėjai, yra pagrįstas 
atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą –
socialinę darbuotojų apsaugą. Pavyzdžiui,
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tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad 
būtų sumokėtas neišmokėtas darbo 
užmokestis arba neteisėtai nuo darbo 
užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar 
socialinio draudimo įmokos, kaip
tiesioginio subrangovo, įsisteigusio 
rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, 
įdarbinti darbuotojai;

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 
subrangovo, įsisteigusio rangovo 
įsisteigimo valstybėje narėje, įdarbinti 
darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 180
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) ši direktyva, laikantis Direktyvos 
96/71/EB nuostatų, taip pat taikoma 
transporto bendrovėms, išskyrus jūrų 
transporto bendroves, teikiančioms 
paslaugas kitose valstybėse narėse, ypač 
kabotažinio transporto paslaugų atveju, 
pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentus 
Nr. 1072/2009/EB ir 1073/2009/EB;

Or. en

Pakeitimas 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų 
vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla 

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų, 
susijusių su darbuotojų komandiravimo 
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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;

situacijomis pagal šią direktyvą ir 
Direktyvą 96/71/EB, vykdymą 
tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių 
tinkamam vidaus rinkos veikimui; be to, 
dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar 
beveik neįmanoma užtikrinti, kad 
komandiruotiems darbuotojams visoje 
Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, 
kuriomis reglamentuojamas darbuotojų 
komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, 
laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis 
konkrečių veiksmų, pagrįstų 
tarpvalstybiniu administracinių baudų ir 
nuobaudų dėl darbuotojų komandiravimo 
situacijų pagal šią direktyvą ir Direktyvą 
96/71/EB vykdymu. Todėl valstybių narių 
teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra 
esminė prielaida, siekiant užtikrinti 
geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę 
apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus 
rinkos veikimui;

Or. en

Pakeitimas 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 185
Phil Bennion
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Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 186
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 187
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Laikantis subsidiarumo ir proporcingumo 
principų ir siekiant laikytus nacionalinių 
teisinių sistemų ir jau esamų darbo 
santykių sistemų pagal šią direktyvą 
nereikalaujama, kad valstybės narės 
pakeistų ginčų dėl darbo užmokesčio 
sprendimo esamas teisines procedūras 
privaloma tvarka taikydamos atskiriems 
sektoriams ar bendrai nustatytą 
bendrosios ir individualiosios 
atsakomybės principą subrangos darbų 
grandinėse, jei tokios esamo procedūros 
jau yra tinkamai įgyvendintos ir jų 
laikomasi.

Or. en

Pagrindimas

Privaloma tvarka nustačius bendrąją ir individualiąją atsakomybę subrangos darbų 
grandinėse daugelyje valstybių narių, kuriose ji šiuo metu nenaudojama būtų kenkiama 
esamiems veiksmingiems darbo santykiams ir teisinėms sistemoms. Nėra įrodymų, kad 
išplėtus tokią tradiciją, naudojamą mažumoje valstybių narių, direktyva būtų įgyvendinama 
geriau, taip pat tai prieštarauja subsidiarumo principui.

Pakeitimas 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų 
išlaikytas tarpvalstybinio paslaugų teikimo 
tikslu komandiruotų darbuotojų tinkamas 
minimalus teisių apsaugos lygis, taip pat 
sudaryti paslaugų teikėjams geresnes 
sąlygas laisvai teikti paslaugas ir skatinti 
sąžiningą paslaugų teikėjų konkurenciją.

Šia direktyva siekiama sudaryti paslaugų 
teikėjams geresnes sąlygas laisvai teikti 
paslaugas ir skatinti sąžiningą paslaugų 
teikėjų konkurenciją, taip pat užtikrinti, 
kad būtų išlaikytas tarpvalstybinio 
paslaugų teikimo tikslu komandiruotų 
darbuotojų tinkamas minimalus teisių 
apsaugos lygis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pasiūlymo teisinis pagrindas yra susijęs su bendrąja rinka, jo tikslas yra palengvinti 
tarpvalstybinių paslaugų tiekimą, suteikiant apsaugą komandiruotiems darbuotojams.

Pakeitimas 189
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia direktyva siekiama didinti 
užimtumą, skatinti kurti geresnes 
gyvenimo bei darbo sąlygas, gerinti 
deramą socialinę apsaugą, 
administracijos ir darbuotojų dialogą ir 
žmogiškųjų išteklių plėtotę siekiant 
nuolatinio didelio užimtumo ir kovojant 
su socialine atskirtimi paremiant vidaus 
rinkos veikimą ir užtikrinti geresnį 
Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą. 
Valstybė narė imasi visų reikalingų 
veiksmų, kad būtų užtikrinamas visų 
vietoje, kurioje teikiama paslauga, 
galiojančių darbo sutarties sąlygų 
vykdymas ir panaikinta bet kokia 
valstybių narių darbuotojų diskriminacija 
dėl tautybės, kai tokia diskriminacija 
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patiriama įsidarbinant, gaunant darbo 
užmokestį ir taikant kitas darbo ir darbo 
sutarties sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kompetentinga institucija – valstybės 
narės paskirtos šios valstybės narės viešojo 
sektoriaus institucijos šioje direktyvoje 
numatytoms funkcijoms vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Laikinieji darbuotojai
Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
taikoma laikiniesiems darbuotojams, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2008/104/EB dėl 
darbo per laikinojo įdarbinimo įmones, 
nebent pagal Direktyvą 2008/104/EB 
šiems darbuotojams suteikiamos 
palankesnės jų darbo sutarties nuostatos 
ir sąlygos.

Or. de
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Pakeitimas 192
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) d) priimančioji valstybė narė –
valstybė narė, į kurią darbuotojas yra 
laikinai komandiruotas, kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) valstybėje narėje įsisteigusi įmonė –
paslaugų teikėjo įmonė, faktiškai vykdanti 
ekonominę veiklą, kaip nurodyta Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
49 straipsnyje, neribotą laiką ir 
naudojanti stabilią infrastruktūrą, kurioje 
faktiškai teikiamos paslaugos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant neleisti darbdaviams išvengti taisyklių ir piktnaudžiauti jomis, būtina aiškiai 
apibrėžti valstybėje narėje įsisteigusią įmonę pagal Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje. Tik iš tiesų įsisteigusios bendrovės turėtų gauti naudos įgyvendinant šią 
direktyvą ir Direktyvą 96/71/EB.

Pakeitimas 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Taikytina teisė

1. Daroma prielaida, kad įmonė, kuri 
negali įrodyti, kad ji faktiškai vykdo 
pagrindinę veiklą pagal 3 straipsnio 1 dalį 
nurodytoje įsisteigimo šalyje, yra 
įsisteigusi valstybėje narėje, kurioje ji 
teikia savo paslaugas.
2. Kai darbdavys negali įrodyti, kad 
komandiruotas darbuotojas savo darbą 
atlieka ribotą laikotarpį kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje darbuotojas įprastai 
dirba savo darbą, daroma prielaida, kad 
vieta, kurioje darbuotojas įprastai dirba 
savo darbą, yra vieta, kurioje teikiamos 
paslaugos.

