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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba 

ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0128), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 

1. punktu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-

0114-2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un 

proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Bulgārijas Nacionālā asambleja, 

Čehijas parlamenta Senāts un Čehijas parlamenta Deputātu palāta, Dānijas parlaments, 

Horvātijas parlaments, Igaunijas parlaments, Latvijas parlaments, Lietuvas parlaments, 

Polijas Senāts un Polijas Seims, Rumānijas parlamenta Senāts un Rumānijas parlamenta 

Deputātu palāta, Slovākijas parlaments, kā arī Ungārijas parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 14. decembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 7. decembra atzinumu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un 

patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-0319/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 75, 10.3.2017., 81. lpp. 
2  OV C 185, 9.6.2017., 75. lpp. 
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Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. atsauce 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 

un 62. pantu, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 

darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 

62. pantu un 153. panta 1. punkta a) un b) 

apakšpunktu saistībā ar tā 153. panta 

2. punktu, 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 

brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 

tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD). Savienība padziļina minēto 

principu īstenošanu ar mērķi garantēt 

vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un 

darba ņēmēju tiesību ievērošanu. 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 

brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 

tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD) un ir pienācīgi funkcionējoša 

iekšējā tirgus pamatnosacījumi. Savienība 

padziļina minēto principu īstenošanu un 

izpildi ar mērķi garantēt vienlīdzīgus 

noteikumus uzņēmumiem, noteikumu 

apiešanas apkarošanu, darba ņēmēju 

tiesību ievērošanu, darba apstākļu 

uzlabošanu un sociālās kohēzijas starp 

dalībvalstīm veicināšanu. 

 

Grozījums Nr.   3 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir 

arī uzņēmumu tiesības sniegt 

pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir 

arī uzņēmumu tiesības sniegt 

pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
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uzņēmumi uz laiku var norīkot savus darba 

ņēmējus, lai tur sniegtu minētos 

pakalpojumus. 

uzņēmumi uz laiku var norīkot savus darba 

ņēmējus, lai tur sniegtu minētos 

pakalpojumus. Saskaņā LESD 56. punktu 

Savienībā aizliedz pakalpojumu 

sniegšanas brīvības ierobežojumus to 

dalībvalstu pilsoņiem, kas veic 

uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, bet 

sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts 

iedzīvotājiem. 

 

Grozījums Nr.   4 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība 

veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 

Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības 

uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības 

līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo 

aizsardzību un apkarot sociālo atstumtību. 

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība 

veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 

Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības 

uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības 

līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo 

aizsardzību, apkarot sociālo atstumtību, kā 

arī nodrošināt augsta līmeņa izglītību, 

apmācību un sabiedrības veselības 

aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai nodrošinātu pareizu šīs 

direktīvas piemērošanu, būtu jāpastiprina 

koordinācija starp dalībvalstu darba 

inspekcijas dienestiem, kā arī sadarbība 

Eiropas līmenī cīņā pret krāpšanu saistībā 

ar darba ņēmēju norīkošanu, un 

jāpārbauda, vai izcelsmes dalībvalsts 

attiecīgajai pārvaldības iestādei regulāri 

tiek veiktas sociālās iemaksas par 

norīkotajiem darba ņēmējiem. 
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Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 

pieņemšanas ir nepieciešams izvērtēt, vai 

Darba ņēmēju norīkošanas direktīva vēl 

aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp 

vajadzību veicināt pakalpojumu sniegšanas 

brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto 

darba ņēmēju tiesības. 

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 

pieņemšanas un ņemot vērā pierādītos 

krāpšanas gadījumus, ir nepieciešams 

pārskatīt Darba ņēmēju norīkošanas 

direktīvu, novērtēt, vai tā vēl aizvien 

nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību 

veicināt pakalpojumu sniegšanas brīvību, 

un nodrošināt godīgu uzņēmējdarbības 

vidi un vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus darba ņēmējiem un 

uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, 

kā arī vajadzību aizsargāt norīkoto darba 

ņēmēju tiesības. Ir steidzami jāprecizē 

noteikumi, lai pārliecinātos, ka tie tiek 

piemēroti vienādi un nodrošina īstu 

augšupejošu sociālo konverģenci. 

