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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2008/.../08

(... gada ...)

par pagaidu darba aģentūrām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 137. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2,

                                               

1 OV C 61, 14.3.2003., 124. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2002. gada 21. novembra Atzinums (OV C 25 E, 29.1.2004., 368. lpp.),

Padomes … Kopējā nostāja.
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tā kā:

(1) Šajā Direktīvā ievēro pamattiesības un principus, kas atzīti Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā1. Tā jo īpaši ir paredzēta, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību Hartas 

31. pantam, kas nosaka, ka katram darba ņēmējam ir tiesības uz veselībai nekaitīgiem, 

drošiem un cilvēka cieņai atbilstošiem darba apstākļiem un uz maksimālā darba laika

ierobežošanu, uz dienas un nedēļas atpūtas laiku , kā arī uz ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu.

(2) Kopienas Hartas par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām 7. punktā inter alia ir 

noteikts, ka, lai īstenotu iekšējo tirgu, jāuzlabo Eiropas Kopienas darba ņēmēju dzīves un 

darba apstākļi; šis process būs veiksmīgs, ja šo apstākļu uzlabošana notiks saskaņoti, 

galvenokārt attiecībā uz tādiem darba veidiem kā noteikta termiņa līguma darbs, nepilna 

laika darbs, pagaidu darba aģentūru darbs un sezonas darbs.

(3) Saskaņā ar Līguma 138. panta 3. punktu Komisija 1995. gada 27. septembrī apspriedās ar 

darba devējiem un darba ņēmējiem Kopienas līmenī par rīcības gaitu, kas Kopienas līmenī 

jāpieņem attiecībā uz darba ņēmēju darbalaika elastību un drošību par darbu.

                                               

1 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
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(4) Pēc šīs apspriešanās Komisija pauda viedokli, ka ir ieteicama Kopienas rīcība, un saskaņā 

ar Līguma 138. panta 3. punktu 1996. gada 9. aprīlī turpināja apspriešanos ar darba 

devējiem un darba ņēmējiem par plānotā priekšlikuma saturu.

(5) Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, ko parakstīja 1999. gada 18. martā, ievadā 

parakstītājas puses norādīja nodomus apsvērt vajadzību panākt tādu pašu vienošanos par 

pagaidu darba aģentūrām un nolēma Direktīvā par noteikta termiņa darbu neietvert pagaidu 

darba aģentūru darbiniekus.

(6) Vispārējās dažādu nozaru organizācijas, proti, Eiropas Rūpniecības un darba devēju 

konfederācijas savienība (UNICE)1, Uzņēmumu ar valsts kapitāla daļu un vispārējās 

ekonomiskās intereses uzņēmumu Eiropas Centrs (CEEP), Eiropas Arodbiedrību 

konfederācija (EAK) 2000. gada 29. maijā kopīgā vēstulē informēja Komisiju par vēlmi 

uzsākt EK līguma 139. pantā noteikto procedūru. 2001. gada 28. februārī nākamajā 

kopīgajā vēstulē tās lūdza Komisijai pagarināt 138. panta 4. punktā minēto termiņu par 

vienu mēnesi. Komisija šo lūgumu apmierināja un pagarināja sarunu termiņu līdz 

2001. gada 15. martam. 

(7) Sociālie partneri 2001. gada 21. maijā atzina, ka pārrunās par pagaidu darba aģentūrām

nekāda vienošanās nav panākta.

                                               

1 UNICE nomainīja nosaukumu 2007. gada janvārī un tagad tās nosaukums ir 
BUSINESSEUROPE.
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(8) Eiropadome 2005. gada martā uzskatīja par būtisku atkārtoti izvērst Lisabonas stratēģiju un 

koncentrēt tās prioritātes uz izaugsmi un nodarbinātību . Padome apstiprināja Integrētas 

izaugsmes un nodarbinātības pamatnostādnes (2005.–2008. gadam), kuru mērķis inter alia

ir veicināt elastību reizē ar nodarbinātības drošumu un mazināt darba tirgus segmentāciju, 

pienācīgi ņemot vērā sociālo partneru nozīmi.

(9) Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par Sociālo programmu laikposmam līdz 2010. gadam,

ko Eiropadome 2005. gada martā atzinīgi novērtēja kā ieguldījumu Lisabonas stratēģijas 

mērķu sasniegšanā, stiprinot Eiropas sociālo modeli, Eiropadome uzskatīja, ka jauni darba 

organizācijas veidi un lielāka darba ņēmēju un uzņēmumu līgumattiecību dažādība, labāka 

elastības un drošības saskaņošana veicinās spēju pielāgoties. Turklāt 2007. gada decembrī 

Eiropadome apstiprināja kopējos elastdrošības principus, par kuriem bija panākta 

vienošanās un kuri rada līdzsvaru starp elastību un drošību darba tirgū, kā arī palīdz gan 

darba ņēmējiem, gan darba devējiem izmantot globalizācijas sniegtās iespējas.

(10) Eiropas Savienībā pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz pagaidu darba aģentūru 

izmantojumu un pagaidu darba aģentūru darbinieku juridisko stāvokli, statusu un darba 

apstākļiem.

(11) Pagaidu darba aģentūras ne tikai apmierina uzņēmuma vajadzību pēc elastības, bet arī 

darba ņēmēju vajadzību pēc darba un privātās dzīves saskaņošanas. Tādējādi tās veicina 

darba vietu radīšanu un palīdz veicināt dalību un integrāciju darba tirgū.
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(12) Ar šo direktīvu izveido pagaidu darba aģentūru darbinieku aizsardzības sistēmu, kas ir 

nediskriminējoša, pārredzama un proporcionāla, vienlaikus tajā ievēro darba tirgu dažādību 

un kolektīvās darba attiecības.

(13) Ar Padomes Direktīvu 91/383/EEK (1991. gada 25. jūnijs), kas papildina pasākumus, kuru 

mērķis ir veicināt uzlabojumus darba drošībā un veselības aizsardzībā attiecībā uz darba 

ņēmējiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai arī īslaicīgā darbā1, nosaka pagaidu 

darba aģentūru darbiniekiem piemērojamos drošības un veselības aizsardzības noteikumus.

(14) Darba un nodarbinātības pamata apstākļiem, ko piemēro pagaidu darba aģentūru 

darbiniekiem būtu jābūt vismaz tādiem, kādus piemērotu darba ņēmējiem, ja 

lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis darbā veikt šo pašu darbu.

(15) Uz nenoteiktu laiku noslēgti darba līgumi ir vispārējais darba attiecību veids. Attiecībā uz 

darba ņēmējiem, kas ar savu pagaidu darba aģentūru ir noslēguši pastāvīgu līgumu, un 

ņemot vērā īpašo aizsardzību, kādu šāds līgums sniedz, būtu jāpieņem noteikums, kas 

pieļautu izņēmumus no lietotājuzņēmumos piemērojamiem noteikumiem.

(16) Lai elastīgi darbotos darba tirgus un kolektīvo darba attiecību dažādības apstākļos, 

dalībvalstis var atļaut sociālajiem partneriem noteikt darba un nodarbinātības apstākļus, ja 

ir ievērots attiecīgo pagaidu darba aģentūru darbinieku vispārējais aizsardzības līmenis.

                                               

1 OV L 206, 29.7.1991., 19. lpp. 
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(17) Turklāt atsevišķos gadījumos dalībvalstīm, pamatojoties uz vienošanos , kas ar sociālajiem 

partneriem noslēgta valsts līmenī, vajadzētu būt iespējai piemērot atkāpi no vienlīdzīgas 

attieksmes principa, kamēr tiek nodrošināts pienācīgs aizsardzības līmenis.

(18) Kopā ar uzlabojumu pagaidu darba aģentūru darbinieku minimālajā aizsardzībā būtu 

jāpārskata pagaidu darba aģentūru darbam noteiktie ierobežojumi un aizliegumi. To 

pamatojums var būt saistīts tikai ar vispārējo interesi, jo īpaši attiecībā uz darba ņēmēju 

aizsardzību, drošības un veselības aizsardzības prasībām darba vietā un vajadzību 

nodrošināt, lai darba tirgus darbotos pareizi un lai tiktu novērsta ļaunprātīga izmantošana.

