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PAKEITIMAI 001-038 
pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius A8-0319/2017
Darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimas sistemoje

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

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 straipsnį ir 153 straipsnio 1 
dalies a ir b punktus kartu su 153 
straipsnio 2 dalimi,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 
įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 
– esminiai Sąjungos vidaus rinkos 
principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV). Siekdama 
užtikrinti vienodas bendrovių veiklos 

(1) laisvas darbuotojų judėjimas, 
įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 
– esminiai Sąjungos vidaus rinkos 
principai, įtvirtinti Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) ir būtini 
tinkamai veikiančiai vidaus rinkai 
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sąlygas ir darbuotojų teisių apsaugą 
Sąjunga toliau stiprina šių principų 
įgyvendinimą;

užtikrinti. Sąjunga, siekdama užtikrinti 
vienodas bendrovių veiklos sąlygas, kovoti 
su taisyklių apėjimu, užtikrinti pagarbą 
darbuotojų teisėms, pagerinti darbo 
sąlygas ir padidinti valstybių narių 
socialinę sanglaudą, toliau gerina šių 
principų įgyvendinimą ir vykdymą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių 
teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, į kurią jos gali tam tikram laikui 
komandiruoti savo darbuotojus toms 
paslaugoms suteikti;

(2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių 
teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, į kurią jos gali tam tikram laikui 
komandiruoti savo darbuotojus toms 
paslaugoms suteikti. Pagal SESV 56 
straipsnį nustatyta, kad Sąjungoje 
uždraudžiami laisvės teikti paslaugas 
apribojimai, taikomi valstybių narių 
nacionaliniams subjektams, kurie yra 
įsisteigę kitoje valstybėje narėje negu 
valstybė, kurios subjektu yra asmuo, 
kuriam tos paslaugos teikiamos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga 
turi skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. 
SESV 9 straipsniu Sąjungai nustatoma 
užduotis remti didelį užimtumą, užtikrinti 
tinkamą socialinę apsaugą ir kovoti su 
socialine atskirtimi;

(3) pagal ES sutarties 3 straipsnį Sąjunga 
turi skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą. 
SESV 9 straipsniu Sąjungai nustatoma 
užduotis remti didelį užimtumą, užtikrinti 
tinkamą socialinę apsaugą ir kovoti su 
socialine atskirtimi, taip pat skatinti 
aukšto lygio švietimą, mokymą ir žmonių 
sveikatos apsaugą;



PE621.616/ 3

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti, kad ši direktyva 
būtų tinkamai taikoma, reikėtų sustiprinti 
valstybių narių darbo inspekcijos tarnybų 
veiklos koordinavimą ir 
bendradarbiavimą Europos mastu 
kovojant su sukčiavimu darbuotojų 
komandiravimo srityje, taip pat turėtų būti 
atliekamos patikros siekiant užtikrinti, 
kad kilmės valstybės narės valdymo 
institucijai būtų reguliariai mokamos 
socialinio draudimo įmokos už 
komandiruotus darbuotojus;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų po 
Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo 
priėmimo būtina įvertinti, ar jos 
nuostatomis tebeužtikrinama dviejų 
poreikių – poreikio plėtoti paslaugų 
teikimo laisvę ir poreikio saugoti 
komandiruotų darbuotojų teises – 
pusiausvyra;

(4) praėjus beveik dvidešimčiai metų po 
Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo 
priėmimo ir atsižvelgiant į įrodytus 
sukčiavimo atvejus, būtina peržiūrėti, ar 
jos nuostatomis vis dar užtikrinama 
tinkama dviejų poreikių – poreikio plėtoti 
paslaugų teikimo laisvę, užtikrinti 
sąžiningą verslo aplinką ir vienodas 
sąlygas darbuotojams bei vidaus rinkoje 
veikiančioms įmonėms ir poreikio saugoti 
komandiruotų darbuotojų teises – 
pusiausvyra. Reikia skubiai išaiškinti 
taisykles siekiant užtikrinti, kad jos būtų 
taikomos vienodai, ir siekiant didesnės 
socialinės konvergencijos. Kartu su 
Direktyvos 96/71/EB peržiūra, prioritetą 
reikėtų teikti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2014/67/ES 
įgyvendinimui ir vykdymui1a;
___________________
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1a. 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacinę sistemą (IMI reglamentas) 
(OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vis dar trūksta išsamių ir tikslių 
duomenų komandiruotų darbuotojų 
srityje, visų pirma susijusių su 
komandiruotų darbuotojų skaičiumi 
konkrečiuose užimtumo sektoriuose ir 
konkrečiose valstybėse narėse. Svarbu, 
kad Komisija pradėtų rinkti ir tikrinti 
tokius duomenis ir atliktų poveikio 
vertinimą komandiruotų darbuotojų 
srityje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vienodo požiūrio principas ir 
draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 
teisėje buvo įtvirtinti dar steigimo 
sutartimis. Vienodo darbo užmokesčio 
principas įgyvendintas per antrinės teisės 
aktus ir taikomas ne tik vyrų ir moterų 
atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas ir 
neterminuotas darbo sutartis dirbantiems 
darbuotojams, visą ir ne visą darbo dieną 
dirbantiems darbuotojams, per laikinojo 
įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir panašų 

