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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo sprendimais bylose Viking C-438/05, Laval C-
341/05, Rüffert C-346/06 ir Komisiją prieš Liuksemburgą C-319/06 aiškiai parodė 
galiojančios Direktyvos 96/71/EB trūkumus. Įmonės apeidavo ir toliau apeina šioje 
direktyvoje įtvirtintas teises ir apsaugos nuostatas taip pat ir dėl to, kad valstybės narės 
nepakankamai jas perkėlė į savo teisę ir neužtikrino pakankamo jų vykdymo.

Direktyvos 96/71/EB, dėl kurios įgyvendinimo pateikta ši direktyva, tikslas – užtikrinti, 
įgyvendinant laisvą paslaugų judėjimą, komandiruotų darbuotojų minimalią apsaugą, ypač 
susijusią su 3 straipsniu, kuriuo reglamentuojamos minimalios užmokesčio normos, darbo 
sąlygos, sauga ir sveikatos apsauga priimančioje valstybėje narėje. Reikėtų pabrėžti, kad, kaip 
aiškiai nustatyta 3 straipsnio 7 dalyje, čia kalbama apie minimalius, o ne apie didžiausius, 
kaip neseniai išaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, standartus. 

Nuomonės pranešėja mano, kad vykdymo užtikrinimo direktyvos tikslas – užtikrinti, kad 
Direktyva 96/71/EB būtų perkelta ir vykdoma tinkamai, sudaryti sąžiningas nacionalinių 
įmonių ir Europos Sąjungos konkurentų konkurencingumo sąlygas, garantuoti, kad nebūtų 
apeinama Direktyva 96/71/EB ir kad būtų apsaugoti darbuotojai ir jų teisės, siekiant užkirsti 
kelią nevienodam elgesiui su vietos ir komandiruotais darbuotojais ir diskriminacijai dėl 
pilietybės. 

Nuomonės referentės siūlomais pakeitimais daugiausia siekiama pagerinti teisės aktų 
perkėlimą į vidaus teisę ir vykdymo užtikrinimą. Tai gali būti pasiekta tik vykdant geresnį 
administracinį bendradarbiavimą, įdiegus veiksmingesnius stebėjimo ir kontrolės 
mechanizmus ir įtvirtinus griežtesnes atsakomybės taisykles. 

Administracinio bendradarbiavimo klausimu nuomonės referentė norėtų pabrėžti tai, kad 
kompetentingos valstybių narių institucijos ar įstaigos, atsakingos už Direktyvoje 96/71/EB ir 
šioje direktyvoje nustatytų užduočių vykdymą, turėtų turėti neribotą veiksmų laisvę. Jeigu 
įmonės gali veikti nepaisydamos sienų, kompetentingos valstybių narių institucijos taip pat 
turėtų galėti lengvai ir veiksmingai imtis veiksmų užsienyje, ypač suteikiant skubią 
administracinę pagalbą be biurokratinės naštos. 

6 ir 7 straipsnių pakeitimais turėtų padėti supaprastinti institucijų savitarpio pagalbą ir 
nustatyti, kad valstybės narės privalėtų suteikti tokią pagalbą. Tai turėtų būti taikoma ir 
prašymams pateikti dokumentus, dokumentų pateikimui ir asmenų apklausai Asmenys, 
atsakingi už darbo užmokestį, sveikatos apsaugą ir saugą, paprastai negyvena priimančioje 
valstybėje narėje; tai taip pat pasakytina ir apie komandiruojamus darbuotojus, nes jų 
viešnagė priimančioje šalyje trunka ribotą laiką. Todėl kontrolės įstaigos negali atlikti 
patikrinimų priimančioje šalyje, tai turi vykti tik teikiant administracinę pagalbą. 

Nuomonės referentė taip pat siūlo atviresnę kompetentingos institucijos, pateikiamos 2 
straipsnyje, apibrėžtį. Valstybės narės turėtų taip pat galėti skirti kitas įstaigas ar subjektus 
šioje direktyvoje nustatytoms užduotims atlikti.
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Nuomonės referentės manymu, Teisės reikalų komitetas taip pat turėtų nurodyti ryšį tarp šios 
direktyvos ir kitų ES teisės aktų. Todėl įterpiamas naujas straipsnis. Pagal darbuotojų, kurie 
turi šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB numatytas minimalias teises, apsaugos principą 
tuo atveju, jeigu galima taikyti kitą ES teisės aktą, turi būti taikomos tos nuostatos, kurios yra 
palankesnės darbuotojui. 

Nuomonės referentė palankiai vertina kontrolės priemonių, kurias turi patvirtinti valstybės 
narės, minimalius standartus. Jie turi būti veiksmingi ir pakankamai lankstūs, kad valstybių 
narių institucijos galėtų reaguoti, jeigu nustatoma, kad apeinamos esamos kontrolės 
priemonės. 9 straipsnyje nustatytos kontrolės priemonės turėtų būti laikomos privalomomis 
minimaliomis priemonėmis. Valstybės narės turėtų nuspręsti, ar patvirtinti papildomų 
priemonių.