Pārskatot Direktīvu 96/71/EK, par 

prioritāti vajadzētu uzskatīt arī Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/67/ES1a īstenošanu un 

izpildi. 

 ___________________ 

 1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 15. maija Direktīva 

2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 

96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un 

ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par 

administratīvo sadarbību, izmantojot 

Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ("IMI 

regula") (OV L 159., 28.5.2014., 11. lpp.). 

 

Grozījums Nr.   7 

Direktīvas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (4a) Joprojām trūkst pietiekamu un 

precīzu datu par norīkoto darba ņēmēju 

jomu, jo īpaši par katrā nozarē un katrā 

dalībvalstī norīkoto darba ņēmēju skaitu. 

Ir svarīgi, lai Komisija sāktu šādu datu 

vākšanu un uzraudzību, kā arī veiktu 

ietekmes novērtējumu par norīkoto darba 

ņēmēju jomu. 

 

Grozījums Nr.   8 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Kopš dibināšanas līgumiem ES 

tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 

jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ. 

Vienādas darba samaksas princips ir 

īstenots ar sekundārajiem tiesību aktiem, 

un minētais princips attiecas ne tikai uz 

vīriešiem un sievietēm, bet arī uz darba 

ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu laiku un 

salīdzināmiem pastāvīgajiem darba 

ņēmējiem, uz nepilna laika un pilna laika 

darba ņēmējiem un uz pagaidu darba 

aģentūras darba ņēmējiem un 

salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 

ņēmējiem. 

(5)  Kopš dibināšanas līgumiem ES 

tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 

jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ, 

tostarp uzņēmumiem, kuri sniedz 

pārrobežu pakalpojumus. Vienādas darba 

samaksas princips ir īstenots ar 

sekundārajiem tiesību aktiem, un minētais 

princips attiecas ne tikai uz vīriešiem un 

sievietēm, bet arī uz darba ņēmējiem ar 

līgumu uz noteiktu laiku un salīdzināmiem 

pastāvīgajiem darba ņēmējiem, uz nepilna 

laika un pilna laika darba ņēmējiem un uz 

pagaidu darba aģentūras darba ņēmējiem 

un salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 

ņēmējiem. Tas ietver jebkādu tādu 

pasākumu aizliegumu, kas var tieši vai 

netieši diskriminēt atsevišķus iedzīvotājus 

. Piemērojot šos principus, būtu jāievēro 

vērā attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūra.  

 

Grozījums Nr.   9 Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ar regulu Roma I darba devējiem 

un darba ņēmējiem tiek ļauts izvēlēties 

tiesību aktus, kas piemērojami darba 

līgumam. Tomēr darba ņēmējam nedrīkst 

(6) Ar regulu Roma I darba devējiem 

un darba ņēmējiem tiek ļauts izvēlēties 

tiesību aktus, kas piemērojami darba 

līgumam. Tomēr darba ņēmējam nedrīkst 
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liegt tās valsts obligāti piemērojamās 

tiesību normās paredzēto aizsardzību, kurā 

viņš strādā, vai, ja tas nav iespējams, no 

kuras darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu. Ja izvēle nav izdarīta, līgumam 

piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā darba 

ņēmējs strādā, vai, ja tas nav iespējams, no 

kuras darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu līguma izpildei. 

liegt tās valsts obligāti piemērojamās 

tiesību normās paredzēto aizsardzību, kurā 

viņš strādā, vai, ja tas nav iespējams, no 

kuras darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu. Ja izvēle nav izdarīta, līgumam 

piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā darba 

ņēmējs strādā, vai, ja tas nav iespējams, no 

kuras darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu līguma izpildei. Regulā “Roma I” ir 

arī noteikts, ka, ja darba ņēmējs uz laiku 

ir nodarbināts citā valstī, nav uzskatāms, 

ka ir mainījusies valsts, kurā darba 

ņēmējs pastāvīgi veic savu darbu. Šī 

direktīva rada tiesisko noteiktību regulas 

“Roma I” piemērošanā konkrētā 

situācijā, minēto regulu nekādā veidā 

negrozot. Uz darba ņēmēju jo īpaši 

attieksies saskaņā ar regulu “Roma I” 

paredzētā aizsardzība un priekšrocības. 