Or. de

Pakeitimas 195
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Įsipareigojimų nesilaikymas

Nesilaikant Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnio arba susijusių šios direktyvos 
straipsnių, bendrovei ir jos darbuotojams 
galioja šalyje, kurioje teikiamos paslaugos 
ir kuri laikoma įprastine darbo vieta, 
taikytini atitinkami teisės aktai, ir 
laikomasi nuomonės, kad visi atitinkamos 
įmonės komandiruoti asmenys įgyvendina 
savo teisę laisvai judėti Sąjungoje.
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Tuomet priimančioji valstybė narė gali 
prašyti nedelsiant pateikti įrodymus, kad 
atitinkamų darbuotojų atžvilgiu pagal 
SESV 45 straipsnį laikomasi tokių pat 
darbo sutarties ir su socialinėmis teisėmis 
susijusių sąlygų, kurios taikomos 
priimančiosios valstybės narės piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 196
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytų darbuotojų komandiravimo 
taisyklių apėjimu laikomi šie atvejai:
a) įmonė, į kurią darbuotojas yra 
komandiruotas, jį suteikia kitai įmonei 
valstybėje narėje, kurioje pirmoji įmonė 
yra įsisteigusi, arba kitoje valstybėje 
narėje;
b) darbuotoją valstybėje narėje įdarbina 
įmonė, įsisteigusi kitoje valstybėje narėje 
dirbti darbą pirmojoje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 197
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
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Ryšio su Darbo per laikinojo įdarbinimo 
įmones direktyva išaiškinimas

Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
taikoma laikiniesiems darbuotojams, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2008/104/EB dėl 
darbo per laikinojo įdarbinimo įmones, 
nebent pagal Direktyvą 2008/104/EB 
šiems darbuotojams suteikiamos 
palankesnės jų darbo sutarties nuostatos 
ir sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 198
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Komandiruoti darbuotojai negali būti 
samdomi vietoj streikuojančių darbuotojų.

Or. en

Pakeitimas 199
Emilie Turunen

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 

Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 
96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą
darbuotojus komandiruojančios
bendrovės kompetentingų institucijų 
prašymu pateikia joms bent jau šiuos 
įrodymus:
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valdymo ir (arba) administracinei veiklai. 
Gali būti tokie elementai:

Or. en

Pakeitimas 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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 bendrai 
įvertina visus 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. Visų pirma 
atsižvelgiama į šiuos elementus, kuriuos, 
kai tinkama, kompetentingoms 
institucijoms nurodo darbuotojus 
komandiruojančios bendrovės:

Or. de

Pakeitimas 201
Sirpa Pietikäinen

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 

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 
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bendrovės iš tikrųjų atlieka didžiąją dalį 
veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracinei veiklai.
Gali būti tokie elementai:

bendrovės iš tikrųjų atlieka didžiąją dalį 
veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracinei veiklai.
Atsižvelgiama į tokius elementus:

Or. en

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

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 atlieka didžiąją dalį 
veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracinei veiklai.
Atsižvelgiama į tokius elementus:

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad visoje ES būtų taikomas vienodas požiūris, pageidautina turėti baigtinį faktinių 
elementų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama siekiant nustatyti, ar bendrovė iš tikrųjų vykdo 
veiklą valstybėje narėje, kurioje ji yra įsisteigusi.

Pakeitimas 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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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 vykdo veiklą. Gali būti 
tokie elementai:

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su ETT pozicija, kadangi generalinis advokatas patvirtino (2012 m. gegužės 3 d. 
nuomonė), kad komandiravimo sąlygos taip pat patenkinamos, kai tokiu būdu darbuotoją 
komandiruojanti bendrovė nevykdo didžiosios dalies veiklos valstybėje narėje, kurioje ji yra 
įsisteigusi.

Pakeitimas 204
Olga Sehnalová

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 atlieka didžiąją dalį 
veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracinei veiklai.
Gali būti, be kita ko, tokie elementai:

Or. cs
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Pagrindimas

Vertinimas, ar įmonė iš tiesų vykdo didžiąją dalį veiklos valstybėje, kurioje ji yra įsisteigusi, 
turėtų būti vykdomas remiantis bendru vertinimu, kuriame atsižvelgiama į visus susijusius 
faktorius. Todėl nurodytas sąrašas neturėtų būti laikomas išsamiu.

Pakeitimas 205
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą 
biurą ir administraciją, naudojasi biuro 
patalpomis, moka mokesčius, turi 
profesinės veiklos licenciją arba yra 
užsiregistravusi prekybos rūmuose arba 
profesinėse organizacijose;

a) įsisteigimo šalis – tai vieta, kurioje 
bendrovė vykdo didžiąją dalį (tai galima 
nustatyti) savo verslo veiklos ir turi 
registruotą biurą ir administraciją, moka 
mokesčius ir turi profesinės veiklos 
licenciją, arba yra užsiregistravusi 
prekybos rūmuose arba profesinėse 
organizacijose;

Or. en

Pakeitimas 206
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą 
biurą ir administraciją, naudojasi biuro 
patalpomis, moka mokesčius, turi 
profesinės veiklos licenciją arba yra 
užsiregistravusi prekybos rūmuose arba 
profesinėse organizacijose;

a) įsisteigimo šalis – tai vieta, kurioje 
bendrovė patenkina visus šiuos kriterijus: 
joje ji vykdo didžiąją dalį savo verslo 
veiklos, turi administraciją, moka 
mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, 
turi profesinės veiklos licenciją, arba yra 
užsiregistravusi prekybos rūmuose arba 
profesinėse organizacijose;

Or. de
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Pakeitimas 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą 
biurą ir administraciją, naudojasi biuro 
patalpomis, moka mokesčius, turi 
profesinės veiklos licenciją arba yra 
užsiregistravusi prekybos rūmuose arba 
profesinėse organizacijose;

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą 
biurą ir administraciją, naudojasi biuro 
patalpomis, moka mokesčius arba pagal 
nacionalinę teisę turi profesinės veiklos 
licenciją ar yra užsiregistravusi prekybos 
rūmuose arba profesinėse organizacijose;

Or. en

Pakeitimas 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vieta ir kurios darbuotojai 
komandiruojami,

Or. en

Pakeitimas 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisės aktai, taikomi sutartims, 
bendrovės sudarytoms, viena vertus, su jos
darbuotojais ir, kita vertus, su jos

c) teisės aktai, taikomi sutartims, 
bendrovės sudarytoms su jos klientais;
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klientais;

Or. de

Pakeitimas 210
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisės aktai, taikomi sutartims, 
bendrovės sudarytoms, viena vertus, su jos 
darbuotojais ir, kita vertus, su jos 
klientais;

c) teisės aktai, taikomi sutartims, 
bendrovės sudarytoms su jos klientais, ir 
įrodymai, kad įsisteigimo šalies teisės 
aktai taikomi sutartims, sudarytoms su jos 
darbuotojais,

Or. en

Pakeitimas 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įsisteigimo šalies teisės aktai, taikomi 
sutartims, bendrovės sudarytoms su jos 
darbuotojais;

Or. de

Pakeitimas 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas
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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 ir kurioje dirba jos 
administracinis personalas;

Or. en

Pakeitimas 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Šiame elemente neatsižvelgiama į naujai įsisteigusias MVĮ ir jų plėtrą, todėl jis prieštarauja 
vidaus rinkos principams.