(5) vienodo požiūrio principas ir 
draudimas diskriminuoti dėl pilietybės, taip 
pat taikomi tarpvalstybines paslaugas 
teikiančioms bendrovėms, ES teisėje buvo 
įtvirtinti dar steigimo sutartimis. Vienodo 
darbo užmokesčio principas įgyvendintas 
per antrinės teisės aktus ir taikomas ne tik 
vyrų ir moterų atžvilgiu, bet ir pagal 
terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis 
dirbantiems darbuotojams, visą ir ne visą 
darbo dieną dirbantiems darbuotojams, per 
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darbą dirbantiems priimančiosios įmonės 
darbuotojams;

laikinojo įdarbinimo įmonę įdarbintiems ir 
panašų darbą dirbantiems priimančiosios 
įmonės darbuotojams; Tai apima bet kokių 
priemonių, kuriomis gali būti tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuojami piliečiai, 
draudimą. Taikant tuos principus, turėtų 
būti atsižvelgiama į atitinkamą Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką; 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal Reglamento „Roma I“ 
nuostatas darbdaviams ir darbuotojams 
paprastai leidžiama patiems spręsti, kokia 
teisė bus taikoma darbo sutarčiai. Tačiau iš 
darbuotojo negalima atimti apsaugos, kurią 
jam suteikia privalomos teisės nuostatos 
šalyje, kurioje arba, jei tinka, iš kurios 
darbuotojas paprastai vykdo savo darbą. Jei 
pasirinkimo nėra, sutarčiai taikoma šalies, 
kurioje arba, jei tinka, iš kurios darbuotojas 
paprastai vykdo savo darbą pagal sutartį, 
teisė;

(6) pagal Reglamento „Roma I“ 
nuostatas darbdaviams ir darbuotojams 
paprastai leidžiama patiems spręsti, kokia 
teisė bus taikoma darbo sutarčiai. Tačiau iš 
darbuotojo negalima atimti apsaugos, kurią 
jam suteikia privalomos teisės nuostatos 
šalyje, kurioje arba, jei tinka, iš kurios 
darbuotojas paprastai vykdo savo darbą. Jei 
pasirinkimo nėra, sutarčiai taikoma šalies, 
kurioje arba, jei tinka, iš kurios darbuotojas 
paprastai vykdo savo darbą pagal sutartį, 
teisė. Reglamentu „Roma I“ taip pat 
nustatyta, kad valstybė, kurioje įprastai 
atliekamas darbas, lieka ta pati, jei 
darbuotojas laikinai dirba kitoje 
valstybėje. Šia direktyva užtikrinamas 
teisinis tikrumas taikant Reglamentą 
„Roma I“ konkrečiomis aplinkybėmis ir 
nekeičiant to reglamento nuostatų. 
Reglamentas „Roma I“ užtikrins apsaugą 
ir naudą visų pirma darbuotojams;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
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7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Reglamentu „Roma I“ nustatyta, 
kad valstybė, kurioje įprastai atliekamas 
darbas, lieka ta pati, jei darbuotojas 
laikinai dirba kitoje valstybėje;

Išbraukta.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) atsižvelgiant į tai, kad kai kurios 
komandiruotės gali būti ilgalaikės, būtina 
nustatyti, kad ilgesnėms nei 24 mėnesių 
komandiruotėms šalimi, kurioje 
atliekamas darbas, laikoma priimančioji 
valstybė narė. Dėl šios priežasties 
vadovaujantis Reglamento „Roma I“ 
principais, komandiruotų darbuotojų 
darbo sutartims taikoma priimančiosios 
valstybės narės teisė, nebent šalys sutaria 
pasirinkti kitą teisę. Tačiau kitos teisės 
pasirinkimas negali atimti iš darbuotojo 
apsaugos, kurią jam teikia nuostatos, nuo 
kurių negalima nukrypti susitarimu pagal 
priimančiosios valstybės narės teisę. Ši 
nuostata turi būti taikoma nuo 
komandiruotės pradžios, jei numatyta jos 
trukmė viršija 24 mėnesius, ir nuo pirmos 
dienos praėjus 24 mėnesiams, jei faktinė 
komandiruotės trukmė dar ilgesnė. Šia 
taisykle nepažeidžiama įmonių, 
komandiruojančių darbuotojus į kitos 
valstybės narės teritoriją, teisė naudotis 
laisve teikti paslaugas ir tada, kai 
komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius. 
Taip tiesiog siekiama užtikrinti teisinį 
tikrumą taikant Reglamentą „Roma I“ 
konkrečiu atveju ir nekeičiant to 
reglamento nuostatų. Didžiausios 
apsaugos ir naudos iš Reglamento „Roma 
I“ gaus darbuotojai;