  

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Regulā Roma I noteikts, ka, ja 

darba ņēmējs uz laiku ir nodarbināts citā 

valstī, neuzskata, ka ir mainījusies valsts, 

kurā darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ņemot vērā dažu darbā norīkojumu 

ilgumu, ir nepieciešams nodrošināt, ka 

gadījumos, kad norīkojums pārsniedz 24 

mēnešus, uzņēmējdalībvalsts tiek 

uzskatīta par valsti, kurā tiek veikts darbs. 

(8) Ņemot vērā dažu darbā norīkojumu 

ilgumu, ir nepieciešams nodrošināt, ka 

norīkojums ir  pagaidu pasākums. Tādēļ 

pēc 24 mēnešiem vajadzētu būt 

piemērojamiem visiem darba 
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Atbilstoši regulas Roma I principam 

tādējādi šādu norīkoto darba ņēmēju 

darba līgumam piemēro 

uzņēmējdalībvalsts tiesību aktus, ja puses 

nav izdarījušas citu tiesību normām 

atbilstošu izvēli. Ja cita izvēle ir izdarīta, 

tai nedrīkst būt ietekme, kā rezultātā 

darba ņēmējam tiktu liegta aizsardzība, ko 

nodrošina tādi noteikumi, no kuriem 

nevar atkāpties ar līgumu saskaņā ar 

uzņēmējdalībvalsts tiesību aktiem. Tas 

būtu jāpiemēro no norīkojuma sākuma 

katrreiz, kad norīkojums paredzēts uz 

laiku, kas pārsniedz 24 mēnešus, un no 

pirmās dienas pēc 24 mēnešiem, kad šis 

ilgums tiek reāli pārsniegts. Šis noteikums 

neskar tādu uzņēmumu, kas norīko darba 

ņēmējus uz citas dalībvalsts teritoriju, 

tiesības atsaukties uz brīvību sniegt 

pakalpojumus, arī tad, ja norīkojums darbā 

pārsniedz 24 mēnešus. Tā mērķis ir radīt 

tiesisko noteiktību regulas Roma I 

piemērošanā konkrētā situācijā, šo regulu 

nekādā veidā negrozot. Uz darba ņēmēju 

jo īpaši attieksies aizsardzība un 

priekšrocības saskaņā ar regulu Roma I. 

noteikumiem un nosacījumiem, ko 

noteikusi dalībvalsts, uz kuru šis darba 

ņēmējs ir norīkots, neskarot nosacījumus 

saistībā ar darba līguma noslēgšanu un 

pārtraukšanu. Šis noteikums neskar tādu 

uzņēmumu, kas norīko darba ņēmējus uz 

citas dalībvalsts teritoriju, tiesības 

atsaukties uz brīvību sniegt pakalpojumus, 

arī tad, ja norīkojums darbā pārsniedz 24 

mēnešus. Attiecībā uz nosūtīšanu, kurai 

nepieciešams ilgāks laika posms, 

vajadzētu būt iespējai piešķir 

uzņēmumiem pagarinājumu, balstoties uz 

pamatotu pieprasījumu, kas iesniegts tās 

dalībvalsts kompetentajai iestādei, uz kuru 

konkrētais darba ņēmējs ir norīkots. 

 

Grozījums Nr.   12 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) No pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvību var 

ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 

pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 

un tiem jābūt samērīgiem un vajadzīgiem. 

(9) No pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvību var 

ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 

pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 

un tiem jābūt vajadzīgiem un samērīgiem.  

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ņemot vērā starptautisko autopārvadājumu 

izteikti mobilo darba raksturu, Darba 

ņēmēju norīkošanas direktīvas īstenošana 

raisa īpašus juridiskus jautājumus un 

grūtības (jo īpaši gadījumos, kad nav 

pietiekamas saiknes ar attiecīgo 

dalībvalsti). Vispiemērotākā pieeja būtu 

šos jautājumus risināt ar nozaru tiesību 

aktu starpniecību kopā ar citām ES 

iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot 

autopārvadājumu iekšējā tirgus darbību. 