Pakeitimas 214
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) kriterijų sąrašas yra negalutinis. 
Valstybės narės turi teisę nustatyti kitus, 
sąraše nenurodytus privalomus 
elementus.

Or. en
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Pakeitimas 215
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. cs

Pakeitimas 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šių aspektų vertinimas pritaikomas 
kiekvienam atskiram atvejui ir jame 
atsižvelgiama į bendrovės įsisteigimo 
valstybėje narėje vykdomos veiklos 
pobūdį ir (arba) laikotarpį, kuriuo 
bendrovė vykdė šią veiklą.

Or. en

Pakeitimas 217
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės turėtų imtis 
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atitinkamų veiksmų siekiant užkirsti kelią 
piktnaudžiauti šia direktyva ar ją apeiti 
įmonėms, tyčia siekiančioms 
komandiruotiems darbuotojams neleisti 
naudotis savo teisėmis ar iš jų šias teises 
atimti; visų pirma jos turėtų imtis 
priemonių siekiant užkirsti kelią 
tolesniam komandiravimui į tą pačią 
vietą, kuri yra skirta tam, kad būtų apeitos 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB 
nuostatos.

Or. de

Pakeitimas 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos dienos šio straipsnio 1 ir 2 
dalyse išvardytų elementų būtinumas ir 
tinkamumas peržiūrimas atsižvelgiant į 
galimus naujus elementus, į kuriuos 
atsižvelgiama siekiant nustatyti, ar 
bendrovė yra tikta ir ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai dirba savo darbą, 
siekiant, kai tinkama pateikti pasiūlymų 
dėl būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. en

Pakeitimas 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuriuo atveju socialinės apsaugos 
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sertifikato, pvz., A1 formos, turėjimas yra 
rodiklis, kad bendrovė iš tiesų vykdo savo 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Elementai, pagal kuriuos nustatoma, 
ar bendrovė iš tikrųjų vykdo veiklą 
valstybėje narėje, kurioje ji yra įsisteigusi, 
ir įvertinama, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai atlieka savo darbą 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis 
paprastai dirba, interpretuojami suderintu 
būdu, laikantis taisyklių dėl laisvės teikti 
paslaugas, kuri yra įtraukta į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo IV antraštinės 
dalies 3 skyrių.

Or. en

Pakeitimas 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Atliekant bendrą privalomą vertinimą 
visi 1 ir 2 dalyse išvardyti faktiniai 
elementai yra tik orientaciniai veiksniai, 
todėl jų niekada negalima vertinti 
atskirai. Kriterijai pritaikomi kiekvienam 
konkrečiam atvejui atsižvelgiant į jo 
ypatumus. Jei neatitinkama vieno ar 
daugiau kriterijų, tai nebūtinai trukdo 
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komandiruoti darbuotoją, tačiau turėtų 
padėti įvertinti, ar komandiravimas yra 
tikras. 
1 ir 2 dalyse nustatytais kriterijais 
siekiama padėti kompetentingai 
institucijai tais atvejais, kai 
kompetentinga institucija turi pagrindo 
manyti, kad darbuotojas gali būti 
nelaikomas komandiruotu pagal 
Direktyvą 96/71/EB. Tokiais atvejais 
kompetentinga institucija gali taikyti tuos 
1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus ir 
nagrinėti faktinius elementus, kuriuos ji 
laiko svarbiais atsižvelgdama į 
nagrinėjamo atvejo aplinkybes. 
Nereikalaujama, kad įrodymai būtų 
pateikti dėl kiekvieno kriterijaus ar kad 
visi kriterijai būtų tenkinami visais 
komandiravimo atvejais.

Or. en

Pakeitimas 222
Sergio Gaetano Cofferati

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 
elementai, apibūdinantys tokį darbą ir 
darbuotojo padėtį.

Siekiant geriau įgyvendinti 
Direktyvos 96/71/EB 3 ir 5 straipsnius ir 
įvertinti, ar komandiruotas darbuotojas 
laikinai atlieka savo darbą kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje jis paprastai dirba, 
išnagrinėjami visi faktiniai elementai, 
apibūdinantys tokį darbą ir darbuotojo 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 223
Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gali būti tokie elementai: Priimančioji valstybė narė, glaudžiai 
bendradarbiaudama su bendrovės 
įsisteigimo valstybe nare, bent patikrina, 
ar laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gali būti tokie elementai: Įeina tokie elementai:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų vertinti tuos pačius elementus, kad nustatytų, ar komandiruotas 
darbuotojas laikinai vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje jis ar ji yra įsisteigęs 
(-usi).

Pakeitimas 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbas atliekamas ribotą laikotarpį kitoje
valstybėje narėje;

a) darbas atliekamas ribotą laikotarpį kitoje 
valstybėje narėje; visų pirma atsižvelgiama 
į darbuotojo (-os) praleistą laiką toje 
valstybėje narėje, į kurią jis ar ji buvo 
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komandiruotas (-a), ir praleistą laiką 
įprastoje savo darbo vietoje;

Or. de

Pakeitimas 226
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) komandiruotas darbuotojas grįžta arba 
numatoma, kad grįš toliau dirbti į valstybę 
narę, iš kurios jis buvo komandiruotas, 
užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl 
kurių jis buvo komandiruotas;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 227
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) komandiruotas darbuotojas grįžta arba 
numatoma, kad grįš toliau dirbti į valstybę 
narę, iš kurios jis buvo komandiruotas, 
užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl 
kurių jis buvo komandiruotas;

c) komandiruotas darbuotojas grįžta arba 
numatoma, kad grįš toliau dirbti į įprastą 
savo darbo vietą, kuri nėra valstybėje 
narėje, į kurią jis buvo komandiruotas, 
užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl 
kurių jis buvo komandiruotas;

Or. en

Pakeitimas 228
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotoją komandiruojantis darbdavys 
pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir 
apgyvendinimu arba kompensuoja šias 
išlaidas, ir jeigu taip, kaip tai daroma, ir

d) darbuotoją komandiruojantis darbdavys 
pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir 
apgyvendinimu užtikrindamas normalų 
pragyvenimo lygį per komandiruotės 
trukmę arba kompensuoja visas šias 
išlaidas, ir jeigu taip, kaip tai daroma, ir 

Or. en

Pakeitimas 229
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) darbuotoją komandiruojantis darbdavys 
pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir 
apgyvendinimu arba kompensuoja šias 
išlaidas, ir jeigu taip, kaip tai daroma, ir

d) darbuotoją komandiruojantis darbdavys 
pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir 
apgyvendinimu arba kompensuoja šias 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 230
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) esama bet kokių ankstesnių kartotinių 
laikotarpių, kurių metu konkrečias 
pareigas ėjo tas pats arba kitas 
(komandiruotas) darbuotojas.

e) komandiruotas darbuotojas nepakeičia 
kito komandiruoto darbuotojo, išskyrus 
ligos ar išėjimo iš darbo atvejus;

Or. en
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Pakeitimas 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) komandiruotas darbuotojas 
nepakeičia streikuojančio darbuotojo.