(19) Tāpat šī direktīva neietekmē nedz sociālo partneru autonomiju, nedz sociālo partneru 

savstarpējās attiecības, tostarp viņu tiesības iesaistīties sarunās un slēgt koplīgumus 

atbilstīgi valsts tiesību aktiem un praksei, vienlaikus ievērojot spēkā esošos prioritāros 

Kopienas tiesību aktus.

(20) Šās direktīvas noteikumi par ierobežojumiem vai aizliegumiem attiecībā uz pagaidu darba 

aģentūru darbu neskar valsts tiesību aktus vai praksi, kas aizliedz ar pagaidu darba 

aģentūru darbiniekiem aizstāt darba ņēmējus, kuri streiko.

(21) Dalībvalstīm būtu jāizstrādā administratīvas vai juridiskas procedūras, lai aizsargātu 

pagaidu darba aģentūru darbinieku tiesības, un jānodrošina iedarbīgas, atturošas un 

samērīgas sankcijas, ko piemēro gadījumos, kad netiek pildīti šajā direktīvā paredzētie 

pienākumi.
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(22) Šī direktīva būtu jāīsteno atbilstīgi Līguma noteikumiem par brīvību sniegt pakalpojumus 

un brīvību veikt uzņēmējdarbību, un neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu 

sniegšanas jomā1.

(23) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, izveidot Kopienas līmenī saskaņotu 

regulējumu pagaidu darba aģentūru darbinieku aizsardzībai, nevar pietiekami labi sasniegt 

atsevišķās dalībvalstīs un to, ka minētās rīcības mēroga vai iedarbības dēļ šo mērķi var 

labāk sasniegt Kopienas līmenī, nosakot minimālās prasības, kas jāpiemēro visā Kopienā, 

Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

                                               

1 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
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I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1. Šī direktīva attiecas uz darba ņēmējiem, kam ir darba līgums vai darba attiecības ar 

pagaidu darba aģentūru un kas norīkoti lietotājuzņēmumos veikt pagaidu darbu to 

uzraudzībā un vadībā.

2. Šo direktīvu piemēro valsts un privātiem uzņēmumiem, kas ir pagaidu darba aģentūras vai 

lietotājuzņēmumi, kas veic saimnieciskas darbības, neatkarīgi no tā, vai tie gūst peļņu vai 

nē.

3. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem var noteikt, ka šī direktīva 

neattiecas uz darba līgumiem vai attiecībām, kas izveidotas kā īpašas valsts vai valsts 

atbalstītas profesionālās apmācības, integrēšanas vai pārkvalificēšanas programmas daļa.
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2. pants

Mērķis

Šās direktīvas mērķis ir nodrošināt pagaidu darba aģentūru darbinieku aizsardzību un uzlabot 

pagaidu darba aģentūru darba kvalitāti, nodrošinot 5. pantā izklāstīto vienlīdzīgas attieksmes 

principa piemērošanu pagaidu darba aģentūru darbiniekiem un atzīstot pagaidu darba aģentūras kā 

darba devējus, tajā pašā laikā ņemot vērā vajadzību izveidot piemērotu sistēmu pagaidu darba 

aģentūru darba izmantošanai, lai efektīvi palīdzētu radīt darba vietas un attīstīt elastīgas darba 

formas.

3. pants

Definīcijas

1. Šajā direktīvā:

a) "darba ņēmējs" ir persona, kuru kā darba ņēmēju aizsargā attiecīgās dalībvalsts 

tiesību akti nodarbinātības jomā;

b) "pagaidu darba aģentūra" ir juridiska vai fiziska persona, kas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem slēdz darba līgumus vai veido darba attiecības ar pagaidu darba aģentūras 

darbiniekiem , lai tos norīkotu uz laiku strādāt lietotājuzņēmumos to uzraudzībā un 

vadībā;

c) "pagaidu darba aģentūras darbinieks" ir darba ņēmējs, kam ir darba līgums vai darba 

attiecības ar pagaidu darba aģentūru un kas lietotājuzņēmumā norīkots veikt pagaidu 

darbu tā uzraudzībā un vadībā;

d) "lietotājuzņēmums" ir fiziska vai juridiska persona, kura labā un kura uzraudzībā un 

vadībā pagaidu darba aģentūras darbinieks strādā noteiktu laiku;

e) "norīkojums" ir periods, kad pagaidu darba aģentūras darbinieks strādā 

lietotājuzņēmumā, lai veiktu pagaidu darbu tā uzraudzībā un vadībā;
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f) " darba un nodarbinātības pamata apstākļi" ir darba un nodarbinātības apstākļi, kas 

noteikti tiesību aktos administratīvos noteikumos, koplīgumos un/vai citos saistošos 

vispārējos noteikumos, kas ir spēkā lietotājuzņēmumā attiecībā uz:

i) darba laiku, virsstundām, pārtraukumiem, atpūtas laiku, nakts darbu, 

brīvdienām un valsts noteiktām brīvdienām;

ii) darba samaksu.

2. Šī direktīva neskar valstu tiesību aktus attiecībā uz darba samaksu, darba līguma, darba 

attiecību vai darba ņēmēja definīciju.

Dalībvalstis no šās direktīvas darbības jomas neizslēdz darba ņēmējus, darba līgumus vai 

darba attiecības tikai tādēļ, ka tās attiecas uz nepilna laika darba ņēmējiem, noteikta 

termiņa līgumdarba ņēmējiem vai personām, kam ir darba līgums vai darba attiecības ar 

pagaidu darba aģentūru.
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4. pants

Ierobežojumu vai aizliegumu pārskatīšana

1. Aizliegumus vai ierobežojumus izmantot pagaidu darba aģentūru darbu pamato, tikai 

ievērojot vispārējas intereses, jo īpaši attiecībā uz pagaidu darba aģentūru darbinieku

aizsardzību, veselības aizsardzības un drošības prasībām darbā, vai vajadzību nodrošināt, 

ka darba tirgus darbojas labi un ka pārkāpumi ir novērsti.

2. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem atbilstīgi valsts tiesību aktiem, 

koplīgumiem un praksi līdz ......* pārskata visus ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz 

pagaidu darbu, lai pārbaudītu, vai tie balstās uz 1. punktā minētajiem pamatojumiem.

3. Ja koplīgumos ir noteikti šādi ierobežojumi vai aizliegumi, 2. punktā paredzēto

pārskatīšanu var veikt sociālie partneri, kuri ir apspriedušies par attiecīgo vienošanos.

4. 1., 2. un 3. punkts neskar valsts prasības attiecībā uz pagaidu darba aģentūru reģistrēšanu, 

licencēšanu, sertificēšanu, finanšu garantijām vai pārraudzību.

                                               

* OV: Norādīt datumu: trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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5. Dalībvalstis līdz ......* informē Komisiju par 2. un 3. punktā paredzētās pārskatīšanas 

rezultātiem.

II NODAĻA

NODARBINĀTĪBA UN DARBA APSTĀKĻI

5. pants

Vienlīdzīgas attieksmes princips

1. Darba un nodarbinātības pamata apstākļi pagaidu darba aģentūru darbiniekiem to 

norīkojuma laikā lietotājuzņēmumā ir vismaz tādi paši kā tie, ko piemērotu, ja tie šajā 

uzņēmumā darbā būtu pieņemti tieši, un veiktu šo pašu darbu.

Piemērojot pirmo daļu, noteikumiem lietotājuzņēmumā par:

a) grūtnieču un sieviešu, kas baro bērnu ar krūti, un bērnu un jauniešu aizsardzību un

b) vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un visām darbībām, lai apkarotu 

diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas, ticības, invaliditātes, 

vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ

jāatbilst tiesību aktos, regulās, administratīvajos noteikumos, koplīgumos un/vai citos 

vispārīgos noteikumos paredzētajiem noteikumiem.