(10) Ņemot vērā starptautisko 

autopārvadājumu izteikti mobilo darba 

raksturu, Darba ņēmēju norīkošanas 

direktīvas īstenošana šajā nozarē raisa 

īpašus juridiskus jautājumus un grūtības, 

kas tiek izskatītas Komisijas priekšlikumā, 

ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas 

prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un 

attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un 

Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus 

noteikumus autotransporta nozarē 

strādājošo transportlīdzekļu vadītāju 

norīkošanai darbā [COD(2017)0121] un 

kas ir paredzēts, lai pieņemtu nozaru 

tiesību aktus. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Konkurētspējīgā iekšējā tirgū 

pakalpojumu sniedzēji konkurē, ne tikai 

ņemot vērā darbaspēka izmaksas, bet arī 

tādus faktorus kā ražība un efektivitāte 

vai ražojumu un pakalpojumu kvalitāte un 

inovācija. 

(11) Patiesi integrētā un 

konkurētspējīgā iekšējā tirgū pakalpojumu 

sniedzēji konkurē, pamatojoties uz tādiem 

faktoriem kā ražība, efektivitāte, 

darbaspēka izglītības un prasmju līmenis, 

kā arī ražojumu un pakalpojumu kvalitāte 

un inovācija. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Paredzēt noteikumus par 

atalgojumu saskaņā ar saviem tiesību 

aktiem un praksi ir dalībvalstu 

kompetence. Tomēr valsts tiesību aktiem 

par atalgojumu, ko piemēro norīkotajiem 

darba ņēmējiem, jābūt pamatotiem ar 

(12) Paredzēt noteikumus par 

atalgojumu saskaņā ar saviem tiesību 

aktiem un/vai praksi ir tikai un vienīgi 

dalībvalstu kompetence. Algu noteikšana 

ir tikai dalībvalstu un sociālo partneru 

kompetence. Īpaša uzmanība jāveltī tam, 
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vajadzību aizsargāt norīkotos darba 

ņēmējus un ar tiem nedrīkst 

neproporcionāli ierobežot pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanu. 

lai netiktu nodarīts kaitējums 

nacionālajām algu noteikšanas sistēmām 

un netiktu ierobežota iesaistīto pušu 

brīvība. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Atalgojuma elementiem, ko paredz 

valsts tiesību akti vai vispārpiemērojami 

darba koplīgumi, jābūt skaidriem un 

pārredzamiem visiem pakalpojumu 

sniedzējiem. Tāpēc ir pamatoti noteikt 

dalībvalstīm pienākumu publicēt 

atalgojuma pamatelementus vienotajā 

oficiālajā tīmekļa vietnē, kā paredzēts 

Izpildes direktīvas 5. pantā. 

(13) Atalgojuma elementiem, 

maksājamā atalgojuma aprēķināšanā 

izmantotajai metodei un attiecīgā 

gadījumā  dažādo algu kategoriju 

klasifikācijas kritērijiem vajadzētu būt 
skaidriem un pārredzamiem visiem 

pakalpojumu sniedzējiem un norīkotajiem 

darba ņēmējiem. Atalgojuma 

aprēķināšanā būtu jāņem vērā visi 

obligātie elementi, kas ir paredzēti tiesību 

aktos, piemērojamos koplīgumos vai 

šķīrējtiesas nolēmumos, ar nosacījumu, 

ka šos elementus piemēro arī vietējā 

līmenī. Tāpēc ir pamatoti noteikt 

dalībvalstīm pienākumu publicēt 

atalgojuma pamatelementus, ko paredz 

piemērojamie valsts tiesību akti un 

koplīgumi vienotajā oficiālajā tīmekļa 

vietnē, kā paredzēts Izpildes direktīvas 

5. pantā, jo pārredzamība un piekļuve 

informācijai ir būtisks juridiskās 

noteiktības un tiesībaizsardzības elements. 

Vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē 

sniegtajai informācijai vajadzētu atbilst 

valsts tiesību aktiem un praksei un, 

sniedzot šo informāciju, būtu jāņem vērā 

sociālo partneru neatkarība. Katrai 

dalībvalstij būtu jānodrošina, ka tās 

tīmekļa vietne darbojas pienācīgi un tiek 

regulāri atjaunināta.  