Or. en

Pakeitimas 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Įtraukta į 3 straipsnio 2c (nauja) dalies pakeitimą.

Pakeitimas 233
Anna Hedh

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



PE498.075v01-00 62/115 AM\916992LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Piktnaudžiavimo ir nuostatų apėjimo 
prevencija
1. Valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių, kad būtų išvengta įmonių 
piktnaudžiavimo arba bandymų apeiti 
nuostatas siekiant iš komandiruojamų 
darbuotojų atimti jų teises arba šių teisių 
netaikyti, ypač išvengti tokių atvejų, kai į 
tas pačias pareigas paskiriama kelis 
kartus iš eilės taip, kaip būtų apeinamos 
šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB 
nuostatos.
Komandiruotais darbuotojais 
nesinaudojama, kad būtų pakeisti 
pagrindine savo teise į kolektyvinius 
veiksmus besinaudojantys darbuotojai.

Or. en

Pakeitimas 234
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama 
nuotoliniu būdu ir elektroninėmis 
priemonėmis neįgaliesiems naudoti 
pritaikytu formatu ir pagal interneto 
standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad 
Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje 
nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba 
kitos kompetentingos nacionalinės 
institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo 

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti 
ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama 
nemokamai, aiškiai, suprantamai, išsamiai 
ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu 
ir elektroninėmis priemonėmis 
neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir 
pagal interneto standartus, ir kad būtų 
užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 
straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo 
tarnybos arba kitos kompetentingos 
nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai 
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užduotis. atlikti savo užduotis.

Or. cs

Pagrindimas

Visa informacija apie darbo sutarties sąlygas turi būti suprantama darbuotojams ir teikiama 
nemokamai.

Pakeitimas 235
Evelyne Gebhardt

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 šalies, 
kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline 
(-ėmis) kalba (-omis);

Or. de

Pakeitimas 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų 
teikėjams gauti šią informaciją šalies, iš 
kurios darbuotojas komandiruotas, 
nacionaline (-ėmis) kalba (-omis),
darbuotojo kilmės šalies kalba, paslaugų 
teikėjo įsisteigimo šalies kalba ir anglų 
kalba, o ne tik nacionaline (-ėmis) šalies, 
kurioje paslaugos teikiamos, kalba (-
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prašoma; omis), jeigu įmanoma parengiant 
lankstinuką su jos santrauka, kurioje 
nurodomos pagrindinės taikomos darbo 
sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

Or. de

Pakeitimas 237
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) teikia informaciją darbuotojams ir 
paslaugų teikėjams – išleidžia 
informacinius lankstinukus, kuriuose 
nurodo pagrindines taikytinas darbo 
sutarties sąlygas, skundų pateikimo 
procedūrą ir kokie teismo procesai bei 
nuobaudos taikomi, jei nesilaikoma 
nuostatų; gavus prašymą, ši informacija 
teikiama neįgaliems asmenims prieinamu 
formatu;

Or. de

Pakeitimas 238
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo 
tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus 
suteikti informacijos;

e) nurodo atstovą, kaip apibrėžta 
9 straipsnio d punkte;

Or. en
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Pakeitimas 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nuolat atnaujina pateiktą informaciją 
apie valstybes.

f) nuolat atnaujina pateiktą informaciją 
apie valstybes ir užtikrina, kad ji būtų 
tiksli ir išsami.

Or. en

Pakeitimas 240
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad
ši informacija jiems būtų teikiama
prieinamu ir skaidriu būdu.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise,
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turi
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad
šią informaciją jos teiktų paslaugų 
teikėjams iš kitų valstybių narių ir 
komandiruotiems darbuotojams jiems 
prieinamu ir skaidriu būdu.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama sudaryti palankesnes paslaugų teikėjų ir komandiruotų darbuotojų iš kitų 
valstybių narių prieigos prie kolektyvinių sutarčių sąlygas.

Pakeitimas 241
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai 
ar kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir 
kad ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika, ir visiškai 
užtikrinant socialinių partnerių 
autonomiją kolektyvinėse sutartyse pagal 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 
8 dalis yra nustatytos darbo sutarties 
sąlygos, nurodytos tos direktyvos
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad būtų galima
gauti reikiamą informaciją apie skirtingo 
dydžio minimalius darbo užmokesčius, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus.
Paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių 
ir komandiruotiems darbuotojams 
informacija apie darbo sutarties sąlygas 
teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio formuluotėje turėtų būti visiškai išreikšta pagarba šalių autonomijai ir 
socialinių partnerių vaidmeniui įvairiuose darbo rinkos modeliuose, susijusiuose su 
vyriausybe ir (arba) valdžios institucijomis. Įvairiose valstybėse narėse detalumas, susijęs su 
veiklos sąlygomis, užmokesčio apskaičiavimo metodika, labai skirtinas ir detalus 
reglamentavimas gali lemti tai, kad būtų neatsižvelgta į dalies darbuotojų darbo užmokestį. 