                                               

* OV: Norādīt datumu: trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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2. Pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem attiecībā uz darba samaksu dalībvalstis var 

pieļaut atbrīvojumu no 1. punktā noteiktā principa, ja pagaidu darba aģentūru darbinieki, 

kam ir pastāvīgs darba līgums ar pagaidu darba aģentūru, turpina saņemt darba samaksu 

starp norīkojumiem.

3. Pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem dalībvalstis attiecīgā līmenī un atkarībā no 

dalībvalstu nosacījumiem var pagaidu darba aģentūru darbiniekiem piešķirt iespēju 

saglabāt vai noslēgt koplīgumus, kuros, ievērojot pagaidu darba aģentūru darbinieku

vispārējo aizsardzību, var noteikt pagaidu darba aģentūru darbinieku darba un 

nodarbinātības apstākļus, kas var atšķirties no 1. punktā noteiktajiem.

4. Ja pagaidu darba aģentūru darbiniekiem ir nodrošināta pietiekama līmeņa aizsardzība, 

dalībvalstis, kuru tiesību aktos vai nu nav sistēmas koplīgumu pasludināšanai par 

vispārpiemērojamiem, vai arī tiesību aktos vai praksē nav sistēmas tādu līgumu 

attiecināšanai uz visiem līdzīgiem uzņēmumiem konkrētā nozarē vai ģeogrāfiskā zonā, pēc 

apspriešanās ar sociālajiem partneriem valsts līmenī un pamatojoties uz viņu noslēgto 

līgumu, var ieviest noteikumus attiecībā uz darba un nodarbinātības pamata apstākļiem, 

atkāpjoties no 1. punktā noteiktā principa. Tādos pasākumos var paredzēt kvalifikācijas 

periodu vienlīdzīgai attieksmei.
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Šajā punktā minētie noteikumi atbilst Kopienas tiesību aktiem un ir pietiekami precīzi un 

pieejami, lai ļautu iesaistītajām nozarēm un uzņēmumiem apzināt savus pienākumus un tos 

pildīt. Dalībvalstis, piemērojot 3. panta 2. punktu, jo īpaši norāda, vai darba devēja sociālās 

drošības sistēmas, tostarp pensiju, slimības pabalstu vai finanšu līdzdalības sistēmas ir 

iekļautas 1. punktā minētajos darba un nodarbinātības pamata apstākļos. Tādas procedūras 

neskar arī tādas attiecīgas valsts, reģiona, vietējā vai nozaru līmeņa vienošanās, kas darba 

ņēmējiem ir vismaz tikpat labvēlīgas.

5. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi, lai 

novērstu ļaunprātību šā panta piemērošanā un jo īpaši lai novērstu secīgu nosūtīšanu darbā

nolūkā apiet šīs direktīvas noteikumus. Tās informē Komisiju par šādiem pasākumiem.

6. pants

Nodarbinātības, koplietošanas telpu un iespēju un profesionālās apmācības pieejamība

1. Pagaidu darba aģentūru darbiniekus informē par brīvajām darba vietām lietotājuzņēmumā, 

lai tiem dotu tādas pašas iespējas kā pārējiem šā uzņēmuma darba ņēmējiem atrast 

pastāvīgu darbu. Šādu informāciju var sniegt, izvietojot paziņojumu tam piemērotā vietā 

uzņēmumā, kura labā un kura uzraudzībā pagaidu darba aģentūras darbinieks strādā. 
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2. Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai nodrošinātu, ka visas klauzulas, ar ko aizliedz vai 

kā rezultātā pēc norīkojuma beigām novilcina darba līguma noslēgšanu vai darba attiecību 

izveidošanu starp lietotājuzņēmumu un pagaidu darba aģentūras darbinieku nav spēkā vai 

ka tās var pasludināt par spēkā neesošām.

Šis punkts neskar noteikumus par samērīga apjoma kompensācijām, ko pagaidu darba 

aģentūras saņem par pakalpojumiem, ko tās sniegušas lietotājuzņēmumiem pagaidu darba

aģentūras darbinieku norīkošanai, pieņemšanai darbā un apmācībai.

3. Pagaidu darba aģentūras no darba ņēmējiem neiekasē nekādu maksu par to, ka tiem ir 

nodrošināta iespēja tikt pieņemtiem darbā lietotājuzņēmumā, noslēgt darba līgumu vai 

izveidot darba attiecības ar lietotājuzņēmumu pēc tam, kad ir izpildīts norīkojums uz 

attiecīgo uzņēmumu.

4. Neskarot 5. panta 1. punktu, pagaidu darba aģentūru darbiniekiem dod iespēju izmantot 

lietotājuzņēmuma ērtības vai koplietošanas telpas vai iespējas, jo īpaši ēdnīcu

pakalpojumus, bērnu aprūpes iespējas, un transporta pakalpojumus ar tādiem pašiem 

noteikumiem, kā darba ņēmējiem, kas uzņēmumā pieņemti tieši, izņemot gadījumus, kad

atšķirīgo attieksmi var pamatot ar objektīviem iemesliem.
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5. Dalībvalstis veic piemērotus pasākumus vai veicina dialogu starp sociālajiem partneriem 

saskaņā ar valstī pastāvošajām tradīcijām un praksi, lai:

a) uzlabotu pagaidu darba aģentūru darbinieku piekļuvi apmācībai un bērnu aprūpes 

iespējām pagaidu darba aģentūrās, arī periodos starp norīkojumiem, lai uzlabotu viņu 

karjeras attīstību un iespēju tikt nodarbinātiem;

b) uzlabotu pagaidu darba aģentūru darbinieku piekļuvi apmācībai, kas paredzēta 

lietotājuzņēmuma darba ņēmējiem.

7. pants

Pagaidu darba aģentūru darbinieku pārstāvība

1. Saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem pagaidu darba aģentūru darbiniekus ņem vērā, 

aprēķinot darba ņēmēju skaitu, kuru sasniedzot, pagaidu darba aģentūrās jāizveido 

Kopienas un valsts tiesību aktos un koplīgumos paredzētās darba ņēmējus pārstāvošas 

struktūras.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka, ievērojot to noteiktus nosacījumus, aprēķinot darba ņēmēju 

skaitu, kuru sasniedzot, lietotājuzņēmumos jāizveido Kopienas un valsts tiesību aktos un 

koplīgumos paredzētās darba ņēmējus pārstāvošas struktūras, pagaidu darba aģentūru

darbiniekus ņem vērā tā, it kā tie būtu lietotājuzņēmumā tieši pieņemti darba ņēmēji uz 

tādu pašu laiku.

3. Dalībvalstīm, kuras izmanto 2. punktā minēto iespēju, nav jāīsteno šā panta 1. punkta 

noteikumi.
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8. pants

Darba ņēmēju pārstāvju informēšana

Neskarot valsts un Kopienas noteikumus attiecībā uz informēšanu un apspriešanos, kas ir stingrāki 

un/vai konkrētāki, un jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/14/EK (2002. gada 

11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas 

Kopienā1, lietotājuzņēmumam, informējot par nodarbinātības situāciju attiecīgajā uzņēmumā 

struktūras, kas pārstāv darba ņēmējus un kas ir izveidotas atbilstīgi valsts un Kopienas tiesību 

aktiem, jāsniedz atbilstīga informācija par pagaidu darba aģentūru darbinieku izmantošanu.

                                               

1 OV L 80, 23.3.2002., 29. lpp.
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III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9. pants

Minimālās prasības

1. Šī direktīva neskar dalībvalstu tiesības piemērot vai pieņemt darba ņēmējiem labvēlīgākus 

normatīvus un administratīvus aktus vai arī veicināt vai atļaut sociālajiem partneriem 

noslēgt darba ņēmējiem labvēlīgākus koplīgumus.

