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PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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, be to, Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatyti labiau suderinti 
kriterijai, kuriais remiantis būtų 
palengvintas bendras aiškinimas;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) visos pagal šią direktyvą nustatytos 
priemonės turi būti pagrįstos, 
proporcingos ir nediskriminuojamos, kad 
jomis apsaugant komandiruotus 
darbuotojus neatsirastų administracinė 
našta ir nebūtų blokuojamas įmonių, ypač 
mažų ir vidutinių įmonių, potencialas 
kurti naujas darbo vietas;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kompetentingos institucijos turėtų 
atlikti bendrą visų faktinių elementų 
vertinimą, kad nustatytų, ar darbuotojas iš 
tiesų komandiruotas. Jei įrodymų pateikti 
neįmanoma, susijusios valstybės narės 
turėtų nedelsdamos glaudžiai 
bendradarbiauti, kad pasirinktų darbo 
sutarčiai taikytiną teisę, savo sprendimą 
pagrįsdamos reglamentu „Roma I“;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kitą kartą peržiūrint reglamentą dėl 
vidaus rinkos informacinės sistemos 
(VRI) turėtų būti atsižvelgta į tai, kad VRI 
apima nuostatas, kurios šiuo metu 
reglamentuojamos pagal dvišalius 
susitarimus;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) komandiruoti darbuotojai turėtų 
turėti asmeninę teisę gauti informaciją ir 
būti konsultuojami apie savo teises, 
pareigas, taip pat taikomas darbo ir 
įdarbinimo sąlygas;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų 
sektoriuje dažniausiai sudaromos 
subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, 
rekomenduojama, 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 
negali būti laikomas 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.

Pakeitimas 10
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.

Pakeitimas 11
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.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų 
vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla 
kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; 

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

be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar 
beveik neįmanoma užtikrinti, kad 
komandiruotiems darbuotojams visoje 
Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė 
apsauga. Nežiūrint į tai, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad būtų numatytos 
veiksmingos administracinės baudos 
ir (arba) nuobaudos, siekiant užtikrinti 
Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos 
laikymąsi;

Pakeitimas 13
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. Norint, kad Direktyva 
96/71/EB būtų vykdoma teisingai ir kad 
įmonėms ir darbuotojams būtų sudarytos 
vienodos sąlygos, itin svarbus geras 
valstybių narių bendradarbiavimas;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatoma tinkamų 
nuostatų, priemonių ir kontrolės
mechanizmų, reikalingų siekiant
praktikoje geriau ir vienodžiau įgyvendinti, 
taikyti Direktyvą 98/71/EB ir užtikrinti jos 
vykdymą, įskaitant priemones, skirtas 
neleisti piktnaudžiauti ir apeiti taikomų 
taisyklių ir skirti sankcijas už šiuos 
pažeidimus, bendra sistema.

1. Šia direktyva apibrėžiamos nuostatos, 
priemonės ir kontrolės mechanizmai, skirti 
užtikrinti, kad valstybės narės praktikoje 
geriau ir vienodžiau įgyvendintų, taikytų ir
vykdytų Direktyvą 98/71/EB, įskaitant 
priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti
taikomomis taisyklėmis ir jų apeiti ir
nustatyti sankcijas už šiuos pažeidimus.



AD\936306LT.doc 9/24 PE502.130v03-00

LT

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kompetentinga institucija gali apimti ryšių 
tarnybas, kaip nustatyta pagal Direktyvos 
96/71/EB 4 straipsnį;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punkto 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
pateikiami kompetentingų institucijų 
kontaktiniai duomenys. Komisija 
paskelbia ir reguliariai atnaujina 
kompetentingų institucijų ir ryšių tarnybų 
sąrašą.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) prašančioji institucija – valstybės narės 
kompetentinga institucija, kuri pateikia 
prašymą dėl pagalbos, informacijos, 
pranešimo arba išieškojimo;

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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:

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

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai 
yra įdarbinti;

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

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo savo
verslo veiklą, vertinant ilgesniuoju 
laikotarpiu, neapsiribojančią vien vidaus 
valdymo ir (arba) administraciniais 
veiksmais;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukiama siekiant atsižvelgti į naujų įsteigtų MVĮ, kurios nuo pat pradžių gali gauti sutartį 
ir komandiruoti darbuotojus, padėtį. Tokiu atveju jų apyvarta įsisteigimo valstybėje narėje 
būtų automatiškai mažesnė, tačiau tai neturėtų įtakos tikram bendrovės steigimosi pobūdžiui.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gali būti tokie elementai: Gali būti tik tokie elementai:
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Pakeitimas 25
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 
būtinybę apibrėžti galimus naujus 
elementus, kuriais remiamasi siekiant 
nustatyti, ar bendrovė tikra ir ar 
komandiruotas darbuotojas laikinai dirba 
savo darbą, kad, kai tinkama, būtų 
pateikti pasiūlymai dėl bet kokių būtinų 
pakeitimų ar korekcijų.

Pakeitimas 26
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 
užduotis.