Pakeitimas 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas 
įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų 
teikėjai iš kitų valstybių narių ir 
komandiruoti darbuotojai galėtų gauti 
reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad 
ši informacija jiems būtų teikiama 
prieinamu ir skaidriu būdu.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, 
tradicijomis ir praktika kolektyvinėse 
sutartyse pagal Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo 
sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 
3 straipsnyje, valstybės narės užtikrina, 
kad socialiniai partneriai jas įvardytų ir 
pasirūpintų, kad valstybės narės galėtų 
gauti reikiamą informaciją, visų pirma apie 
skirtingo dydžio minimalius darbo 
užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, 
išmokėtino darbo užmokesčio 
apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal 
kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar 
kitai darbo užmokesčio kategorijai, su 
kuria šios valstybės narės sudarytų 
galimybę susipažinti paslaugų teikėjams iš 
kitų valstybių narių ir komandiruotiems 
darbuotojams, ir kad ši informacija būtų 
teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

Or. en

Pakeitimas 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kolektyvinės sutartys, nurodytos 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 
8 dalyse, būtų registruojamos oficialiuose 
registruose ir skelbiamos. Darbo sutarties 
sąlygos, nurodytos Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnyje ir išdėstytos šiose 
kolektyvinėse sutartyse, turi būti taikomos 
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bendrovėms, kurios komandiruoja 
darbuotojus, tik nuo oficialios 
registravimo ir paskelbimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 244
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina, kad, jeigu 
du ar daugiau užsienio paslaugų teikėjų, 
komandiruoja darbuotojus į darbo vietą, 
kurioje yra daugiau negu 25 darbuotojai, 
įsteigiama laikina informavimo ir 
konsultavimosi įstaiga. Ši įstaiga, kurią 
sudaro pagrindinio rangovo ir paslaugų 
teikėjų vadovybių atstovai ir darbuotojų 
organizacijų atstovai, užtikrins 
komandiruotų darbuotojų teisių gauti 
informaciją ir konsultacijas 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Laikini informavimo ir konsultavimosi 
apie darbo vietas gretimose valstybėse 

centrai
1. Valstybės narės turėtų įsteigti laikinus 
informavimo ir konsultavimosi apie darbo 
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vietas gretimose valstybėse centrus toje 
vietoje, iš kurios darbuotojai 
komandiruojami, kai bent du užsienio 
paslaugų teikėjai, komandiruoja 
darbuotojus į darbo vietą.
2. Pagrindinio rangovo centrinė ar vietos 
administracija turėtų būti atsakinga už 
vietos ir (arba) nuolatinės darbuotojų 
atstovybės informavimą nedelsiant ir 
pradėti derybas dėl laikinų informavimo 
konsultavimosi apie darbo vietas 
gretimose valstybėse centrų steigimo. 
Valstybės narės turėtų parengti 
nacionalinius teisės aktus atitinkančias 
šių centrų darbo tvarkos taisykles. 
3. Laikini informavimo ir konsultavimosi 
apie darbo vietas gretimose valstybėse 
centrai turėtų būti steigiami visam darbo 
ir (arba) sutarties galiojimo laikotarpiui ir 
turėtų pradėti veiklą, kai bent du užsienio 
paslaugų teikėjai, komandiravo 
darbuotojus į darbo vietą. 
4. Laikinus informavimo ir 
konsultavimosi apie darbo vietas 
gretimose valstybėse centrus sudaro 
pagrindinio rangovo administracinės 
tarnybos ir darbuotojų atstovai, kurie 
įdarbinti nurodytoje darbo vietoje.
5. Laikini informavimo ir konsultavimosi 
apie darbo vietas gretimose valstybėse 
centrai turėtų prisidėti gerinant 
darbuotojų teises gauti informaciją ir 
konsultacijas darbo vietoje.
6. Informavimo ir konsultavimosi sąvokos 
apibrėžtos 2009 m. gegužės 6 d. direktyvos 
2009/38/EB 2 straipsnio 1 dalies f ir 
g punktuose.

Or. de

Pakeitimas 246
Phil Bennion
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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 ir 
veiksmingai pateikiami atsakymai į jų 
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, taip 
pat, kad būtų imtasi atitinkamų veiksmų 
laikantis nacionalinės teisės aktų ir 
praktikos.

Or. en

Pakeitimas 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
jų kompetentingoms institucijoms visą jų 
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės 
narės kompetentingų institucijų pagalbos 
prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų 
jų kompetentingoms institucijoms visą jų 
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją. Kai 
paslaugų teikėjai šios informacijos 
nesuteikia, priimančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos, prireikus 
bendradarbiaudamos su įsisteigimo 
valstybės kompetentingomis 
institucijomis, imasi atitinkamų veiksmų.
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Or. en

Pagrindimas

Priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos turi veiksmingai įgyvendinti ES ir 
nacionalinius darbo teisės aktus. Jeigu nustatomas pažeidimas ir dėl kokių nors priežasčių 
negalima priimančioje valstybėje pareikšti ieškinio teisme, abi valstybės turi bendradarbiauti 
užtikrindamos, kad paslaugų teikėjas atsakytų, komandiruojamiems darbuotojams mokėtų 
tinkamą darbo užmokestį ir jam būtų taikomos atitinkamos baudžiamosios sankcijos.

Pakeitimas 248
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bet koks ilgalaikis atsisakymas 
pateikti duomenis, kurių buvo prašyta, 
suteikia teisę prašančiajai valstybei narei 
parengti viešai prieinamą tų valdžios 
institucijų, kurios atsisakė 
bendradarbiauti, sąrašą ir informuoti apie 
jį Komisiją. Komisija saugo viešai 
prieinamą valdžios institucijų, kurios, jos 
turimais duomenimis, atsisako 
bendradarbiauti, sąrašą. 

Or. de

Pakeitimas 249
Cristian Silviu Buşoi

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 30 dienų nuo pagalbos prašymo 
gavimo elektroninėmis priemonėmis 
pateikia kitų valstybių narių arba 
Komisijos reikalaujamą informaciją.
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Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais, jeigu reikia patikrinti informaciją, kurios prašoma, 2 savaičių gali 
neužtekti. Norint, kad valstybės narės laikytųsi terminų, jie turėtų realistiškesni.

Pakeitimas 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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, jeigu norint 
pateikti atsakymą reikia atlikti tikrinimą 
vietoje, elektroninėmis priemonėmis 
pateikia kitų valstybių narių arba 
Komisijos reikalaujamą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 251
Cristian Silviu Buşoi

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 3 darbo dienas.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kada šis skubos mechanizmas bus taikomas ir 24 valandos yra labai trumpas 
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laikotarpis. Trys darbo dienos – visiškai pagrįstas terminas.

Pakeitimas 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 2 darbo dienas.

Or. en

Pakeitimas 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 galėtų naudotis ir atitinkamos 
kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos.

Or. en

Pakeitimas 254
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo Priimančiosios valstybės narės ir 
įsisteigimo valstybės narės vaidmuo

Or. en

Pakeitimas 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo Priimančiosios valstybės narės ir 
įsisteigimo valstybės narės 
bendradarbiavimas

Or. en

Pakeitimas 256
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė toliau vykdo į kitą valstybę narę 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi 
reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių 
laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, 
praktikos ir administracinių procedūrų.

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė 
narė toliau vykdo į kitą valstybę narę 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi 
reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių 
laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, 
praktikos ir administracinių procedūrų. Ši 
atsakomybė niekaip nesumažina valstybės 
narės, į kurią komandiruojama, 
galimybių kontroliuoti, stebėti ir imtis 
reikalingų priežiūros ar vykdymo 
priemonių.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad šalies, kuriose dirbama valdžios institucijos būtų bendrai atsakingos už 
piktnaudžiavimų kontrolę, kai darbuotojai laikinai komandiruojami iš kitos šalies, ir kad 
kilmės šalies valdžios institucijos bendradarbiautų su darbo šalies valdžios institucijomis. 
Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad ši kontrolė gali taip pat būti atliekama priimančiosios 
šalies valdžios institucijų iniciatyva.