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Direktīvā 2014/67/ES ir paredzēti 

vairāki noteikumi, kas nodrošina to, ka 

noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā tiek izpildīti un ka tos ievēro visi 

pakalpojumu sniedzēji. 

Direktīvas 2014/67/ES 4. pantā ir noteikts 

tādu elementu saraksts, kas ir jānovērtē, 

lai noteiktu, vai norīkojums ir patiess, un 

novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un 

apiešanu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

13.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13b) Darba devējiem būtu jāveic 

vajadzīgie pasākumi, lai pirms 

norīkojuma sākuma sniegtu būtisku 

informāciju par nodarbinātības 

noteikumiem un nosacījumiem, kas 

attiecas uz norīkojumu, saskaņā ar 

Direktīvu 91/533/EEK1a. 

 _________________ 

 1a Padomes Direktīva 91/533/EEK par 

darba devēja pienākumu informēt 

darbiniekus par darba līguma vai darba 

attiecību nosacījumiem (OV L 288, 

18.10.1991., 32. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

13.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13c) Ar šo direktīvu izveido līdzsvarotu 

sistēmu pakalpojumu sniegšanas brīvībai 

un norīkoto darbinieku aizsardzībai, un šī 

sistēma ir nediskriminējoša, pārredzama 
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un samērīga, vienlaikus tajā tiek ievērota 

nacionālo darba attiecību dažādība. 

Direktīva neliedz dalībvalstīm piemērot 

norīkotajiem darba ņēmējiem 

labvēlīgākus nodarbinātības noteikumus 

un nosacījumus. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

13.d apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13d) Šai direktīvai nekādi nebūtu 

jāietekmē dalībvalstīs un Savienības 

līmenī atzīto pamattiesību īstenošana, 

tostarp tiesības vai brīvība streikot vai 

veikt citus pasākumus, kas saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem un/vai praksi 

paredzēta konkrētajās dalībvalstu sociālo 

partneru attiecību sistēmās. Tāpat tai 

nevajadzētu skart tiesības apspriest, 

noslēgt un izpildīt koplīgumus, kā arī 

tiesības kolektīvi rīkoties saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem un/vai praksi. 

 

Grozījums Nr.   21 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalstī piemērojamie tiesību 

akti, normas, administratīvie noteikumi vai 

koplīgumi var nodrošināt, ka 

apakšuzņēmējdarbība nedod uzņēmumiem 

iespēju izvairīties no noteikumiem, kas 

garantē konkrētus nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus attiecībā uz 

atalgojumu. Gadījumos, kad valsts līmenī 

pastāv šādi noteikumi par atalgojumu, 

dalībvalsts tos var piemērot 

nediskriminējošā veidā uzņēmumiem, kas 

darba ņēmējus norīko darbā savā teritorijā, 

ar nosacījumu, ka tie neproporcionāli 

(14) Dalībvalstī piemērojamie tiesību 

akti, normas un nacionālā prakse, tostarp 

administratīvie noteikumi vai koplīgumi 

var nodrošināt, ka apakšuzņēmējdarbība 

nedod uzņēmumiem iespēju izvairīties no 

noteikumiem, kas garantē konkrētus 

nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 

attiecībā uz atalgojumu. Gadījumos, kad 

valsts līmenī pastāv šādi noteikumi par 

atalgojumu, dalībvalsts tos var piemērot 

nediskriminējošā veidā uzņēmumiem, kas 

darba ņēmējus norīko darbā savā teritorijā. 
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neierobežo pārrobežu pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

Grozījums Nr.   22 

Direktīvas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Lai novērstu pārkāpumus 

apakšlīgumu slēgšanā un lai aizsargātu 

norīkoto darba ņēmēju tiesības, 

dalībvalstīm saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem un praksi būtu jānodrošina, ka 

norīkotajiem darba ņēmējiem tiek 

nodrošinātas visas tiem pienākošās 

tiesības. 

 

Grozījums Nr.   23 

Direktīvas priekšlikums 

14.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14b) Dalībvalstīm būtu stingri un 

konsekventi jāpiemēro spēkā esošie 

noteikumi attiecībā uz apakšlīgumu 

noslēgšanu. 