(8) atsižvelgiant į tai, kad kai kurios 
komandiruotės gali būti ilgalaikės, būtina 
nustatyti, kad komandiravimas yra laikino 
pobūdžio. Todėl po 24 mėnesių 
komandiruotėms turėtų būti taikomos 
valstybės narės, į kurią darbuotojas 
komandiruotas, nustatytos visos darbo 
sutarties sąlygos, išskyrus sąlygas, 
susijusias su darbo sutarties sudarymu ir 
užbaigimu. Šia taisykle nepažeidžiama 
įmonių, komandiruojančių darbuotojus į 
kitos valstybės narės teritoriją, teisė 
naudotis laisve teikti paslaugas ir tada, kai 
komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius. 
Jei komandiruotės turi trukti ilgiau, 
turėtų būti galimybė pratęsti 
komandiruotės laikotarpį įmonėms, 
remiantis pagrįstu prašymu, pateiktu 
kompetentingai institucijai toje valstybėje 
narėje, į kurią darbuotojas 
komandiruotas;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pagal nusistovėjusią teismo praktiką 
laisvė teikti paslaugas gali būti apribota dėl 
bendrųjų interesų viršenybės priežasčių ir 
tie apribojimai turi būti proporcingi ir 
būtini;

(9) pagal nusistovėjusią teismo praktiką 
laisvė teikti paslaugas gali būti apribota dėl 
bendrųjų interesų viršenybės priežasčių ir 
tie apribojimai turi būti būtini ir 
proporcingi; 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tarptautinio kelių transporto sektoriui 
būdingas didelis darbo judumas, todėl 
Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo 
įgyvendinimas šioje srityje kelia įvairių 
teisinių klausimų ir sunkumų (ypač tada, 
kai sąsaja su atitinkama valstybe nare yra 
nepakankama). Būtų geriausia šias 
problemas spręsti parengiant konkretaus 
sektoriaus teisės aktus, taikytinus drauge 
su kitomis ES iniciatyvomis, kuriomis 
siekiama pagerinti kelių transporto vidaus 
rinkos veikimą;

(10) tarptautinio kelių transporto sektoriui 
būdingas didelis darbo judumas, todėl 
Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo 
įgyvendinimas tame sektoriuje kelia tam 
tikrų teisinių klausimų ir sunkumų, kurie 
nagrinėjami Komisijos pasiūlyme dėl 
direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2006/22/EB dėl reikalavimų 
vykdymo ir nustatomos konkrečios 
taisyklės Direktyvos 96/71/EB ir 
Direktyvos 2014/67/ES dėl vairuotojų 
komandiravimo kelių transporto 
sektoriuje atžvilgiu [COD(2017)0121], 
kuris pateiktas siekiant parengti 
konkretaus sektoriaus teisės aktus;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) konkurencingoje vidaus rinkoje 
paslaugų teikėjai konkuruoja ne vien darbo 
sąnaudomis, bet ir tokiais veiksniais kaip 
našumas ir veiksmingumas arba prekių ir 

(11) iš tiesų integruotoje ir 
konkurencingoje vidaus rinkoje paslaugų 
teikėjai konkuruoja tokiais veiksniais kaip 
našumas, veiksmingumas, darbuotojų 
išsilavinimo ir įgūdžių lygis, taip pat 
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paslaugų kokybė ir novatoriškumas; prekių ir paslaugų kokybė ir 
novatoriškumas;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Darbo užmokesčio taisykles 
valstybės narės nustato pačios pagal savo 
teisės sistemą ir praktiką. Tačiau 
komandiruotiems darbuotojams taikomos 
nacionalinės darbo užmokesčio taisyklės 
turi būti grindžiamos būtinybe apsaugoti 
komandiruotus darbuotojus ir negali 
neproporcingai riboti tarpvalstybinio 
paslaugų teikimo;

(12) darbo užmokesčio taisykles valstybės 
narės nustato išimtinai pačios pagal savo 
teisės sistemą ir (arba) praktiką. Darbo 
užmokesčio nustatymas yra išimtinė 
valstybių narių ir socialinių partnerių 
kompetencija. Ypač reikėtų užtikrinti, kad 
nebūtų pažeista nacionalinė atlyginimo 
nustatymo sistema ir susijusių dalyvių 
laisvė;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Nacionaliniais teisės aktais ar 
visuotinai taikomomis kolektyvinėmis 
sutartimis nustatyti darbo užmokesčio 
elementai turi būti skaidrūs ir aiškūs 
visiems paslaugų teikėjams. Todėl pagrįstai 
galima nustatyti prievolę valstybėms 
narėms Direktyvos dėl vykdymo 
užtikrinimo 5 straipsnyje nurodytoje 
bendroje interneto svetainėje skelbti 
komandiruotų darbuotojų darbo 
užmokesčio sudedamąsias dalis;