Pakeitimas 257
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal Direktyvos 96/71/EB 5 straipsnį 
priimančioji valstybė narė yra atsakinga, 
todėl toliau vykdo į jos teritoriją 
komandiruotų darbuotojų kontrolę ir 
stebėseną ir imasi dėl jų visų reikiamų 
priežiūros ar vykdymo priemonių 
laikydamasi savo nacionalinės teisės aktų 
ir (arba) praktikos ir administracinių 
procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 258
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės teikia išteklius 
reikalingus, kad patikrinimai ir kontrolė 
būtų veiksmingi ir kad būtų patenkinti 
priimančiosios valstybės narės arba 
įsisteigimo valstybės narės pateikti 
prašymai pateikti informaciją pagal šią 
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direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 259
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Darbuotojo komandiravimo į kitą 
valstybę narę laikotarpiu atsakingos 
priimančiosios valstybės narės institucijos 
turi pareigą atlikti darbo sąlygų, nurodytų 
Direktyvoje Nr. 96/71/EB, patikrinimą. 
Jos gali savo iniciatyva atlikti faktinius 
patikrinimus ir kontrolę ir neprivalo 
vadovautis jokiais įsisteigimo valstybės 
narės valdžios institucijų atliktų 
patikrinimų ir kontrolės rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Darbuotojo komandiravimo į kitą 
valstybę narę laikotarpiu atsakingos 
priimančiosios valstybės narės 
institucijos, bendradarbiaudamos su 
įsisteigimo valstybe nare, turi pareigą 
atlikti darbo sąlygų, nurodytų Direktyvoje 
Nr. 96/71/EB, patikrinimą.

Or. en
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Pakeitimas 261
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad kitoje 
valstybėje narėje įsisteigę paslaugų 
teikėjai arba rangovai taikant pranešimo 
sistemą būtų įpareigoti pateikti paprastą 
deklaraciją atsakingoms, 
kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, kurią bendrovėms būtų 
paprasta užpildyti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais ir ne vėliau kaip iki 
paslaugų teikimo pradžios, kad būtų 
galima sudaryti galimybes nacionalinėms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
atlikti veiksmingus ir tinkamus 
patikrinimus ir kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 262
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Siekiant geriau laikytis Direktyvos 
Nr. 96/71/EB 3 ir 5 straipsnių nuostatų ta 
valstybė narė, į kurią komandiruojama, 
gali, visų pirma, nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones, tačiau šis priemonių sąrašas 
nėra baigtinis.
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Or. de

Pakeitimas 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Šio straipsnio 2 a (nauja) dalyje 
nurodytuose veiklos sektoriuose valstybės 
narės gali nustatyti tik šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 264
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

1. Valstybės narės nustato šiuos 
administracinius reikalavimus ir kontrolės 
priemones:

Or. en

Pakeitimas 265
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 
administracinius reikalavimus ir 

1. Valstybės narės užtikrina, kad kitoje 
valstybėje narėje įsisteigę paslaugų 
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kontrolės priemones: teikėjai arba rangovai taikant pranešimo 
sistemą būtų įpareigoti pateikti paprastą 
deklaraciją atsakingoms, 
kompetentingoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, kurią bendrovėms būtų 
paprasta užpildyti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais ir ne vėliau kaip iki 
paslaugų teikimo pradžios, kad būtų 
galima sudaryti galimybes nacionalinėms 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
atlikti veiksmingus ir tinkamus 
patikrinimus ir kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nediskriminuodamos, 
pagrįsdamos ir proporcingai nustato visus 
reikalingus administracinius reikalavimus 
ir kontrolės priemones, nurodytas 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 267
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 

Išbraukta.
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nacionalinėms institucijoms paprastą 
deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti 
paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali 
būti nurodoma tik paslaugų teikėjo 
tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai 
įvardytų komandiruotų darbuotojų, 
numatomas jų skaičius, numatoma jų 
buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, 
kuriomis grindžiamas jų 
komandiravimas;

Or. en

Pakeitimas 268
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 269
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

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;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje paslaugų teikimo
vietoje, pvz., darbovietėje, statybvietėje, 
judžių transporto sektoriaus 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, A1 formos, 
patvirtinančios, kad darbuotojas 
apdraustas socialinės apsaugos draudimu 
buveinės valstybėje narėje, pagal 
Direktyvą 89/391/EB reikalaujamo 
pavojaus sveikatai ir saugai darbe 
vertinimo kopijas, darbo leidimo ir 
leidimo gyventi šalyje kopijas, jei 
komandiruotas darbuotojas yra trečiosios 
šalies pilietis, ir visus kitus dokumentus, 
kurių reikia patikrinti, ar laikomasi 
Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos,
arba lygiaverčių dokumentų kopijas;

Or. en

Pakeitimas 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

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;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu 
lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos 
teritorijoje esančioje vietoje, pvz., 
darbovietėje, statybvietėje, judžių
transporto sektoriaus darbuotojų atveju –
centrinėje veiklos organizavimo būstinėje 
arba transporto priemonėje, su kuria 
teikiamos paslaugos, turėti ar pateikti per 
pagrįstą laikotarpį ir (arba) saugoti
popieriuje ar elektroninėje laikmenoje 
(paslaugų teikėjo pasirinkimu) 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, išduotų pagal 
nacionalinius įsisteigimo valstybių narių 
teisės aktus, kopijas;

Or. en

Pakeitimas 271
Morten Løkkegaard

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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 272
Cornelis de Jong

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) b punkte nurodytų dokumentų vertimas 
gali būti priimtinas, kai šie dokumentai 
svarbūs nustatant komandiravimo pobūdį 
ir, ar laikomasi Direktyvos Nr. 96/71/EB 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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) visų susijusių dokumentų ir 
standartinių bei nestandartinių šablonų
vertimą neatsižvelgiant į konkretaus 
dokumento ar šablono ilgį;

Or. de

Pakeitimas 274
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus 
ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais 
valstybėje narėje, į kurią darbuotojai 

Išbraukta.
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komandiruojami, paslaugų teikimo 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) prireikus paskirti asmenį ryšiams, kuris 
prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką derėtųsi darbdavio vardu su 
susijusiais socialiniais parneriais valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu. Atstovas 
arba asmuo ryšiams gali būti bet kuris 
darbdavio ar įsisteigimo valstybės 
darbdavių asociacijos, kuriai priklauso 
darbdavys, pasirinktas asmuo.