Grozījums Nr.   24 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba 

aģentūrām ir pausts princips, ka darba un 

nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko 

piemēro pagaidu darba aģentūru darba 

ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, 

kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, 

ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis 

darbā veikt šo pašu darbu. Šis princips būtu 

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba 

aģentūrām ir pausts princips, ka darba un 

nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko 

piemēro pagaidu darba aģentūru darba 

ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, 

kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, 

ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis 

darbā veikt šo pašu darbu. Šis princips būtu 
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jāattiecina arī uz pagaidu darba aģentūru 

darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 

dalībvalstī. 

jāattiecina arī uz pagaidu darba aģentūru 

darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 

dalībvalstī. Dalībvalstīm būtu jānodrošina 

vienlīdzīga attieksme pret visiem 

norīkotajiem pagaidu aģentūru darba 

ņēmējiem un iekšzemē nodarbinātajiem 

pagaidu aģentūru darba ņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

   

“(c) kā pagaidu darbavieta vai darbā 

iekārtošanas aģentūra izīrē darba ņēmēju 

uzņēmumam, kas ir reģistrēts vai darbojas 

dalībvalstī, ar noteikumu, ka starp pagaidu 

darbavietu vai darbā iekārtošanas aģentūru 

un darba ņēmēju norīkojuma laikā ir darba 

attiecības. 

    

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

1. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1a)  direktīvas 1. pantam 

pievieno šādu daļu: 

 “4.a Šī direktīva nekādi neietekmē 

dalībvalstīs un Savienības līmenī atzīto 

pamattiesību īstenošanu, tostarp tiesības 

vai brīvību streikot vai veikt citus 

pasākumus, kas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem un/vai praksi paredzēta 

konkrētajās dalībvalstu sociālo partneru 

attiecību sistēmās. Tāpat tā neskart 
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tiesības apspriest, noslēgt un izpildīt 

koplīgumus vai tiesības kolektīvi rīkoties 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 

praksi.” 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 96/71/EK 

2.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.a pants 2.a pants 

Norīkojums, kas pārsniedz divdesmit 

četrus mēnešus 

Norīkojums, kas pārsniedz divdesmit 

četrus mēnešus 

1. Ja plānotā vai faktiskā norīkojuma 

ilgums pārsniedz divdesmit četrus 

mēnešus, to dalībvalsti, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots, uzskata par 

valsti, kurā viņš parasti veic darbu. 

1. Darba ņēmējus norīko tikai 

īslaicīgi. Ja plānotā vai faktiskā 

norīkojuma ilgums pārsniedz divdesmit 

četrus mēnešus, dalībvalstis nodrošina, ka 

1. panta 1. punktā minētie uzņēmumi 

papildus 3. panta 1. punktā minētajiem 

nodarbinātības noteikumiem un 

nosacījumiem neatkarīgi no tiesību akta, 

ko piemēro darba attiecībām, garantē to 

teritorijā darbā norīkotajiem darba 

ņēmējiem visus nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus, kas ir 

piemērojami tajā dalībvalstī, kurā sniedz 

konkrēto pakalpojumu, ar nosacījumu, ka 

šie noteikumi ir labvēlīgāki darba 

ņēmējam nekā tie, kas saskaņā ar tiesību 

aktiem attiecas uz darba attiecībām, 

izņemot nosacījumus saistībā ar darba 

līguma noslēgšanu un pārtraukšanu.   

2. Šā panta 1. punkta nolūkā darba 

ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā uz 

vienu un to pašu uzdevumu un vietu, ņem 

vērā attiecīgo darba ņēmēju norīkojuma 

kumulatīvo ilgumu. To piemēro darba 

ņēmējiem, kas faktiski norīkoti vismaz 

sešus mēnešus. 

2. Šā panta 1. punkta nolūkā darba 

ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā uz 

vienu un to pašu uzdevumu un vietu, ņem 

vērā attiecīgo darba ņēmēju norīkojuma 

kumulatīvo ilgumu. 