2. Šīs direktīvas īstenošana nekādā gadījumā nesniedz pietiekamu pamatojumu tam, lai 

attaisnotu darba ņēmēju aizsardzības vispārējā līmeņa samazināšanu jomās, uz kurām 

attiecas šī direktīva. Tā neierobežo dalībvalstu un/vai darba devēju un darba ņēmēju 

tiesības, ņemot vērā mainīgos apstākļus, ieviest atšķirīgus normatīvus, reglamentējošus vai 

līguma noteikumus nekā tie, kas ir spēkā šīs direktīvas pieņemšanas laikā, ar nosacījumu, 

ka vienmēr tiek ievērotas šajā direktīvā paredzētās minimālās prasības.
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10. pants

Sodi

1. Dalībvalstis paredz attiecīgus pasākumus gadījumos, kad pagaidu darba aģentūra vai 

lietotājuzņēmums neievēro šīs direktīvas prasības. Jo īpaši tās nodrošina to, ka ir pieejamas 

atbilstīgas administratīvas vai tiesu procedūras, lai varētu īstenot pienākumus, kas izriet no 

šīs direktīvas.

2. Dalībvalstis nosaka normas par sodiem, ko piemēro, ja ir pārkāpti valsts noteikumi šīs 

direktīvas piemērošanai, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to 

īstenošanu. Šiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem. Līdz .....*

dalībvalstis dara Komisijai zināmus šos noteikumus un savlaicīgi arī visus turpmākos 

grozījumus šajos noteikumos. Tās īpaši nodrošina to, lai darba ņēmēju un/vai to pārstāvju 

rīcībā būtu atbilstoši līdzekļi, kas nodrošinātu šajā direktīvā paredzēto saistību izpildi.

                                               

* OV: Norādīt datumu: trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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11. pants

Īstenošana

1. Dalībvalstīs pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības līdz .....*, vai nodrošina to, ka sociālie partneri, savstarpēji 

vienojoties, ievieš līgumā vajadzīgos noteikumus, kā arī dalībvalstīm ir jāveic visi

vajadzīgie pasākumi, lai jebkurā brīdī spētu nodrošināt, ka šīs direktīvas mērķi ir sasniegti. 

Tās tūlīt par to informē Komisiju.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 

atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.

12. pants

Komisijas veikta pārbaude

Līdz ..... Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem Kopienas līmenī, 

pārbauda šīs direktīvas piemērošanu, lai attiecīgā gadījumā varētu ierosināt vajadzīgos grozījumus.

                                               

* OV: Norādīt datumu: trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
 OV: Norādīt datumu: pieci gadi pēc šīs direktīvas pieņemšanas dienas.
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13. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs



10599/2/08 REV 2 ADD 1 jvd 1
DG G II LV

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Briselē, 2008. gada 15.septembrī
(OR. en)

Iestāžu lieta:
2002/0072 (COD)

10599/2/08
REV 2 ADD 1

SOC 360
CODEC 764

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS
Temats: Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2008. gada 15. septembrī nolūkā 

pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par pagaidu darbu

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS



10599/2/08 REV 2 ADD 1 jvd 2
DG G II LV

I. IEVADS

Komisija 2002. gada 20. martā saistībā ar Lisabonas stratēģiju pieņēma priekšlikumu 

direktīvai par pagaidu darba ņēmēju darba apstākļiem, lai labāk apvienotu elastīgumu darba 

tirgū un darba drošību, kā arī radītu vairāk un labākas darbavietas.

Saskaņā ar Līguma 251. pantu, Eiropas Parlaments iesniedza atzinumu 2002. gada 

21. novembrī pēc pirmā lasījuma.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2002. gada 19. septembrī sniedza atzinumu par 

Komisijas priekšlikumu.

Reģionu komiteja 2002. gada 23. janvāra vēstulē apliecināja, ka nenāks klajā ar atzinumu par 

priekšlikumu direktīvai.

Komisija 2002. gada 28. novembrī pieņēma grozītu projektu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta

atzinumu.

Padome 2008. gada 9. un 10. jūnija sanāksmē ar kvalificētu balsu vairākumu panāca politisku 

vienošanos par Kopējo nostāju, vienlaicīgi panākot politisku vienošanos par Darba laika 

direktīvu arī ar kvalificētu balsu vairākumu.

Saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punktu Padome oficiāli pieņēma Kopējo nostāju ar 

kvalificētu balsu vairākumu 2008. gada 15. septembrī.
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II. MĒRĶIS

Direktīvas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt pagaidu darba ņēmēju aizsardzību un uzlabot 

pagaidu darba kvalitāti, nodrošinot vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanu pagaidu 

darba ņēmējiem un atzīstot pagaidu darba aģentūras kā darba devējus. Direktīvas 

priekšlikuma mērķis ir arī izveidot piemērotu sistēmu pagaidu darba izmantošanai, lai efektīvi 

palīdzētu veidot darba vietas un izstrādāt elastīgas darba formas.

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

1. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

Saskaņā ar Līguma 137. panta 1. punktu "Kopiena atbalsta un papildina dalībvalstu 

darbības" vairākās jomās, tostarp tādā kā darba apstākļi.

Līguma 137. panta 2. punktā noteikts, ka Padome "ar direktīvām var noteikt obligātas 

prasības attiecībā uz minēto darbību pakāpenisku īstenošanu, ievērojot nosacījumus un 

tehniskās normas katrā dalībvalstī".

Padomes Kopējā nostāja ir saskaņā ar Līguma 137. panta 2. punktā noteiktajiem 

mērķiem attiecīgajā jomā, jo tā ir izstrādāta, lai nodrošinātu pagaidu darba ņēmēju 

aizsardzību un uzlabotu pagaidu darba kvalitāti. Turklāt Kopējā nostājā arī ņem vērā 

vajadzību izveidot piemērotu sistēmu pagaidu darba izmantošanai, lai palīdzētu veidot 

darba vietas un izstrādāt elastīgas darba formas.
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Kopējā nostājā ņemti vērā Komisijas ierosinātie un Parlamenta atbalstītie mērķi, jo īpaši 

tas, lai vienlīdzīgas attieksmes principu jau no pirmās dienas piemērotu kā vispārēju 

noteikumu. Kopumā tajā ir ietverti lielākā daļa grozījumu, ko Parlaments pieņēmis 

Komisijas priekšlikuma pirmajā lasījumā.

2. UZBŪVE UN SVARĪGĀKIE ELEMENTI

2.1 Vispārēja uzbūve un direktīvas nosaukums

Kopējās nostājas vispārējā uzbūve ir saskaņā ar Komisijas grozītā priekšlikuma 

vispārējo uzbūvi. Attiecībā uz direktīvas nosaukumu Padome ir ņēmusi vērā 

Komisijas grozīto priekšlikumu un izvēlējusies vispārīgāku nosaukumu —

Direktīva par pagaidu darbu. Jāņem vērā, ka vairākās vietās Padomes Kopējā 

nostājā ir precizēti galvenie termini un izteicieni, jo īpaši konsekventi lietojot 

angļu valodas terminus "pagaidu darba ņēmējs" un "pagaidu darba aģentūra".

2.2 Galvenās atšķirības no grozītā Komisijas priekšlikuma

4. pantā par pagaidu darba izmantošanas ierobežojumu un aizliegumu 

pārskatīšanu, vienlaicīgi būtiski ņemot vērā Parlamenta 34. grozījuma garu, 

Padome pievienoja jaunu 3. punktu par sociālo partneru norunāto nolīgumu 

pārskatīšanu. Padome uzskatīja, ka lai ievērotu to autonomiju, sociālajiem 

partneriem būtu pašiem jāpārskata tas, vai to norunātie ierobežojumi un aizliegumi 

ir pamatojami ar noteikumiem, kas izklāstīti 4. panta pirmajā daļā. Padome 

uzskatīja, ka nav vajadzīgs saglabāt precīzi formulēto atsauci uz nepamatotu 

ierobežojumu un aizliegumu pārtraukšanu.
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Lai gan kopumā Padome ņēma vērā Komisijas grozīto priekšlikumu, tā grozīja 

5. panta 3. punktu un būtiski mainīja 5. panta 4. un 5. punkta formulējumu. 

