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25.5.2018 A8-0319/40 

Pakeitimas 40 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) siekiant užtikrinti tinkamą šios 

direktyvos taikymą, turėtų būti 

sustiprintas valstybių narių 

kompetentingų institucijų ir (arba) įstaigų 

veiklos koordinavimas kovojant su 

sukčiavimu darbuotojų komandiravimo 

srityje; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/41 

Pakeitimas 41 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) vienodo požiūrio principas ir 

draudimas diskriminuoti dėl pilietybės ES 

teisėje buvo įtvirtinti dar steigiamosiomis 

sutartimis. Todėl, siekiant išvengti bet 

kokios diskriminacijos ir 

piktnaudžiavimo, būtina užtikrinti, kad 

darbo užmokestis būtų apskaičiuojamas 

skaidriai ir būtų mokamas pagal 

valandinį tarifą, mokamą tą patį darbą 

atliekantiems darbuotojams priimančioje 

valstybėje narėje, tokiu būdu užtikrinant, 

kad darbuotojai gautų tinkamą 

apmokėjimą už savo darbo laiką. Ši 

nuostata turėtų būti taikoma laikino 

įdarbinimo agentūroms, įsisteigusioms 

toje valstybėje narėje, kurioje atliekamas 

darbas; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/42 

Pakeitimas 42 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5b) vienodo požiūrio ir laisvos 

konkurencijos principo nepavyks 

užtikrinti, kol nebus įgyvendintos 

teisingos taisyklės, susijusios su socialinio 

draudimo įmokomis. Priimančiosios 

valstybės narės socialinio draudimo 

įmokų taisyklės ir tarifai turėtų būti 

taikomi komandiruotiems darbuotojams 

nuo pirmosios darbo santykių dienos; 

Or. en 



 

AM\1154302LT.docx  PE621.616v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

25.5.2018 A8-0319/43 

Pakeitimas 43 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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) komandiravimas yra laikino 

pobūdžio ir paprastai komandiruoti 

darbuotojai grįžta į kilmės šalį, kai 

užbaigiamas darbas, kurį atlikti jie buvo 

komandiruoti. Komandiruotiems 

darbuotojams nuo pirmos darbo santykių 

dienos iki komandiruotės pabaigos turėtų 

būti taikoma priimančiosios valstybės 

narės darbo teisė. Sugrįžusiems į buveinės 

valstybę narę darbuotojams vėl taikoma 

buveinės valstybės narės darbo teisė. 

Tokie pokyčiai tapo įmanomi taikant 

naująsias technologijas ir valstybėms 

narėms labiau bendradarbiaujant; 
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Or. en 



 

AM\1154302LT.docx  PE621.616v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

25.5.2018 A8-0319/44 

Pakeitimas 44 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) 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) ši direktyva turėtų būti taikoma 

tarptautinio kelių transporto sektoriui; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/45 

Pakeitimas 45 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) siekiant kovoti su piktnaudžiavimu 

subrangos atvejais ir apsaugoti 

komandiruotų darbuotojų teises, 

atitinkamas įmones reikėtų laikyti bendrai 

atsakingomis už sukčiavimo arba 

piktnaudžiavimo atvejus; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/46 

Pakeitimas 46 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) darbo užmokestis, įskaitant 

viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 

punktas netaikomas papildomo pensinio 

draudimo sistemoms; 

c) darbo užmokestis, apskaičiuotas 

pagal valandinį tarifą, mokamą tą patį 

darbą atliekantiems darbuotojams 

priimančioje valstybėje narėje, įskaitant 

viršvalandžių apmokėjimo normas; šis 

punktas netaikomas papildomo pensinio 

draudimo sistemoms; 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/47 

Pakeitimas 47 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 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. 

Šioje direktyvoje darbo užmokesčio ir 

valandinio tarifo sąvokos apibrėžiamos 

pagal valstybės narės, į kurios teritoriją 

darbuotojas komandiruojamas, 

nacionalinę teisę ir (arba) praktiką ir 

apima visus darbo užmokesčio elementus, 

kurie yra privalomi pagal nacionalinius 

įstatymus ir kitus teisės aktus bei 

kolektyvines sutartis ar arbitražo 

sprendimus, kurie toje valstybėje narėje 

buvo paskelbti visuotinai taikytinais arba 

yra kitais atžvilgiais taikomi pagal 

3 straipsnio 8 dalį. 

Or. en 



 

AM\1154302LT.docx  PE621.616v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

25.5.2018 A8-0319/48 

Pakeitimas 48 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejais 

atsakingomis gali būti laikomos kai kurios 

arba visos susijusios šalys, 

nepriklausomai nuo jų vaidmens 

subrangos grandinėje. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Pakeitimas 49 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 a dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1a. Jei valstybės narės teritorijoje 

įsisteigusioms įmonėms taikomas 

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. 

1a. Valstybės narės užtikrina, 

nepriklausomai nuo to, kuri teisė taikoma 

darbo santykiams, kad į jų teritoriją 

komandiruotiems darbuotojams 

1 straipsnio 1 dalyje nurodytos įmonės, 

remdamosi vienodų sąlygų principu, be 

šio straipsnio 1 dalyje nurodytų darbo 

sutarties nuostatų ir sąlygų, nuo 

pirmosios darbo santykių dienos 

garantuotų visas taikytinas darbo 

sutarties nuostatas ir sąlygas, kurios 

valstybėje narėje, kurioje yra atliekamas 

darbas, yra nustatytos: 

 a) įstatymais ir kitais teisės aktais ir (arba) 

 b) kolektyvinėmis sutartimis ar arbitražo 

sprendimais, kurie buvo paskelbti 

visuotinai taikytinais arba yra kitais 

atžvilgiais taikomi pagal 3 straipsnio 

8 dalį. 

 Šios dalies pirma pastraipa netaikoma 

toliau nurodytiems dalykams: 

 a) darbo sutarties sudarymo ir 

nutraukimo procedūroms, formalumams 

ir sąlygoms, įskaitant nekonkuravimo 
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sąlygas; 

 b) papildomų profesinių pensijų 

sistemoms. 

 Valstybė narė, kurioje teikiama paslauga, 

remdamasi motyvuotu paslaugų teikėjo 

pranešimu, laikotarpį iki šios dalies 

nuostatų taikymo pratęsia iki 18 mėnesių. 

 Jeigu 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta 

įmonė pakeičia komandiruotą darbuotoją 

kitu komandiruotu darbuotoju, 

atliekančiu tą patį darbą toje pačioje 

vietoje, komandiruotės trukmė šios dalies 

tikslais yra bendra atitinkamų atskirų 

darbuotojų komandiruotės laikotarpių 

trukmė. Taikant šį straipsnį, „to paties 

darbo toje pačioje vietoje“ samprata 

apibrėžiama atsižvelgiant į, be kita ko, 

teiktinos paslaugos pobūdį, atliktiną 

darbą ir darbo vietos adresą (-us). 

Or. en 

 