(13) darbo užmokesčio elementai, 
tinkamam darbo užmokesčiui apskaičiuoti 
taikomas metodas ir, prireikus, priskyrimo 
skirtingų darbo užmokesčių kategorijoms 
kriterijai turėtų būti aiškūs ir skaidrūs 
visiems paslaugų teikėjams ir 
komandiruotiesiems darbuotojams. 
Apskaičiuojant darbo užmokestį, turėtų 
būti atsižvelgta į visus teisės aktais, 
taikytinomis kolektyvinėmis sutartimis ar 
arbitražo sprendimais nustatytus 
privalomus elementus, jei šie elementai 
taip pat taikomi vietos lygmeniu. Todėl 
pagrįstai galima nustatyti prievolę 
valstybėms narėms Direktyvos dėl 
vykdymo užtikrinimo 5 straipsnyje 
nurodytoje bendroje interneto svetainėje 
skelbti komandiruotų darbuotojų darbo 
užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 
nustatyta pagal taikytiną teisę ir 
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kolektyvines sutartis, nes skaidrumas ir 
prieiga prie informacijos yra labai 
svarbūs teisiniam tikrumui ir teisės aktų 
vykdymui užtikrinti. Informacija, 
pateikiama bendroje oficialioje 
nacionalinėje interneto svetainėje, turėtų 
atitikti nacionalinius teisės aktus ir 
praktiką ir atsižvelgti į socialinių 
partnerių savarankiškumą. Svarbu, kad 
kiekviena valstybė narė užtikrintų, kad ši 
interneto svetainė veiktų sklandžiai ir 
būtų nuolat atnaujinama; 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Direktyvoje 2014/67/ES pateikiama 
keletas nuostatų, skirtų užtikrinti, kad 
būtų reikalaujama įgyvendinti taisykles 
dėl darbuotojų komandiravimo ir kad jų 
laikytųsi visi paslaugų teikėjai. Direktyvos 
2014/67/ES 4 straipsnyje pateikiamas 
elementų, kurie turi būti vertinami 
siekiant nustatyti tikrą komandiravimo 
padėtį ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir 
įstatymų apėjimui, sąrašas;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) darbdaviai iki komandiruotės 
pradžios turėtų imtis tinkamų priemonių 
pagrindinei informacijai apie įdarbinimo 
sąlygas komandiravimo atveju pateikti 
pagal Tarybos direktyvą 91/533/EEB1a;
_________________
1a Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl 
darbdavio pareigos informuoti 
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darbuotojus apie galiojančias sutarties 
arba darbo santykių sąlygas (OL L 288, 
1991 10 18, p. 32).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) šia direktyva nustatoma 
subalansuota sistema, skirta laisvei teikti 
paslaugas ir komandiruotų darbuotojų 
teisėms užtikrinti, kuri yra 
nediskriminuojanti, skaidri ir proporcinga 
ir pagal kurią atsižvelgiama į 
nacionalinių darbo santykių įvairovę. Š 
direktyva netrukdo komandiruotiems 
darbuotojams taikyti palankesnių darbo 
sutarties sąlygų;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) ši direktyva jokiu būdu neturėtų 
kliudyti naudotis valstybių narių ir 
Sąjungos lygmeniu pripažįstamomis 
pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar 
laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, 
numatytų valstybių narių konkrečiose 
darbo santykių sistemose pagal 
nacionalinius teisės aktus ir (arba) 
praktiką. Ji taip pat neturėtų daryti įtakos 
teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, 
juos sudaryti bei užtikrinti jų vykdymą ar 
imtis kolektyvinių veiksmų pagal 
nacionalinę teisę ir (arba) praktiką;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
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14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) valstybių narių įstatymais ir kitais 
teisės aktais arba kolektyvinėmis 
sutartimis gali būti užtikrinta, kad įmonės 
neturėtų galimybės naudodamosi 
subrangos sutartimis apeiti taisykles, 
kuriomis užtikrinamos tam tikros su darbo 
užmokesčiu susijusios darbo sutarties 
sąlygos. Jeigu nustatytos nacionalinio 
lygmens darbo užmokesčio taisyklės, 
valstybė narė gali nediskriminuodama jas 
taikyti įmonėms, komandiruojančioms 
darbuotojus į jos teritoriją, jeigu tai 
neproporcingai neapriboja tarpvalstybinio 
paslaugų teikimo;

(14) įstatymais, kitais teisės aktais ir 
nacionaline praktika, įskaitant valstybėse 
narėse taikytinas administracines 
nuostatas arba kolektyvines sutartis, gali 
būti užtikrinta, kad įmonės neturėtų 
galimybės naudodamosi subrangos 
sutartimis apeiti taisykles, kuriomis 
užtikrinamos tam tikros su darbo 
užmokesčiu susijusios darbo sutarties 
sąlygos. Jeigu nustatytos nacionalinio 
lygmens darbo užmokesčio taisyklės, 
valstybė narė gali nediskriminuodama jas 
taikyti įmonėms, komandiruojančioms 
darbuotojus į jos teritoriją;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) valstybės narės, siekdamos 
subrangos atvejais kovoti su 
piktnaudžiavimu ir apsaugoti 
komandiruotų darbuotojų teises, pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką turėtų 
užtikrinti, kad komandiruoti darbuotojai 
galėtų gauti visas jiems priklausančias 
išmokas;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) valstybės narės turėtų nuosekliai ir 
darniai taikyti su subrangos sutartimis 
susijusias esamas taisykles;

Pakeitimas 24
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2008/104/EB dėl darbo per 
laikinojo įdarbinimo įmones įtvirtinamas 
principas, pagal kurį per laikinojo 
įdarbinimo įmonę įdarbintiems 
darbuotojams taikomos bent tokios 
pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, 
kurios būtų taikomos tokiems 
darbuotojams, jei juos būtų įdarbinusi pati 
priimančioji įmonė tai pačiai darbo vietai 
užimti. Šis principas turėtų būti taikomas ir 
per laikinojo įdarbinimo įmones į kitą 
valstybę narę komandiruojamiems 
darbuotojams;