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta, kad 
informacija apie Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties 
sąlygas, įskaitant nurodytąsias 
kolektyvinėse sutartyse, kurias paslaugų 
teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai 
būtų pateikiama nemokamai, 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 
užduotis.
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Pakeitimas 27
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 labiausiai 
tinkama ne nacionaline (-ėmis) kalba (-
omis), jeigu įmanoma parengiant 
lankstinuką su jos santrauka, kurioje 
nurodomos pagrindinės taikomos darbo 
sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems 
pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 29
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 

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

jų kompetentingoms institucijoms visą jų 
veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės 
teisės aktus būtiną informaciją. Kai 
paslaugų teikėjai šios informacijos 
nepateikia, priimančiosios valstybės 
kompetentingos institucijos, prireikus 
bendradarbiaudamos su įsisteigimo 
valstybės kompetentingomis 
institucijomis, turi imtis atitinkamų 
veiksmų.

Pagrindimas

Priimančiųjų valstybių kompetentingos institucijos turi veiksmingai vykdyti ES ir 
nacionalinius darbo teisės aktus. Jei nustatomas pažeidimas ir dėl kokių nors priežasčių 
neįmanoma pateikti ieškinio priimančiosios valstybės teisme, abi valstybės turi 
bendradarbiauti ir užtikrinti, kad paslaugų teikėjas prisiimtų atsakomybę, kad jis mokėtų 
tinkamą darbo užmokestį komandiruojamiems darbuotojams ir kad jam būtų taikomos 
atitinkamos baudžiamosios sankcijos.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo 
gavimo arba per mėnesį, jei atsakymui 
gauti būtina atlikti patikrinimą vietoje,
elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų 
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Komisijos reikalaujamą informaciją. valstybių narių arba Komisijos 
reikalaujamą informaciją. Jei prašymas 
skubus, informacija turi būti atsiųsta per 
tris dienas nuo prašymo gavimo datos. 

Pakeitimas 32
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.

Išbraukta.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, 
kuria keičiamasi, konfidencialumą pagal 
Sąjungos duomenų apsaugos taisykles, 
taip pat pagal savo nacionalinę teisę ir 
praktiką.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, susijusią su 

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar 
kiekvieno paslaugų teikėjo atveju 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės kompetentingų 
institucijų suteikti informaciją, susijusią su 
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paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir 
paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir 
rodančią, kad nėra kokių nors taikomų 
taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos šią 
informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu. 
Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos 
institucijos šią informaciją pateikia pagal 
6 straipsnį.

Pakeitimas 35
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 
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;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje 
narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, 
pateikti atsakingoms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms deklaraciją 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;

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies d punktas
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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) galimybę prašyti paskirti asmenį 
ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius 
teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio
vardu su susijusiais socialiniais parneriais 
priimančiojoje valstybėje narėje paslaugų 
teikimo laikotarpiu.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis



PE502.130v03-00 18/24 AD\936306LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio 
nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų 
terminų ar laikotarpių pateikti panašų 
ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms 
taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos 
teisme. Vis dėlto pagal nacionalines 
procedūrines taisykles turi būti nustatytas 
ne trumpesnis nei šešių mėnesių
laikotarpis ieškiniui pateikti.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, 1. Visais komandiravimo atvejais, 
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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:

numatytais Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su 
Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta 
statybos veikla, valstybės narės raginamos 
taikyti sistemą, pagal kurią 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:

Pakeitimas 42
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 gali nustatyti, kad 
rangovas, kuris prisiėmė reikiamas 
prievoles dėl deramo kruopštumo, nebūtų 
traukiamas atsakomybėn pagal 1 dalį. Jei 
tokios sistemos pradedamos taikyti, jos 
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.
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Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Atsisakymo pagrindai

Prašomosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali atsisakyti 
vykdyti prašymą dėl išieškojimo ar 
pranešimo apie sprendimą, jei prašymas 
nėra išsamus ar akivaizdžiai neatitinka 
pagrindinio sprendimo arba lėšos, kurių 
reikalaujama nuobaudai / baudai 
padengti, palyginti su išieškoma suma yra 
neproporcingos.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prašomoji institucija perduoda 
prašančiajai institucijai išieškotas šiame 
skyriuje nurodytų baudų ar nuobaudų 
sumas.

1. Šiame skyriuje nurodytos išieškotos
nuobaudų / baudų sumos atitenka 
prašomajai institucijai.

Pakeitimas 47
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.

Išbraukta.
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Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei išieškojimas kelia ypatingų sunkumų 
arba jeigu išieškoma suma yra labai 
didelė, prašančiosios ir prašomosios 
institucijos gali susitarti dėl tais atvejais 
taikomos ypatingos išlaidų atlyginimo 
tvarkos.

Išbraukta.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepaisant 2 dalies, prašančiosios 
valstybės narės kompetentinga institucija 
privalo atlyginti prašomajai valstybei 
narei visas išlaidas ir visus nuostolius, 
atsiradusius dėl nepagrįstais pripažintų 
veiksmų, kiek tai susiję su esminiais 
baudos ar nuobaudos elementais, 
prašančiosios institucijos vykdymo tikslais 
išduoto dokumento pagrįstumu ir (arba) 
bet kokiomis prašančiosios institucijos 
taikomomis prevencinėmis priemonėmis.

Išbraukta.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Peržiūros sąlyga

Per trejus metus nuo 20 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija, 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
persvarsto šio skyriaus taikymą, 
pirmiausia atsižvelgdama į patirtį taikant 
tarpvalstybinio administracinių nuobaudų 
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ir (arba) baudų vykdymo užtikrinimo 
sistemą ir į jos veiksmingumą, siekdama 
reikiamais atvejais pasiūlyti būtinus 
pakeitimus ar korekcijas.
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