Nuomonės referentės manymu, išsami bendroji ir individualioji atsakomybė turi dvejopą 
poveikį: viena vertus, prevencinį, nes įmonės, samdydamos subrangovą, būtų priverstos atlikti 
kruopščią atranką; kita vertus, darbuotojai turėtų didesnių galimybių, kad bus užtikrinamos jų 
teisės, ir būtų garantuojamas mokesčių ir socialinio draudimo įmokų išskaičiavimas.

Apibendrinant, turi būti užtikrintas vienodo elgesio su vietos darbuotojais ir darbuotojais iš 
kitų valstybių narių principas; ypač reikia vengti nesąžiningos konkurencijos darbo 
užmokesčio ir darbo sąlygų klausimais ir užtikrinti, kad būtų paisoma nacionalinių ir 
regioninių kolektyvinių susitarimų. Tuo tikslu šioje direktyvoje numatomos tinkami 
instrumentai ir kontrolės priemonės, kad būtų stebimi ir vykdomi darbo standartai.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) komandiruoti darbuotojai turėtų 
turėti asmeninę teisę gauti informaciją ir 
patarimus dėl jų teisių, pareigų ir taikomų 
darbo sąlygų bei darbo sutarties sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

būtinas kontrolės priemones ar 
administracinius formalumus; galimybė 
imtis įvairių kontrolės priemonių neturėtų 
būti ribojama.

Or. en

Pakeitimas 5
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 

(24) siekiant apsaugoti komandiruotų 
darbuotojų teises, būtina užtikrinti, kad
įmonė, samdanti subrangovą paslaugoms 
teikti, galėtų būti laikoma kartu su tuo 
subrangovu arba kitu tarpiniu 
subrangovu ir (arba) vietoj jų atsakinga už 
prievolių įvykdymą.
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institucijų turima informacija.

Or. en

Pakeitimas 6
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 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, 
kuriomis jos užtikrina skirtų 
administracinių baudų ir (arba) nuobaudų 
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; Vis dėlto valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų numatytos 
veiksmingos administracinės baudos ir 
(arba) nuobaudos siekiant laikytis 
Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos.

Or. en

Pakeitimas 9
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; labai svarbu valstybėms 
narėms tarpusavyje glaudžiai 
bendradarbiauti, kad būtų tinkamai 
užtikrintas Direktyvos 96/71/EB 
įgyvendinimas ir kad įmonėms ir 
darbuotojams būtų sudarytos vienodos 
sąlygos.
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Pakeitimas 10
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 nustatomos nuostatos, 
priemonės ir kontrolės mechanizmai 
siekiant užtikrinti, kad valstybės narės
praktikoje geriau ir vienodžiau
įgyvendintų, taikytų Direktyvą 98/71/EB ir
užtikrintų jos vykdymą, įskaitant 
priemones, kurios neleistų nei
piktnaudžiauti taikomomis taisyklėmis, nei
ir nustatytų sankcijas už šiuos pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 11
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 užtikrinti, kad būtų 
išlaikytas tarpvalstybinio paslaugų teikimo 
tikslu komandiruotų darbuotojų tinkamas 
teisių apsaugos lygis, ir skatinti sąžiningą 
paslaugų teikėjų konkurenciją.

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Ryšys su kitais Sąjungos teisės aktais

1. Ši direktyva neturi poveikio 
Reglamentui „Roma I“, visų pirma teisės, 
kuri pagal Reglamento „Roma I“ 8 
straipsnį yra taikoma individualioms 
darbo sutartims, taikymui, taip pat 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento Nr. 987/2009, nustatančio 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl 
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socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
įgyvendinimo tvarką, taikymui.
2. Jei kuri nors šios direktyvos norma 
prieštarauja kitam Sąjungos teisės aktui, 
kuriuo reglamentuojami konkretūs 
sektoriai, taikoma ta norma, kuria 
užtikrinamas aukštesnio lygio darbuotojų 
apsauga.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 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 atlieka didžiąją dalį 
veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus 
valdymo ir (arba) administracinei veiklai.
Gali būti tokie elementai:

Or. en

Pakeitimas 16
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 

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, išsamiai ir būtų 
lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir 
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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.

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.

Or. en

Pakeitimas 17
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 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 arba 
galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos 
atvejų tyrimą.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių bendradarbiavimas 
apima taip pat asmenų apklausą, 
dokumentų prašančiajai institucijai 
siuntimą ir įteikimą.

Or. en
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Pakeitimas 19
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 ir 
nacionalinės teisės aktus bei praktiką.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis



PE502.130v01-00 14/22 PA\922879LT.doc

LT

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, kurie turi apimti bent šiuos 
reikalavimus ir priemones:

Or. en

Pakeitimas 22
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.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įdiegti mechanizmai, reikalingi užtikrinti, 
kad komandiruojami darbuotojai galėtų 
gauti visas jiems pagal komandiruojamų 
darbuotojų darbo sutartis priklausančias 
išmokas.
Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai 
komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš 
valstybės narės, į kurią buvo 
komandiruoti.