(15) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2008/104/EB dėl darbo per 
laikinojo įdarbinimo įmones įtvirtinamas 
principas, pagal kurį per laikinojo 
įdarbinimo įmonę įdarbintiems 
darbuotojams taikomos bent tokios 
pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, 
kurios būtų taikomos tokiems 
darbuotojams, jei juos būtų įdarbinusi pati 
priimančioji įmonė tai pačiai darbo vietai 
užimti. Šis principas turėtų būti taikomas ir 
per laikinojo įdarbinimo įmones į kitą 
valstybę narę komandiruojamiems 
darbuotojams. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti vienodą požiūrį į komandiruotus 
darbuotojus, įdarbintus per laikinojo 
įdarbinimo įmonę, ir į vietinius 
darbuotojus, įdarbintus per laikinojo 
įdarbinimo įmonę;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 96/71/EB
1 straipsnio 3 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 3 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

„c) kaip laikino įdarbinimo įmonė ar 
įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją 
įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia 
valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad 
komandiruotės metu laikino įdarbinimo 
įmonė ar įdarbinimo agentūra ir 
darbuotojas saistomi darbo santykiais.

„c) kaip laikino įdarbinimo įmonė ar 
įdarbinimo agentūra samdo darbuotoją 
įmonei, kuri yra įsisteigusi ar veikia 
valstybės narės teritorijoje, su sąlyga, kad 
komandiruotės metu laikino įdarbinimo 
įmonė ar įdarbinimo agentūra ir 
darbuotojas saistomi darbo santykiais.“

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Direktyva 96/71/EB
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„4a. Ši direktyva jokiu būdu nekliudo 
naudotis valstybių narių ir Sąjungos 
lygmeniu pripažįstamomis pagrindinėmis 
teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti 
arba imtis kitų veiksmų, numatytų 
konkrečiose valstybių narių darbo 
santykių sistemose pagal nacionalinius 
teisės aktus ir (arba) praktiką. Ji taip pat 
nedaro įtakos teisei derėtis dėl 
kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei 
užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių 
veiksmų pagal nacionalinę teisę ir (arba) 
praktiką.“

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 96/71/EB
2a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis 2a straipsnis

Komandiruotės, kurių trukmė viršija 24 
mėnesius

Komandiruotės, kurių trukmė viršija 24 
mėnesius

1. Kai numatoma ar faktinė 
komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius, 
valstybė narė, į kurios teritoriją 
komandiruotas darbuotojas, laikoma 
šalimi, kurioje darbuotojas paprastai atlieka 
savo darbą.

1. Darbuotojų komandiravimas turi 
būti laikinas. Kai numatoma ar faktinė 
komandiruotės trukmė viršija 24 mėnesius, 
valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytos įmonės į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams be 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytų darbo 
sutarties sąlygų ir nepriklausomai nuo to, 
kokia teisė yra taikoma darbo santykiams, 
papildomai garantuotų visas valstybėje 
narėje, kurioje teikiama paslauga, 
taikytinas darbo sutarties sąlygas, jei tos 
sąlygos darbuotojui yra palankesnės už 
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sąlygas, kurias reikėtų taikyti pagal darbo 
santykiams taikytiną teisę, išskyrus 
sąlygas, susijusias su darbo sutarties 
sudarymu ir užbaigimu. 

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 
darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą toje 
pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, 
atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų 
komandiruočių trukmės visumą, jei 
faktiškai tie darbuotojai komandiruojami 
bent šešiems mėnesiams.

2. Taikant 1 dalį, jei komandiruotą 
darbuotoją pakeičia kitas tą patį darbą toje 
pačioje vietoje atliekantis darbuotojas, 
atsižvelgiama į atitinkamų darbuotojų 
komandiruočių trukmės visumą.

2a. Valstybė narė, kurioje teikiama 
paslauga, gali, atsižvelgdama į pagrįstą 
paslaugos teikėjo prašymą, pratęsti 
laikotarpį, prieš kurį yra užtikrinamos toje 
valstybėje narėje taikytinos darbo 
sutarties sąlygos, kaip nurodyta 1 dalyje, 
remdamasi tuo, kad tos įmonės teikiamos 
paslaugos laikinai turi būti teikiamos 
ilgiau. 
Valstybė narė, argumentuodama savo 
sprendimus, tokius prašymus tvarko 
proporcingai, nediskriminuojamai ir 
laiku. Jei valstybė narė pritaria tokiam 
prašymui, įmonė kas dvylika mėnesių, kol 
baigiamos teikti atitinkamos paslaugos, 
atnaujina informaciją apie padėtį.
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentinga institucija sprendimą dėl 
tokio prašymo priima pagrįstai, 
proporcingai ir nediskriminuojamai pagal 
Direktyvos 2014/67/ES 4 straipsnį ir pagal 
Reglamentą 883/2004/EB. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
nepriklausomai nuo to, kokia teisė yra 
taikoma darbo santykiams, į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams 1 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
nepriklausomai nuo to, kokia teisė yra 
taikoma darbo santykiams, į jų teritoriją 
komandiruotiems darbuotojams 1 
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straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 
garantuotų darbo sutarties sąlygas, 
susijusias su toliau nurodytais dalykais, 
kuriuos toje valstybėje narėje, kurioje 
darbas yra atliekamas, reglamentuoja:

straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 
garantuotų tokias pat darbo sutarties 
sąlygas, kurios apima toliau nurodytus 
dalykus, kuriuos toje valstybėje narėje, 
kurioje darbas yra atliekamas, 
reglamentuoja: 