Padome arī uzskatīja, ka vienlīdzīgas attieksmes principam jau no pirmās dienas 

būtu jābūt vispārējam noteikumam. No principa atšķirīgai attieksmei pret pagaidu 

darba ņēmējiem būtu jābūt norunātai ar sociālajiem partneriem, izmantojot 

koplīgumus vai valsts līmenī noslēgtus nolīgumus ar sociālajiem partneriem. 

Ņemot vērā 5. panta 3. līdz 5. punktā veiktos grozījumus, īpašs Komisijas 

grozītajā priekšlikumā paredzētais izņēmums attiecībā uz īstermiņa līgumiem 

(sešas nedēļas vai īsāki) vairs nebija vajadzīgs vai atbilstošs.

5. panta 3. un 4. punktā, kā arī dažās citās vietās dokumentā, Kopējā nostājā ņemti 

vērā tie Parlamenta grozījumi, kuros uzsvērts sociālo partneru nozīmīgums, 

vienojoties par darba apstākļiem un nodarbinātības nosacījumiem. Kopējās 

nostājas 5. panta 5. punktā ir ņemtas vērā Parlamenta bažas par ļaunprātīgas 

izmantošanas novēršanu.

Padomes Kopējā nostājā paredzēts 10. pantā iekļaut jaunu 1. punktu par 

pasākumiem, kas dalībvalstīm būtu jāveic, lai nodrošinātu pagaidu darba aģentūru 

un lietotājuzņēmumu atbilstību minētajai direktīvai.

Padome uzskatīja, ka lai īstenotu direktīvu, dalībvalstīm būtu vajadzīgi trīs gadi, 

savukārt Komisija ierosināja divu gadu īstenošanas termiņu (11. pants).

Bez tam ir atjaunināti un grozīti daži apsvērumi, lai paskaidrotu Padomes veiktos 

grozījumus Komisijas grozītajā priekšlikumā, kā arī lai aprakstītu notikumus pēc 

grozītā priekšlikuma publicēšanas 2002. gadā. Piemēram, 8. un 9. apsvērumā 

iekļāva atsauces uz Lisabonas Stratēģijas atkārtotu izvēršanu 2005. gadā, kā arī uz 

norunātajiem vispārējiem elastdrošības principiem, ko Eiropadome apstiprināja 

2007. gada decembrī.
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3. GROZĪJUMI, KO EIROPAS PARLAMENTS PIEŅĒMIS PIRMAJĀ LASĪJUMĀ

3.1 Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi, ko Padome ir pieņēmusi

Kopējā nostājā kopumā ir pieņemti 26 grozījumi (Nr. 1., 15., 19., 20., 23., 26., 27., 

28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 40., 42., 43., 46., 47., 48., 49., 51., 85. un 

86.), ja ne vārds vārdā, tad vismaz pēc būtības.

Īpaši jāpiemin tas, ka Padome pieņēma 1. grozījumu attiecībā uz direktīvas 

nosaukumu, trīs grozījumus apsvērumos (15., 19. un 20. grozījums), kā arī 

grozījumus šādos pantos: 1. pantā par darbības jomu (23. grozījums), 2. pantā par 

direktīvas mērķi (26. grozījums), 3. pantā par definīcijām (27. līdz 33. un 

85. grozījums), 4. pantā par ierobežojumu un aizliegumu pārskatīšanu (34. līdz 

36. grozījums), 5. pantā par vienlīdzīgas attieksmes principu (40., 42., 43 un 

86. grozījums), 6. pantā par nodarbinātības, kolektīvo iekārtu un profesionālo 

mācību pieejamību (46. līdz 49. grozījums) un 7. pantā par pagaidu darba ņēmēju 

pārstāvību (51. grozījums).

Jāņem vērā, ka daži grozījumi ir iekļauti citās Kopējās nostājas teksta daļās, nekā 

paredzēts Parlamenta sākotnējā priekšlikumā. Piemēram, daļa no 32. grozījuma ir 

izklāstīta 5. panta 1. punktā, nevis 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Vēl viens 

piemērs ir 36. grozījums, kas vispārīgi ir izklāstīts 20. apsvērumā, nevis iekļauts 

4. pantā.

3.2. Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi, ko Padome ir pieņēmusi daļēji

4. grozījums par jaunām regulēta elastīguma formām pēc būtības ir izteikts 

9. apsvērumā, tomēr Padome drīzāk uzskatīja par piemērotu atjaunināt minētā 

apsvēruma redakciju un atsaukties uz vispārējiem elastdrošības principiem, par 

kuriem vienojās 2007. gadā, nekā izmantot Parlamenta pirmā lasījuma atzinumā 

ierosināto redakciju.
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6. grozījums pēc būtības ir pieņemts kā 5.apsvērums, precizējot saistību starp šo 

direktīvu un Direktīvu 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par darbu uz noteiktu 

laiku. Šī grozījuma sakarībā Kopējā nostājā ņemts vērā Komisijas grozītais 

priekšlikums.

12. grozījuma būtība par nenoteikta termiņa darba līgumiem kā darba attiecību 

vispārēju formu ir ietverts 15. apsvērumā.

18. grozījuma pamatmērķi, ļaujot sociālajiem partneriem vienoties un noteikt 

pagaidu darba ņēmēju pamata darba apstākļus un nodarbinātības nosacījumus, ja 

tie atšķiras no vienlīdzīgas attieksmes principa, ir ietverti Kopējā nostājā (skatīt 

16. un 17. apsvērumu un 5. panta 3. un 4. punktu).

24. grozījums ir pieņemts daļēji, jo ir lietderīgi precizēt saskaņā ar grozīto 

priekšlikumu, ka lietotājuzņēmumi un pagaidu darba aģentūras ietilpst attiecīgās 

direktīvas darbības jomā. Tomēr nebūtu piemēroti ļaut dalībvalstīm izslēgt dažus 

uzņēmumus no vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanas (grozījuma pēdēja 

daļa).

54. grozījums (par darba vietu izveidi, par pagaidu darba pievilcības 

paaugstināšanu un par atšķirīgu valsts apstākļu atzīšanu) ir pieņemts pēc būtības 

un iekļauts 2. pantā (Direktīvas mērķis), kura patreizējā redakcija ir šāda: "tajā 

pašā laikā ņemot vērā vajadzību izveidot piemērotu sistēmu pagaidu darba 

izmantošanai, lai efektīvi palīdzētu veidot darba vietas un izstrādāt elastīgas 

darba formas". Vajadzība ņemt vērā atšķirīgus valstu apstākļus ir skaidri noteikta 

12., 16., 17. un 19. apsvērumā.
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87. grozījums ir daļēji iekļauts 5. panta 1. punktā; lai gan grozījuma pirmā daļa 

(par vienlīdzīgas attieksmes principu) bija iekļauta Komisijas grozītajā 

priekšlikumā un Padome to iekļāva Kopējā nostājā, grozījuma otrā daļa kļuva 

nevajadzīga, jo jēdziens "salīdzināmais darba ņēmējs" no teksta ir svītrots (sal. 

Komisijas un Padomes pieņemto 28. grozījumu).

Saskaņā ar Komisijas grozīto priekšlikumu 92. grozījums ir daļēji iekļauts 5. panta 

3. punktā. Tomēr Padome uzskatīja par piemērotu īpaši noteikt, ka sociālo 

partneru nolīgumos būtu jāparedz "pagaidu darba ņēmēju vispārēja aizsardzība", 

slēdzot nolīgumus par darba apstākļiem un nodarbinātības nosacījumiem, kas 

atšķiras no vienlīdzīgas attieksmes principa.