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei valstybių narių pagal 9 straipsnio 
1 dalies b punktą nustatyti reikalavimai 
neįvykdomi, darbdavys privalo įrodyti, kad 
nebuvo laikytasi taikytinų taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) bet kokius nesumokėtus darbo 
užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti 
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pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
reglamentuojamas taikytinas darbo 
sutarčių sąlygas, ir
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,
Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai 
komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš 
valstybės narės, į kurią buvo 
komandiruoti.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
komandiruoti darbuotojai, inicijuodami 
bylos teisme arba administracinės bylos 
iškėlimą, būtų apsaugoti nuo nepalankaus 
darbdavių elgesio.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad įmonė, 
samdanti subrangovą paslaugoms teikti, 
galėtų būti laikoma kartu su tuo 
subrangovu arba kitu tarpiniu 
subrangovu ir (arba) vietoj jų atsakinga 
už prievolių įvykdymą.
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subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių 
apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas 
darbuotojas ir (arba) bendrieji 
investiciniai fondai ar socialinių 
partnerių institucijos rangovą, kurio 
darbdavys (paslaugų teikėjas arba 
laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo 
agentūra) yra tiesioginis subrangovas, 
galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, 
laikyti atsakingu už šias nesumokėtas 
sumas:
a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, 
atitinkantį minimalaus dydžio darbo 
užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius 
investicinius fondus ar socialinių 
partnerių institucijoms, tokia apimtimi, 
kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalyje;
b) neteisėtai iš darbo užmokesčio 
išskaičiuotus mokesčius ar socialinio 
draudimo įmokas, kuriuos delsiama 
grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.
Šioje dalyje minima atsakomybė 
apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis 
remiantis sutartiniais rangovo ir jo 
subrangovo santykiais.
2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, 
kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl 
deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas 
atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos 
taikomos skaidriai ir laikantis 
nediskriminavimo bei proporcingumo 
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



PA\922879LT.doc 19/22 PE502.130v01-00

LT

Pakeitimas 30
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 jau 
galiojančių griežtesnių nacionalinių 
taisyklių, taip pat neužkerta kelio nustatyti 
tokias taisykles.

Or. en

Pakeitimas 31
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 Komisija persvarsto šio 
straipsnio taikymą siekdama reikiamais 
atvejais pasiūlyti būtinų pakeitimų ar 
koregavimų.

Or. en
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Pakeitimas 32
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 atgaline tvarka išieškoti socialinio 
draudimo įmokas.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo arba
socialinio draudimo įmokų išieškojimo 
atgaline tvarka, arba pranešimo apie 
sprendimą dėl baudos ar nuobaudos 
skyrimo arba dėl socialinio draudimo 
įmokų mokėjimo atgaline tvarka
prašomojoje valstybėje narėje tikslais bet 
kokia bauda ar nuobauda arba socialinio 
draudimo įmokų mokėjimas atgaline 
tvarka, dėl kurios (-io) buvo pateiktas 
prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo,
laikoma (-as) prašomosios valstybės narės 
bauda ar nuobauda.

Or. en
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Valstybės narės nustato taisykles dėl 
nuobaudų, taikomų pažeidus pagal šią 
direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, 
ir imasi visų priemonių, reikalingų 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos ir 
įvykdytos. Nustatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės ne vėliau kaip [… 
perkėlimo data] praneša apie šias nuostatas 
Komisijai. Jos nedelsdamos praneša apie 
bet kokius jų pakeitimus.

Valstybės narės nustato nuobaudas, 
taikomas pažeidus pagal šią direktyvą 
priimtas nacionalines nuostatas, ir imasi 
visų jų vykdymui užtikrinti būtinų
priemonių. Nustatytos nuobaudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės ne vėliau kaip [… 
perkėlimo data] praneša apie šias nuostatas 
Komisijai. Jos nedelsdamos praneša apie 
bet kokius jų pakeitimus.

Or. en
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19a straipsnis
Esamo apsaugos lygio išsaugojimo sąlyga. 

Palankesnė nuostatos
1. Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 
neturi poveikio valstybių narių teisei 
taikyti arba priimti darbuotojams 
palankesnius įstatymus ir kitus teisės 
aktus arba skatinti ar leisti sudaryti 
darbuotojams palankesnes socialinių 
partnerių kolektyvines sutartis.
2. Šios direktyvos įgyvendinimas jokiu 
būdu nėra pagrįsta priežastis sumažinti 
bendrą darbuotojų apsaugos lygį šios 
direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB taikymo 
srityse. Tai neturi poveikio valstybių narių 
ir (arba) socialinių partnerių teisei 
keičiantis aplinkybėms priimti kitokius nei 
šios direktyvos priėmimo metu galiojusius 
įstatymus, kitus teisės aktus ar sutartines 
nuostatas, jeigu visais atvejais laikomasi 
šioje direktyvoje nustatytų būtiniausių 
reikalavimų.
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