– įstatymai ir kiti teisės aktai ir (arba) – įstatymai ir kiti teisės aktai ir (arba)

– kolektyvinės sutartys ar arbitražo 
sprendimai, kurie buvo paskelbti 
visuotinai taikytinais, kaip nustatyta šio 
straipsnio 8 dalyje:

– kolektyvinės sutartys ar arbitražo 
sprendimai, kaip nustatyta šio straipsnio 8 
ir 8a dalyse:

a) maksimalaus darbo ir minimalaus 
poilsio laikas,

a) maksimalus darbo ir minimalus 
poilsio laikas, įskaitant konkrečias 
priemones, susijusias su darbu naktį, 
savaitgaliais bei valstybinių švenčių 
dienomis atliekamu darbu ir pamaininiu 
darbu;

b) minimalių mokamų metinių atostogų 
trukmė;

b) minimalių mokamų metinių atostogų 
trukmė;

c) darbo užmokestis, įskaitant 
viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 
punktas netaikomas papildomo pensinio 
draudimo sistemoms;

c) darbo užmokestis, įskaitant 
viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 
punktas netaikomas papildomo pensinio 
draudimo sistemoms;

d) darbuotojų, ypač siūlomų laikinojo 
įdarbinimo įmonių, samdos sąlygos;

d) darbuotojų, ypač siūlomų laikinojo 
įdarbinimo įmonių, samdos sąlygos;

e) darbuotojų sveikatos, higienos ir 
darbo saugos sąlygos;

e) darbuotojų sveikatos, higienos ir 
darbo saugos sąlygos;

f) apsaugos priemonės, susijusios su 
nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, 
vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygomis;

f) apsaugos priemonės, susijusios su 
nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, 
vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygomis;

g) vienodos sąlygos vyrams ir moterims 
bei kitos nediskriminavimo nuostatos.

g) vienodos sąlygos vyrams ir moterims 
bei kitos nediskriminavimo nuostatos;
ga) darbuotojų apgyvendinimo sąlygos;
gb) atitinkamo dydžio dienpinigiai, skirti 
toli nuo namų dėl profesinių priežasčių 
esančių darbuotojų kelionės, maitinimo ir 
apgyvendinimo išlaidoms padengti.

Šioje Direktyvoje darbo užmokestis reiškia 
visus darbo užmokesčio elementus, kurie 
valstybėje narėje, į kurios teritoriją 
darbuotojas komandiruotas, laikomi 
privalomais pagal nacionalinius įstatymus 
ir kitus teisės aktus bei kolektyvines 
sutartis ar arbitražo sprendimus, kurie 

Šioje direktyvoje darbo užmokesčio 
sąvoka apibrėžiama pagal valstybės narės, 
į kurios teritoriją darbuotojas 
komandiruotas, įstatymus ir (arba) 
praktiką. 
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buvo paskelbti visuotinai taikytinais, ir 
(arba), jei nėra sistemos, pagal kurią 
kolektyvinės sutartys arba arbitražo 
sprendimai skelbiami visuotinai 
taikytinais, – pagal kitus kolektyvinius 
susitarimus ar arbitražo sprendimus, kaip 
nustatyta 8 dalies antroje pastraipoje.
Valstybės narės Direktyvos 2014/67/ES 5 
straipsnyje nurodytoje vienoje bendroje 
interneto svetainėje paskelbia 
komandiruotų darbuotojų darbo 
užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 
nustatyta c punkte.

Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės 
teisės ir praktikos, Direktyvos 2014/67/ES 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytoje vienoje 
bendroje interneto svetainėje nepagrįstai 
nedelsdamos ir skaidriai paskelbia 
komandiruotų darbuotojų darbo 
užmokesčio sudedamąsias dalis, kaip 
nustatyta šios dalies c punkte. Valstybės 
narės užtikrina, kad bendroje oficialioje 
nacionalinėje interneto svetainėje būtų 
pateikiama tiksli ir atnaujinta 
informacija. Komisija savo interneto 
svetainėje pateikia bendrų oficialių 
nacionalinių interneto svetainių adresus.
Įmonė neatsakinga už tokių elementų 
netaikymą ar neteisingą taikymą, jei prieš 
komandiruotės pradžią bendroje 
oficialioje nacionalinėje interneto 
svetainėje nebuvo pateikta informacija ar 
ji buvo pateikta neteisingai.
Siekiant išvengti dvigubo mokėjimo, nė 
viena šio straipsnio nuostata nesudaro 
galimybės komandiruotam darbuotojui 
daugiau nei vieną kartą sumokėti kokius 
nors darbo užmokesčio elementus, 
išmokas ar išlaidas, susijusius su darbu 
ne įprastinėje darbo vietoje. Darbuotojui 
taikomos jam palankesnės sąlygos.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms taikomas 

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms taikomas 
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įstatymais ir kitais teisės aktais bei 
kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 
reikalavimas subrangos sutartis sudaryti tik 
su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 
įsipareigojimais užtikrina tam tikras su 
darbo užmokesčiu susijusias darbo 
sutarties sąlygas, valstybė narė gali, 
laikydamasi proporcingumo ir 
nediskriminavimo principų, nustatyti, kad 
toks pats reikalavimas įmonėms būtų 
taikomas ir tada, kai subrangos sutartys 
sudaromos su 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytomis įmonėmis, 
komandiruojančiomis darbuotojus į jos 
teritoriją.