3.3 Eiropas Parlamenta izdarītie grozījumi, ko Padome nav pieņēmusi

Padome neuzskatīja par vēlamu iekļaut Kopējā nostājā 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 

(pirmā daļa), 13., 16., 21., 22., 25., 44., 45., 52., 53., 71., 84., 88., 91., 93., 94. un 

95. grozījumu šādu iemeslu dēļ:

i) Apsvērumi

Līdz ar to, ka nebija īpaša vajadzība apsvērumos paskaidrot dažus 

vēsturiskus notikumus attiecībā uz pagaidu darbu vai direktīvas projektu, 

Padome ņēma vērā Komisijas grozīto priekšlikumu, noraidot 3., 5., 7. un 

11. grozījumu, kā arī 12. grozījuma pirmo daļu.
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Saskaņā ar Komisijas grozīto priekšlikumu Padome nepieņēma 8., 9., 10., 

13. un 84. grozījumu. Minētie grozījumi ietvēra konkrētus piemērus par to, 

kā pagaidu darbs varētu palīdzēt vai kaitēt pagaidu darba ņēmējiem 

(sievietēm, darba ņēmējiem ar pārtraukumiem darba stāžā, u.tml.) vai 

lietotājuzņēmumiem (jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem), vai 

ietekmēt rūpniecisko attiecību sistēmas vai tradīcijas.

16. un 94. grozījums kļuva nevajadzīgs, jo Komisijas grozītajā priekšlikumā 

vairs nebija ietverts bijušais 16. apsvērums par to, kādos gadījumos 

attieksmes atšķirības būtu uzskatāmas par pieņemamām.

Saistībā ar 7. pantu (skatīt v) punktu še turpmāk) paskaidrotie iemesli 

attiecas arī uz 21. grozījuma par darba ņēmēju informēšanu, konsultēšanu 

un iesaistīšanu noraidīšanu.

22. grozījums par pārrobežu darba mobilitāti (Komisija to ir apstiprinājusi), 

ko varētu uzskatīt par piemēru, Kopējā nostājā nav iekļauts, jo teksts 

attiecībā uz pārrobežu mobilitāti nekādā veidā nav ierobežots.

Padome izmainīja 12. apsvēruma redakciju, padarot to ievērojami īsāku. 

Tomēr pārstrādātajā apsvēruma redakcijā ir iekļauti daži 93. grozījuma 

aspekti (piem., aicinājums precizēt pagaidu darba ņēmēju tiesības un 

pagaidu darba aģentūru kā darba devēju statusu).

Lai gan Padome pastiprināja 15. apsvērumu par pagaidu darba ņēmējiem,

kam ir pastāvīgs darba līgums ar aģentūru, pievienojot teikumu par to, ka 

nenoteikta termiņa darba līgumi ir darba attiecību vispārēja forma, Kopējā 

nostāja neietver sīkāku 88. grozījuma redakciju par to, ko šādi pastāvīga 

darba līgumi sniegtu pagaidu darba ņēmējiem.
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ii) 1. pants — Darbības joma

Ņemot vērā Komisijas grozīto priekšlikumu, Padome nepieņēma 

25. grozījumu, ar ko paredzēja paplašināt iespēju nepiemērot šo direktīvu 

darba līgumiem vai attiecībām, kas noslēgtas saskaņā ar īpašām mācību 

programmām, kas nesaņem valsts atbalstu.

iii) 4. pants — Ierobežojumu un aizliegumu pārskatīšana

91. grozījumā Parlaments aicināja plaši pārskatīt valstu tiesību aktus 

attiecībā uz pagaidu darba ņēmējiem. Padome, līdzīgi kā Komisija savā 

grozītajā priekšlikumā, uzskatīja, ka tas būtu ārpus minētās direktīvas 

darbības jomas.

iv) 5. pants — Vienlīdzīgas attieksmes princips

Atbilstoši grozītajam priekšlikumam, 39. grozījumu (par diskriminācijas 

aizliegumu) uzskatīja par nevajadzīgu, jo 5. panta 1. punkta tekstā iekļāva 

32. grozījuma būtiskākos elementus.

Lai gan 44. grozījums bija kļuvis nevajadzīgs, jo grozītā priekšlikuma 

5. panta 5. punkts netika iekļauts Kopējā nostājā, ir jāņem vērā, ka šī 

grozījuma būtība tika ietverta teksta kodolā, kurā aicināts neaizliegt 

atšķirīgas valsts prakses.

45. grozījumu par drošību un veselības aizsardzību darba vietā un mācībām 

par drošības jautājumiem uzskatīja par nevajadzīgu, jo jebkurā gadījumā 

piemēro attiecīgos Kopienas tiesību aktus darba drošības un veselības 

aizsardzības jomā, un jo īpaši Direktīvu 91/383/EEK, kas papildina 

pasākumus, kuru mērķis ir veicināt uzlabojumus darba drošībā un veselības 

aizsardzībā attiecībā uz darba ņēmējiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu 

laiku vai arī īslaicīgā darbā. Tādēļ Padome ņēma vērā Komisijas grozīto 

priekšlikumu un noraidīja šo grozījumu.
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v) 7. pants — Pagaidu darba ņēmēju pārstāvība

95. grozījumu un tā pavadošo 21. grozījumu attiecībā uz 21. apsvērumu 

nepieņēma, jo tas sniedzās ārpus minētā panta par pagaidu darba ņēmēju 

pārstāvību darbības jomas.

Šajā sakarībā būtu jāņem vērā, ka Kopējās nostājas 8. pants ietver atsauci uz 

Direktīvu 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku 

informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā.

vi) 10. pants — Sodi

Padome uzskata, ka 10. panta 2. punktā lietotais formulējums "darba ņēmēji 

un/vai to pārstāvji" pareizi ņem vērā dažādās situācijas dalībvalstu darba 

tirgū. Tādēļ Kopējā nostājā minētais formulējums ir saglabāts, noraidot 

52. grozījumu.

vii) 11. pants — Īstenošana

11. panta par īstenošanu tekstu uzskatīja par pietiekami skaidru arī bez 

53. grozījumā ierosinātās redakcijas "vajadzības gadījumā, saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem un praksi".

71. grozījums (par direktīvas nepiemērošanu dažās situācijās uz pieciem 

gadiem) kļuva nevajadzīgs, jo Kopējā nostāja 5. pantā nosaka, ka 

vienlīdzīgas attieksmes princips ir vispārējs noteikums jau no pirmās dienas 

un neparedz iespēju izslēgt no minētā principa piemērošanas norīkojumus, 

kas īsāki par sešām nedēļām. Tomēr būtu jāņem vērā, ka minētā grozījuma 

par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu pēdējās daļas būtība ir ietverta 

Kopējās nostājas 5. panta 5. punktā.
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4. SECINĀJUMS

Padome uzskata, ka Kopējā nostāja kopumā saskan ar grozītā Komisijas priekšlikuma 

galvenajiem mērķiem. Padome arī uzskata, ka tā ir ņēmusi vērā galvenos mērķus, 

kādus ar Komisijas pirmajā priekšlikumā izdarītajiem grozījumiem ir vēlējies sasniegt 

Eiropas Parlaments.

__________________
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2002/0072 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par 
pagaidu nodarbinātības aģentūru darbu 

- Politiska vienošanās par kopēju nostāju (kvalificēts balsu vairākums) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums1 nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei 
(dokuments COM(2002) 149, galīgā redakcija – 2002/0072 COD) 

 

2002. gada 21. marts 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums2 

 

2002. gada 
19. septembris 

Datums, kad Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu (pirmajā 
lasījumā)3: 

 

2002. gada 
21. novembris 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums4: 

 

2002. gada 
28. novembris 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums5: 

 

2008. gada 
15 septembris 

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Direktīvas par pagaidu nodarbinātības aģentūru darbu priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai 
vienlīdzīgas attieksmes principu piemērotu pagaidu darba ņēmējiem, kā arī atzītu pagaidu 
nodarbinātības aģentūras par darba devējiem. Tā papildina dalībvalstu tiesību aktus saskaņā ar 
Līguma 137. pantu, nosakot kopēju un elastīgu Kopienas sistēmu, kas attiecas uz pagaidu 
nodarbinātības aģentūru darbu, lai efektīvi palīdzētu radīt darba vietas un attīstītu elastīgas 
nodarbinātības formas. 