Or. en

Pakeitimas 276
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) prievolę paskirti teisinį atstovą, kuris 
komandiravimo laikotarpiu turi gyventi 
priimančioje valstybėje narėje. Teisinio 
atstovo įpareigojimai yra pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką 
atstovauti teismo ir administraciniuose 
procesuose ir derybose, prireikus pagal 
nacionalinius teisės aktus ir praktiką 
derėtis darbdavio vardu su susijusiais 
socialiniais parneriais valstybėje narėje, į 
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kurią darbuotojai komandiruojami, 
paslaugų teikimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 277
Cornelis de Jong

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kitus administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones, be kurių 
kompetentingos valstybių narių įstaigos
negali veiksmingai atlikti joms 
priklausančios priežiūros užduoties.

Or. en

Pakeitimas 278
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad su
darbuotojų komandiravimu susijusias 
procedūras ir formalumus bendrovėms 
būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir 
naudojant elektronines priemones visais 
įmanomais atvejais.

2. Pagal pranešimo sistemą bent jau 
nurodoma komandiruotės trukmė, 
pradžios diena, komandiruojamų
darbuotojų tapatybė ir skaičius ir darbo 
vietų priimančiojoje valstybėje narėje 
skaičius.

Or. en

Pakeitimas 279
Evelyne Gebhardt



PE498.075v01-00 86/115 AM\916992LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės viešai paskelbia 
paslaugų teikėjams nustatytus 
administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones.

Or. de

Pakeitimas 280
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
administraciniai reikalavimai būtų 
paslaugų teikėjams viešai prieinami ir 
nuolat atnaujinami.

Or. en

Pakeitimas 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, remdamosi rizikos 
vertinimais, nustato veiklos sektorius, 
kuriems taikomos nacionalinės kontrolės 
priemonės, išvardytos 1 dalyje. Atliekant 
rizikos vertinimą atsižvelgiama į 
svarbiausių infrastruktūros projektų 
vykdymą, konkrečias atskirų sektorių 
problemas ir poreikius, anksčiau 
užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų 
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grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

Or. en

Pakeitimas 282
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir 
tinkama 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 pokyčius, 
siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina,
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 283
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje 
nurodytos datos persvarstoma, ar būtina 
ir tinkama taikyti nacionalines kontrolės 

3. Valstybės narės, siekdamos vykdyti 
veiksmingus ir tinkamus patikrinimus ir 
kontrolę, turėtų pradėti taikyti bent šias
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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 
pokyčius, siekiant reikiamais atvejais 
pasiūlyti būtinus pakeitimus ar 
koregavimus.

kontrolės priemones ir gali, laikydamosi 
Sąjungos teisės aktų, taikyti kitus 
administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones, būtinus veiksmingai 
kontrolei.

Or. en

Pakeitimas 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies pirma 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 
šiame dokumente pateiktų išvadų. 
Patikrintos bendrovės gauna dokumento 
kopiją.

Or. en
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Pakeitimas 285
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės kiekvienais metais 
Komisijai pateikia ataskaitą, kuriose 
nurodo, kiek atlikta patikrinimų ir koks 
patikrintų paslaugų teikėjų ir 
kontroliuojamų komandiruotų darbuotojų 
skaičius, pateikia problemų, su kuriomis 
buvo susidurta, apžvalgą ir nurodo būdus, 
kuriais apeinami šios direktyvos ir 
Direktyvos 96/71/EB reikalavimai, taip 
pat išsamų pokyčių vertinimą ir pasiektus 
rezultatus ir supažindina su įgyta 
patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 

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, tik 
gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose 
teisme nagrinėjamose bylose ar 
administracinėse bylose, siekiant 
įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti 
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prievoles. šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Or. en

Pakeitimas 287
Sirpa Pietikäinen

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 komandiruojamų 
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 288
Cornelis de Jong

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 minimalus ieškinio pateikimo 
laikotarpis yra šeši mėnesiai.
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Pakeitimas 289
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komandiruoti darbuotojai, inicijavę 
teismo arba administracinį procesą, turi 
būti apsaugomi nuo nepalankaus požiūrio 
į juos, kurį darbdavys gali pradėti taikyti 
dėl jam iškeltos bylos.

Or. en

Pakeitimas 290
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 291
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas
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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 išlaidas, susijusias su
kelione, maitinimu ir apgyvendinimu,
kurios buvo išskaičiuotos iš darbo 
užmokesčio arba kurių neatlygino 
darbdavys.

Or. en

Pakeitimas 292
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

Pagrindimas

Daugelyje Europos valstybių nėra grynojo darbo užmokesčio sąvokos. Konkrečių valstybių 
mokesčių ir socialinės apsaugos teisės aktuose apibrėžiamos darbuotojo pareigos, susijusios 
su mokesčių, įmokų ir kitų įstatymais nustatytų valstybinių mokesčių išskaičiavimu iš 
darbuotojo atlyginimo. Tokio užmokesčio neįmanoma apibrėžti todėl, kad kelių darbuotojų, 
kurie gauna tokį patį atlyginimą neatskaičius mokesčių, kuris užtikrinamas pagal Direktyvą 
96/71, grynasis darbo užmokestis labai skirsis priklausomai nuo darbuotojo šeiminės padėties 
ar apmokestinimo vietos.

Pakeitimas 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan
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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 294
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių neturi bendrosios ir individualiosios atsakomybės sistemų. 12 
straipsnis pažeidžia subsidiarumo principą. Tai nepagrįsta, kadangi atsakomybė be kaltės 
prieštarauja bendriesiems teisės principams ir netgi ES teisės principams. Laikantis šios 
nuostatos būtų laikomasi nevienodo požiūrio į vidaus ir išorės paslaugų teikėjus ir trukdoma 
laisvai teikti paslaugas. Jei būtų nustatyta bendroji ir individualioji atsakomybė, bendrovės 
patirtų dideles išlaidas, tačiau tai nepadėtų veiksmingai užtikrinti direktyvos vykdymo.

Pakeitimas 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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.



AM\916992LT.doc 95/115 PE498.075v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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
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Pakeitimas 298
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

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, gali užtikrinti, 
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

Pakeitimas 299
Phil Bennion

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

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, gali nustatyti, 
kad komandiruotas darbuotojas ir (arba) 
bendrieji investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
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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:

darbdavys (paslaugų teikėjas arba laikinojo 
įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra) 
yra tiesioginis subrangovas, gali 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 
sistemas.

Pakeitimas 300
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

Valstybės narės nustato bendrosios ir 
individualiosios atsakomybės sistemą 
subrangos darbų grandinėse, taikomą 
visiems komandiravimo atvejams, kurie 
patenka į Direktyvos 96/71/EB taikymo 
sritį. 

Tais atvejais, kai komandiruotų 
darbuotojų darbdavys yra subrangovas, 
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valstybės narės užtikrina, kad pagrindinis 
rangovas ir bet kurie tarpiniai 
subrangovai, kartu su darbdaviu ar vietoj 
jo, galėtų būti laikomi atsakingais už tai, 
kad darbdavys nesilaiko Direktyvoje 
96/71/EB ir šioje direktyvoje nustatytų 
prievolių.