įstatymais ir kitais teisės aktais bei 
kolektyvinėmis sutartimis nustatytas 
reikalavimas subrangos sutartis sudaryti tik 
su tomis įmonėmis, kurios sutartiniais 
įsipareigojimais užtikrina tam tikras darbo 
užmokesčio sąlygas, valstybė narė gali, 
laikydamasi proporcingumo ir 
nediskriminavimo principų, nustatyti, kad 
toks pats reikalavimas būtų taikomas 
įmonėms, komandiruojančioms 
darbuotojus į jos teritoriją. Tokie 
reikalavimai taikomi tik subrangovo 
darbuotojams, kurie komandiruojami į tą 
valstybę narę.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 1a a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Įterpiama ši dalis:
„1aa.Subrangos sutarties atveju, 
rangovas prieš paslaugų teikimo sutarties 
pradžią raštu informuoja kitos valstybės 
narės paslaugų teikėją apie taikytinas 
įdarbinimo sąlygas, susijusias su darbo 
užmokesčiu.“

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 1a b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) Įterpiama ši dalis:
„1ab.Valstybės narės praneša Komisijai 
apie bet kokias priemones, nurodytas 
šiame straipsnyje. Komisija apie tas 
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priemones praneša kitoms valstybėms 
narėms.“ 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

ca) 7 dalies antra pastraipa pakeičiama 
taip:

„Komandiruotpinigiai laikomi minimalaus 
darbo užmokesčio dalimi, nebent jie yra 
mokami kompensuojant su komandiruote 
susijusias faktiškąsias kelionės, buto ir 
maisto išlaidas.

„Komandiruotpinigiai laikomi darbo 
užmokesčio dalimi, nebent jie yra mokami 
kompensuojant su komandiruote susijusias 
faktiškąsias kelionės, buto ir maisto 
išlaidas. Tuo atveju tas išlaidas padengia 
darbdavys ir jos neišskaičiuojamos iš 
darbo užmokesčio.“ 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c b papunktis (naujas)
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) Įterpiama ši dalis: 
8a. Valstybės narės, jei jos taip 
nuspręstų, laikydamosi nacionalinės 
teisės ir praktikos bei nediskriminavimo 
principo, taip pat gali remtis 
kolektyvinėmis sutartimis ar arbitražo 
sprendimais, kurie, kaip apibrėžė valstybė 
narė, kurioje atliekamas darbas, yra 
tipiški atitinkamoje geografinėje 
teritorijoje, atitinkamos profesijos ar 
sektoriaus atžvilgiu ir pagal kuriuos 
darbuotojams sudaromos palankiausios 
darbo sutarties sąlygos.
Valstybės narės užtikrina, kad informaciją 
apie visas tokias kolektyvines sutartis ar 
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arbitražo sprendimus būtų galima rasti 
bendroje oficialioje nacionalinėje 
interneto svetainėje. Tokios kolektyvinės 
sutartys taikytinos komandiruotiems 
darbuotojams tik jei jos buvo paskelbtos 
bendroje nacionalinėje interneto 
svetainėje. 
Įmonė neatsakinga už tokių kolektyvinių 
sutarčių ar arbitražo sprendimų 
netaikymą ar neteisingą taikymą, jei prieš 
komandiruotės pradžią informacija 
bendroje oficialioje nacionalinėje 
interneto svetainėje nebuvo pateikta ar 
buvo pateikta neteisingai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto d papunktis
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 9 dalis išbraukiama. d) 9 dalis pakeičiama taip:
„Be šio straipsnio 1 dalyje nustatytų 
sąlygų, valstybės narės gali nustatyti, kad 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės 
privalo garantuoti 1 straipsnio 3 dalies c 
punkte nurodytiems darbuotojams tokias 
pat sąlygas, kokios taikomos laikinai 
įdarbintiems darbuotojams toje valstybėje 
narėje, kurioje darbas yra atliekamas.
Vienoje valstybėje narėje įsisteigusios 
laikinojo įdarbinimo įmonės ar 
įdarbinimo agentūros gali komandiruoti 
darbuotoją dirbti kitos valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusiai ar veiklą 
vykdančiai įmonei laikinojo darbo 
naudotojai, jei ši įmonė yra įsisteigusi toje 
pačioje valstybėje narėje, į kurią 
komandiruotas darbuotojas. Kitu atveju, 
komandiruoto darbuotojo priimančiąja 
valstybe nare turi būti laikoma ta, kurioje 
darbuotojas įprastai atlieka savo darbą, 
nedarant poveikio darbuotojui 
palankesnėms darbo sutarties sąlygoms.“ 
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 96/71/EB
3 straipsnio 10 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

da) 10 dalis pakeičiama taip:
10. Ši direktyva nedraudžia valstybėms 
narėms, laikantis Sutarties ir remiantis 
vienodų sąlygų taikymo principu, 
nacionalinėms įmonėms ir kitų valstybių 
įmonėms taikyti:

10. Ši direktyva nedraudžia valstybėms 
narėms, laikantis Sutarties ir nacionalinės 
teisės bei praktikos, nacionalinėms 
įmonėms ir kitų valstybių įmonėms, 
vykdančioms veiklą jų teritorijoje, taikyti 
darbo sutarties sąlygų, kurios nėra 
susijusios su 1 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytais dalykais, tuo atveju, kai 
remiamasi viešosios politikos nuostatomis.

- darbo sutarties sąlygų, 
reglamentuojančių kitokius nei 
išvardytieji 1 dalies pirmojoje pastraipoje 
klausimus tuo atveju, kai remiamasi 
valstybinės politikos nuostatomis,
- darbo sutarties sąlygų, nustatytų 
kolektyvinėse sutartyse arba arbitražo 
sprendimuose, kaip numatyta 8 dalyje, ir 
reglamentuojančių kitokią veiklą nei 
nurodytoji priede.

Šioje direktyvoje viešosios politikos 
nuostatos reiškia nediskriminacines 
priemones, kurių imtasi visuomenės 
interesų labui, įskaitant darbuotojų 
apsaugos, vienodo požiūrio taikymo, 
sąžiningos konkurencijos ir tinkamo 
darbo rinkos veikimo priemones. Tokios 
priemonės netaikomos ekonominiais 
sumetimais.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) 10 dalies antra įtrauka išbraukiama. Išbraukta.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 96/71/EB
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Valstybės narės sudaro sąlygas, kad 
valstybinės valdžios institucijos, kurios, 
laikydamosi nacionalinės teisės aktų, yra 
atsakingos už 3 straipsnyje nurodytų darbo 
sutarties sąlygų monitoringą, 
bendradarbiautų. Šis bendradarbiavimas 
pirmiausia apima atsakymus į pagrįstus tų 
valdžios institucijų prašymus suteikti 
informaciją apie tarpvalstybinę darbuotojų 
samdą, įskaitant akivaizdžius pažeidimus 
arba galimus neteisėtos tarpvalstybinės 
veiklos atvejus.

„Valstybės narės sudaro sąlygas, kad 
valstybinės valdžios institucijos, kurios, 
laikydamosi nacionalinės teisės aktų, yra 
atsakingos už 3 straipsnyje nurodytų darbo 
sutarties sąlygų monitoringą, 
bendradarbiautų. Šis bendradarbiavimas 
pirmiausia apima atsakymus į pagrįstus tų 
valdžios institucijų prašymus suteikti 
informaciją apie tarpvalstybinę darbuotojų 
samdą ir nagrinėjant akivaizdžius 
pažeidimus arba galimus neteisėtos veiklos 
atvejus, kaip antai tarpvalstybiniai 
nedeklaruojamo darbo ir fiktyvaus 
savarankiško darbo atvejai. Tokį 
bendradarbiavimą remia Europos kovos 
su nedeklaruojamu darbu platforma. 
Jei ryšių palaikymo skyrius ar 
kompetentinga institucija valstybėje 
narėje, iš kurios komandiruojamas 
darbuotojas, neturi priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos prašomos informacijos, ji 
stengiasi tą informaciją gauti iš kitų 
institucijų ar įstaigų. Jei nuolat 
vėluojama priimančiajai valstybei narei 
pateikti informaciją, apie tai 
informuojama Komisija ir ji imasi 
atitinkamų priemonių.“
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Direktyva 96/71/EB
5 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2b) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
Jei nesilaikoma šios direktyvos nuostatų, 
valstybės narės imasi reikiamų priemonių.

„Priimančiosios valstybės narės ir 
įsisteigimo valstybės narės atsako už šioje 
direktyvoje nustatytų pareigų stebėseną, 
kontrolę ir vykdymo užtikrinimą ir, jei 
nesilaikoma šios direktyvos nuostatų, imasi 
reikiamų priemonių. Numatytos sankcijos 
turi būti efektyvios, proporcingos ir 
atgrasomos.

Jos visų pirma užtikrina, kad darbuotojai ir 
(arba) jų atstovai galėtų pasinaudoti 
atitinkamomis procedūromis, kad būtų 
galima užtikrinti šia direktyva nustatytų 
pareigų vykdymą.

Jos visų pirma užtikrina, kad darbuotojai ir 
(arba) darbuotojų atstovai galėtų 
pasinaudoti atitinkamomis procedūromis, 
kad būtų galima užtikrinti šia direktyva 
nustatytų pareigų vykdymą.

Valstybės narės užtikrina, kad netikrojo 
komandiravimo atveju, nepriklausomai 
nuo to, kokia teisė taikoma darbo 
santykiams, būtų taikomos valstybės 
narės, kurioje teikiama paslauga, 
sąlygos.“