                                                 
1 OV C 203E, 27.8.2002., 1-5.lpp. Virsraksts kā oriģinālam. 
2 OV C 61, 14.3.2003., 124. lpp. 
3 OV C 25 E, 29.1.2004., 368. lpp. 
4 BIĻETENS/2002/11/ 1.3.20. 
5 OV …xxx 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/200211/p103020.htm
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3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Īsas vispārīgas piezīmes par kopējo nostāju 

Kopējā nostāja neatspoguļo visus Parlamenta ierosinātos grozījumus, kas iestrādāti 
Komisijas grozītajā priekšlikumā, tomēr lielākā daļa Parlamenta grozījumu ir 
pieņemti pilnībā, daļēji vai pēc būtības. Turklāt politiskās vienošanās par kopējo 
nostāju rezultāts norāda, ka vairākos jautājumos ir panākts progress, piemēram, 
vienlīdzīgas attieksmes principa tieša piemērošana attieksmē pret aģentūru darba 
ņēmējiem kopš pirmās norīkojuma dienas, bez izņēmumiem īstermiņa līgumiem (tā 
saucamā ”labvēlības perioda”), definīciju skaidrošana, un apspriešana ar sociālajiem 
partneriem vai to iesaistīšana kā nosacījums, kas attiecas uz dažādiem izņēmumiem, 
kas pieļauj atkāpes no vienlīdzīgas attieksmes principa.  

3.2. Eiropas Parlamenta grozījumi, kas Padomes kopējā nostājā ņemti vērā pilnībā, 
daļēji vai pēc būtības, un Komisijas grozītais priekšlikums 

Apsvērumu un pantu numerācija atbilst Padomes kopējai nostājai: 

3.2.1. Nosaukums: grozījums Nr. 1 (direktīvas6 nosaukuma maiņa) 

3.2.2. Apsvērumi 

5. apsvērums: grozījums Nr. 6 (norāda saikni starp šo priekšlikumu un 1999. gada 
28. jūnija Direktīvu 1999/70 par darbu uz noteiktu laiku – bijušais 7. apsvērums). 

9. apsvērums: grozījums Nr. 6 (pārformulē un atjaunina bijušo 4. apsvērumu).  

14. apsvērums: grozījums Nr. 15 (izsaka 5. panta 1. punkta saturu – bijušais 
15. apsvērums). 

20. apsvērums: grozījums Nr. 36 (pievieno nosacījumu, ka pagaidu nodarbinātības 
aģentūras darba ņēmēji nevar aizstāt streikojošus izmantojošā uzņēmuma darba 
ņēmējus). 

3.2.3. Panti 

1. pants 

1. panta 1. punkts: grozījums Nr. 23 (pārformulē darbības jomu, lai skaidrāk 
paskaidrotu pagaidu nodarbinātības aģentūru darba trijstūra veida raksturu). 

1. panta 2. punkts: pieņem elementu grozījumā Nr. 24 (apstiprina, ka direktīva 
attiecas uz izmantotājiem uzņēmumiem un pagaidu nodarbinātības aģentūrām). 

2. pants 

2. pants: grozījums Nr. 26 (stiprina direktīvas līdzsvarotos mērķus). 

                                                 
6 Sk. 1. iepriekš. Sākotnējais nosaukums bija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par darba 

nosacījumiem strādājošiem, kas nodarbināti pagaidu darbā, projekts. 
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3. pants 

3. pants: grozījums Nr. 28 (svītro salīdzināmā darba ņēmēja definīciju no definīcijām 
3. pantā). 

3. pants, 1. punkts, b) apakšpunkts: grozījums Nr. 30 (pievieno pagaidu 
nodarbinātības aģentūras definīciju). 

3. panta 1. punkta d) apakšpunkts: grozījums Nr. 31 (pievieno izmantotāja 
uzņēmuma definīciju). 

3. panta 2. punkts: grozījums Nr. 85 (paredz, ka dalībvalstis pašas definē algu) un 
grozījums Nr. 33 (norāda, kurus darba ņēmējus nedrīkst izslēgt no direktīvas jomas). 

4. pants 

4. panta 1. punkts: grozījums Nr. 34 (paplašina dalībvalstu pienākumu pārskatīt 
ierobežojumus vai aizliegumus, kas attiecas tikai uz dažām darba ņēmēju 
kategorijām vai dažām nozarēm, lai tas aptvertu visus ierobežojumus vai 
aizliegumus, paplašināt ierobežojumu vai aizliegumu pamatojumu apjomu). 

4. panta 4. punkts: grozījums Nr. 35 (norāda, ka valsts prasības attiecībā uz pagaidu 
nodarbinātības aģentūru reģistrāciju un uzraudzību nav ierobežojumi vai aizliegumi 
4. panta 1. punkta nozīmē). 

5. pants 

5. panta 1. punkta pirmais ievilkums: grozījums Nr. 87 (pieņem daļu no 
nediskriminācijas principa pārformulējuma). 

5. panta 2. punkts: grozījums Nr. 86 (ierobežo atalgojuma atlikšanu un pieprasa 
apspriešanu ar sociālajiem partneriem). 

5. panta 3. punkts: grozījums Nr. 92 (pieņem sadaļu par iepriekšējām apspriešanām 
ar sociālajiem partneriem un ļauj tiem saglabāt pastāvošos koplīgumus). 

6. pants 

6. panta 1. punkts: grozījums Nr. 46 (norāda, kā jāpublicē informācija par brīvajām 
darba vietām). 

6. panta 2. punkts: grozījums Nr. 47 (par to pakalpojumu apmaksas organizēšanu, ko 
pagaidu nodarbinātības aģentūras sniedz izmantotājiem uzņēmumiem). 

6. panta 3. punkts: grozījums Nr. 48 (norāda kādās jomās aizliegts iekasēt samaksu 
no darba ņēmējiem). 

6. panta 4. punkts: grozījums Nr. 49 (norāda kādām labierīcībām un kolektīvajiem 
objektiem izmantotājā uzņēmumā jābūt pieejamiem darba ņēmējiem no pagaidu 
nodarbinātības aģentūrām). 

7. pants 
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7. panta 1. punkts un 7. panta 2. punkts: grozījums Nr. 51 (ņem vērā faktu, ka darba 
ņēmēja pārstāvniecību var noteikt koplīgums). 

3.3. Grozījumi, kurus Komisija ir pieņēmusi, bet kas nav pieņemti kopējā nostājā 

Grozījums Nr. 22: atzīst par lietderīgu kopīgu sistēmu, kas atvieglo Eiropas darba 
tirgus integrāciju un pārrobežu mobilitāti (bijusī 22. apsvēruma daļa). 

Grozījums Nr. 44: norāda, ka 5. panta īstenošana, izmantojot vienošanos starp 
sociālajiem partneriem, atbilst valstu praksei (bijušais 5. panta 5. punkts). 

Grozījums Nr. 71: ierobežo samaksas atlikšanu īstermiņa līgumu gadījumos (bijušais 
5. panta 4. punkts). 

Grozījums Nr. 52 (atstāj darbinieka ziņā izvēli rīkoties tieši vai izmantojot savus 
pārstāvjus gadījumā, ja netiek ievēroti direktīvas noteikumi – 10. panta 2. punkts). 

3.4. Grozījumi, kurus Komisija ir pieņēmusi, bet kas nav pieņemti kopējā nostājā 

Kopējā nostāja neietver grozījumus Nr. 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 84, 94, kurus 
Komisija atteicās pieņemt, pamatojot ar to, ka tie neuzlabo direktīvu. Turklāt kopējā nostāja 
neietver grozījumus Nr. 10, 11, 12 (pirmā daļa), 21, 53, 88, 91, 93, 95, kurus Komisija uzskatīja par 
nepieņemamiem no juridiskā viedokļa vai tādēļ, ka tie izjauca direktīvas kopējo līdzsvaru. 