Or. en

Pakeitimas 301
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

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, taip pat 
netrukdo nustatyti tokių taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 302
Sergio Gaetano Cofferati

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 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 304
Sirpa Pietikäinen

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 

Išbraukta.
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partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 305
Sergio Gaetano Cofferati

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 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 307
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas



AM\916992LT.doc 101/115 PE498.075v01-00

LT

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 308
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 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Pakeitimas 310
Sirpa Pietikäinen

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 311
Andreas Schwab

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.

Šioje dalyje minima atsakomybė gali būti 
taikoma tik darbuotojo teisėms, įgytoms
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.

Or. en

Pakeitimas 312
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 

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 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 314
Sirpa Pietikäinen

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 315
Andreas Schwab

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 

2. Valstybės narės, kuriose taikomos 
atsakomybės sistemos pagal 1 dalį, 
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 
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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.

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 316
Morten Løkkegaard

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
nėra atsakingas pagal 1 dalį, jei paslaugų 
teikėjas arba rangovas visiškai įvykdė 
prievolę pateikti kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms deklaraciją,
kaip nustatyta 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
arba visiškai įvykdė pagal deramo 
stropumo sistemą nustatytas prievoles tais 
atvejais, kai valstybėje narėje taikoma 
tokia sistema.

Or. en
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Pakeitimas 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 318
Sirpa Pietikäinen

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 

Išbraukta.



AM\916992LT.doc 107/115 PE498.075v01-00

LT

rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip 
apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, 
nebūtų traukiamas atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 319
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.

3. Tai jokiu būdu netrukdo taikyti 
griežtesnių nacionalinių taisyklių dėl
atsakomybės.

Or. en

Pakeitimas 320
Andreas Schwab

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 

Išbraukta.
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narėmis ir socialiniais partneriais, 
persvarsto šio straipsnio taikymą 
siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti 
būtinų pakeitimų ar koregavimų.

Or. en

Pakeitimas 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 322
Sirpa Pietikäinen

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 323
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 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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. Nedarant poveikio priemonėms, 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
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Pakeitimas 325
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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 data 
taikomas socialinio draudimo įmokas 
pagal Reglamentą Nr. 987/2009/EB, arba
pranešti apie sprendimą dėl baudos ar 
nuobaudos skyrimo arba atgaline data 
taikomų socialinio draudimo įmokų pagal 
Reglamentą Nr. 987/2009/EB.

Or. en

Pakeitimas 326
Cornelis de Jong

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 gali pateikti prašymą
dėl baudos ar nuobaudos arba atgaline 
data taikomų socialinio draudimo įmokų 
išieškojimo, arba pranešimą apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo, jeigu pagrindinis reikalavimas ir
(arba) priemonė, leidžianti ją vykdyti 
prašančiojoje valstybėje narėje, ginčijama 
toje valstybėje narėje, bet vykdymas yra 
įmanomas valstybėje narėje, kuriai 
teikiamas prašymas. Tačiau prašančioji 
institucija bet kuriuo metu gali prašyti iš 
anksto, prieš priimant galutinį sprendimą, 
įšaldyti ir konfiskuoti turtą, kad 
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sumažintų neišieškojimo riziką, pagal 
Direktyvą (…) dėl pajamų iš nusikaltimų 
įšaldymo ir konfiskavimo Europos 
Sąjungoje. Priimančiosios valstybės narės 
gali papildomai leisti taikyti automatinio 
atitinkamų darbuotojų įtraukimo į 
priimančiosios valstybės narės socialinės 
apsaugos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 327
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 nacionaliniai teismai skyrė 
priimdami įstatymų vykdomuosius 
sprendimus.

Or. en

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 328
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašančioji institucija apie šį užginčijimą 
nedelsdama praneša prašomajai institucijai.

Prašančioji institucija apie tokį užginčijimą 
nedelsdama praneša prašomajai institucijai, 
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nebent vykdymas yra įmanomas valstybėje 
narėje, kuriai pateiktas prašymas. Tačiau 
prašančioji institucija bet kuriuo metu 
gali prašyti iš anksto, prieš priimant 
galutinį sprendimą, įšaldyti ir konfiskuoti 
turtą, kad sumažintų neišieškojimo riziką, 
pagal Direktyvą (…) dėl pajamų iš 
nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo 
Europos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 329
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašomoji institucija, remdamasi 
prašomosios valstybės narės įstatymais, 
kitais teisės aktais ir administracinėmis 
procedūromis ar praktika, taikoma 
panašiems reikalavimams, gali 
pareikalauti, kad atitinkamas fizinis ar 
juridinis asmuo apmokėtų visas su 
išieškojimu susijusias jos patirtas išlaidas, 
ir gali pasilikti gautas lėšas.

Prašomoji institucija, remdamasi 
prašomosios valstybės narės įstatymais, 
kitais teisės aktais ir administracinėmis 
procedūromis ar praktika, taikoma 
panašiems reikalavimams, gali 
pareikalauti, kad atitinkamas fizinis ar 
juridinis asmuo apmokėtų visas su 
išieškojimu susijusias jos patirtas išlaidas, 
ir gali pasilikti gautas lėšas. Jei institucija, 
kuriai pateiktas prašymas, apmokėjo visas 
išieškojimo išlaidas, ji apie tai praneša 
prašančiajai institucijai ir pateikia tų 
išlaidų įrodymą. 

Or. en

Pakeitimas 330
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis
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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]89.

1. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų administracinis 
bendradarbiavimas, nustatytas 6, 
7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 
14 ir 15 straipsniuose, kiek tai įmanoma, 
vykdomas per Vidaus rinkos informacinę 
sistemą (VRI), įdiegtą [nuoroda į VRI 
reglamentą], kartu naudojant kitas 
nustatytas bendradarbiavimo priemones, 
pvz., dvišalius susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 331
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybių narių kompetentingų 
institucijų savitarpio pagalba, numatyta 
atitinkamuose šios direktyvos ir 
Direktyvos 96/71/EB straipsniuose, kai 
įmanoma, teikiama naudojant Vidaus 
rinkos informacinę sistemą (VRI), 
nustatytą [nuoroda į VRI reglamentą], ir 
esamas nustatytas bendradarbiavimo 
priemones, pvz., dvišalius susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis
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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. Trejus metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos 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 333
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Visoje ES taikomas už šiurkščius 

pažeidimus atsakingų asmenų juodasis 
sąrašas

Per vienus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija pateikia Tarybai 
ir Europos Parlamentui galimybių 
parengti visoje ES taikomą fizinių ir 
juridinių asmenų, nuolat šiurkščiai 
pažeidžiančių Direktyvos 96/71/EB ir šios 
direktyvos nuostatas, juodąjį sąrašą 
poveikio vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 334
Cornelis de Jong
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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 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