3.5. Grozījumi, ko apspriešanas laikā ieviesa Padome 

8. un 9. apsvērums: pārformulētie apsvērumi aizstāj bijušos apsvērumus Nr. 3 un 4, 
kuri katrs attiecās uz pasākumiem Lisabonas stratēģijas sākuma kontekstā 2000. gadā 
un Komisijas paziņojumu par 2000. gada sociālo programmu un saistītajiem 
Eiropadomes secinājumiem, kuriem pievienoti atjaunināti citāti, un kur ņemta vērā 
attīstība 2005. un 2007. gadā. 

10. apsvērums: tiek paplašināts pēc Eiropas Parlamenta debatēm par atšķirīgu statusu 
un darba apstākļiem darba ņēmējiem no pagaidu nodarbinātības aģentūrām visā 
Eiropas Savienībā. 

11. apsvērums: ierobežots pārformulējums konsekvences labad.  

12., 16. un 17. apsvērums: nostiprina pagaidu nodarbinātības aģentūru darba 
ņēmējiem sniegtās aizsardzības sistēmu, vienlaikus respektējot darba tirgus dažādību 
un ražošanas attiecību sistēmas, kuras aplūkoja Eiropas Parlamenta debatēs (un 
vismaz daļēji atspoguļota grozījumos Nr. 18, 53, 54 un 71), saskaņā ar 5. panta 
3. punktu un 5. panta 4. punktu paziņojot ar koplīgumu vai – īpašos apstākļos – ar 
vienošanos starp sociālajiem partneriem. 

15. apsvērums: šā apsvēruma papildinājums ņem vērā Eiropas Parlamenta debates7 
(atspoguļotas grozījumā Nr. 12) par to, ka uz nenoteiktu laiku slēgti līgumi jāatzīst 
par atskaites punktu darba tirgū.  

                                                 
7 sk. arī EP 2007. gada 17. jūlija rezolūciju par darba likumdošanas modernizēšanu, lai risinātu 

21. gadsimta izaicinājumu radītās problēmas. 
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18. apsvērums: saskaņo šā apsvēruma tekstu, kas atspoguļo Eiropas Parlamenta 
grozījumu Nr. 20, kurš attiecas uz pamatojumu, kas var attaisnot ierobežojumus vai 
aizliegumus, Padomes ierosinātais 4. panta pārformulējums. 

19. apsvērums: turpina Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 14. apsvēruma domu.  

21. apsvērums: aizstāj bijušo 21. apsvērumu, pastiprina pagaidu nodarbinātības 
aģentūras darba ņēmēju aizsardzību un paziņo jaunus nosacījumus par sodiem, kas 
ietverti 10. panta 1. punktā. 

2. pants: uzsver direktīvas līdzsvarotos mērķus vienā pārformulētā rindkopā, kas 
atspoguļo Eiropas Parlamenta grozījuma Nr. 26 galveno saturu, kā arī grozījuma 
Nr. 54 pamatdomu. 

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 3. panta 1. punkta e) apakšpunkts: atkārtoti 
nosaka jēdzienus pagaidu nodarbinātības aģentūras darba ņēmējs, saskaņo grozītā 
priekšlikuma definīcijas ar grozījumu Nr. 27 un Nr. 29 formulējumu. 

3. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 5. panta 1. punkts atbilst Komisijas grozītā 
priekšlikuma un grozījuma Nr. 32 pieejai (atkārtoti nosaka darba un nodarbinātības 
pamatapstākļus), 3. panta 1. punkta f) apakšpunkta atsauci uz “vispārīgiem 
nosacījumiem” kvalificē kā spēkā esošus izmantotājā uzņēmumā un formulē saskaņā 
ar pārskatītajām definīcijām. 

4. panta 2. punkts: atbilst grozītajam priekšlikumam un grozījumam Nr. 34, izņemot 
to, ka tas vairs neatsaucas uz dalībvalsts pienākumu pārtraukt visus ierobežojumus 
vai aizliegumus, kas vairs nav pamatoti, jo Padome neatzina par vajadzīgu atkārtot 
aizliegumu 4. panta 1. punktā, vai kas nav lietderīgi pārskatīšanas galīgā rezultāta 
stimulēšanai. 

4. panta 3. punkts: atbilst grozījumam Nr. 34 (ļauj sociālajiem partneriem veikt 
koplīgumos noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārskatīšanu). 

5. panta 4. punkts: atbilst grozījumam Nr. 19 un Nr. 42 (svītro izņēmumus attiecībā 
uz līgumiem, kas nav ilgāki par sešām nedēļām – vienlīdzīgas attieksmes princips 
pagaidu nodarbinātības aģentūru darba ņēmējiem stājas spēkā no pirmās nozīmējuma 
dienas bez vispārīga kvalificēšanās perioda, kas piemērojams īstermiņa līgumiem).  

5. panta 3. punkts un 5. panta 4. punkts: atspoguļo grozījumu Nr. 44 un Nr. 71 būtību 
(principā pieņem, ka atšķirīgu valsts praksi dalībvalstīs var ietvert, atļaujot 
vienošanos starp sociālajiem partneriem saskaņā ar valsts praksi).  

5. panta 5. punkts: ņem vērā grozījumu Nr. 40, Nr. 71 un Nr. 86 elementus (pieņem 
elementus, kas attiecas uz ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, konkrēti, secīgiem 
norīkojumiem). 

6. panta 3. punkts un 6. panta 4. punkts: atbilst grozītajam priekšlikumam un 
grozījumiem Nr. 48 un Nr. 49, precizitātes un pastāvības labad mainot formulējumu 
līdzīgu kā citiem grozījumiem. 
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7. pants: nosaka, ka dalībvalstīm, kas izmanto 7. panta 2. punkta iespējas attiecībā uz 
sliekšņa aprēķinu pamatojumu darba ņēmēju pārstāvniecības organizāciju 
izveidošanai izmantotājā uzņēmumā, nav pienākums īstenot 7. panta 1. punkta 
nosacījumus attiecībā uz šādu organizāciju izveidi pagaidu nodarbinātības aģentūrā.  

8. pants: ietver īpašu atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
11. marta Direktīvu 2002/14/EK, ar ko dibina vispārēju sistēmu darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā. 

10. pants: ietver jaunu 1. daļu, kas attiecas uz pasākumiem, ko dalībvalstis īsteno, lai 
nodrošinātu, ka pagaidu nodarbinātības aģentūras un izmantotāji uzņēmumi izpilda 
ar direktīvu uzliktos pienākumus.  

11. pants: Padome uzskata, ka dalībvalstīm vajadzēs trīs gadus direktīvas īstenošanai, 
bet EP grozījumā Nr. 53 un Komisijas grozītajā priekšlikumā noteikts divu gadu 
īstenošanas periods.  

4. SECINĀJUMI 

Kopumā jāuzsver, ka kopējā nostāja ievērojami uzlabo sākotnējā priekšlikuma tekstu un 
atbilst Eiropas Parlamenta vēlmei nodrošināt, ka vienlīdzīgās attieksmes principam attiecībā 
uz darba un nodarbinātības pamatapstākļiem pagaidu nodarbinātības aģentūru un izmantotāja 
uzņēmuma tieši darbā pieņemtajiem darba ņēmējiem jābūt spēkā sākot ar norīkojuma dienu. 
Pagaidu nodarbinātības aģentūru darba izmantošanas aizliegumus vai ierobežojumus var 
saglabāt pēc direktīvas īstenošanas, ja tie ir pamatoti ar vispārīgām interesēm. Minētajā posmā 
jāpārskata visi palikušie aizliegumi vai ierobežojumi un par tiem jāiesniedz ziņojums 
Komisijai. Subsidiaritātes principa labad atšķirīgas valstu prakses attiecībā uz darba tirgus 
apstākļiem un nozaru attiecību praksi dalībvalstu starpā var atļaut, dodot iespēju izmantot 
atkāpi no vienlīdzīgās attieksmes principa koplīgumā vai – īpašos apstākļos – vienojoties 
valsts sociālajiem partneriem. 
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