 2.a Dalībvalsts, kurā konkrētais 

pakalpojums tiek sniegts, balstoties uz 

pakalpojumu sniedzēja pamatotu 



 

RR\1137464LV.docx 19/87 PE582.163v02-00 

 LV 

pieprasījumu, var pagarināt termiņu, līdz 

kuram tiek garantēti šajā dalībvalstī spēkā 

esošie nodarbinātības noteikumi un 

nosacījumi, kā tas norādīts 1. punktā, 

pamatojoties uz to, ka minētais uzņēmums 

turpinās sniegt pakalpojumu tur ilgāku 

laika posmu.   

 Dalībvalsts izskata šādus pieprasījumus 

samērīgi, nediskriminējoši un savlaicīgi, 

sniedzot sava lēmuma pamatojumu. Ja 

dalībvalsts piekrīt šim pieprasījumam, 

minētais uzņēmums līdz pat attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanas beigām reizi 

12 mēnešos sniedz aktualizētu 

informāciju.  

 Uzņēmējdalībvalsts kompetentā iestāde 

lēmumus par šādiem pieprasījumiem 

pieņem saskaņā ar Direktīvas 2014/67/ES 

4. pantu un Regulu 883/2004/EK un dara 

to pamatotā, samērīgā un 

nediskriminējošā veidā.  

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 

neatkarīgi no tiesību akta, ko piemēro 

darba attiecībām, 1. panta 1. punktā 

minētie uzņēmumi nodrošinātu to teritorijā 

darbā norīkotajiem darba ņēmējiem darba 

noteikumus, kas attiecas uz šādiem 

jautājumiem, kurus tajā dalībvalstī, kurā 

darbu veic, nosaka 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 

neatkarīgi no tiesību akta, ko piemēro 

darba attiecībām, 1. panta 1. punktā 

minētie uzņēmumi nodrošinātu to teritorijā 

darbā norīkotajiem darba ņēmējiem 

vienlīdzīgus darba noteikumus, kas attiecas 

uz šādiem jautājumiem, kas dalībvalstī, 

kurā darbu veic, ir noteikti:  

– ar normatīviem vai 

administratīviem noteikumiem un/ vai 

– ar normatīviem vai 

administratīviem noteikumiem un/ vai 

– ar kolektīviem līgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem, kas ir 

pasludināti par vispārēji piemērojamiem 
8. punkta nozīmē: 

– ar kolektīviem līgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem 8. un 8.a punkta 

nozīmē: 

(a) maksimālais darba un minimālais (a) maksimālais darba un minimālais 
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atpūtas laiks; atpūtas laiks, tostarp īpaši pasākumi 

saistībā ar nakts darbu, darbu, ko veic 

nedēļas nogalēs un svētku dienās, kā arī 

ar maiņu darbu; 

(b) minimālais apmaksātais ikgadējais 

atvaļinājums; 

(b) minimālais apmaksātais ikgadējais 

atvaļinājums;  

(c) atalgojums, tai skaitā likmes par 

virsstundām; šo apakšpunktu nepiemēro 

darba pensiju papildu sistēmām; 

(c) atalgojums, tai skaitā likmes par 

virsstundām; šo apakšpunktu nepiemēro 

darba pensiju papildu sistēmām; 

(d) darba ņēmēju izīrēšanas 

nosacījumi, jo īpaši darba ņēmēju piegāde, 

ko veic pagaidu darbavietas; 

(d) darba ņēmēju izīrēšanas 

nosacījumi, jo īpaši darba ņēmēju piegāde, 

ko veic pagaidu darbavietas; 

(e) veselības aizsardzība, drošība un 

higiēna darbā; 

(e) veselības aizsardzība, drošība un 

higiēna darbā; 

(f) aizsardzības pasākumi attiecībā uz 

grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību 

periodā, bērnu un jauniešu darba 

noteikumiem un nosacījumiem; 

(f) aizsardzības pasākumi attiecībā uz 

grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību 

periodā, bērnu un jauniešu darba 

noteikumiem un nosacījumiem; 

(g) vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem 

un sievietēm un citi diskrimināciju 

izslēdzoši noteikumi. 

(g) vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem 

un sievietēm un citi diskrimināciju 

izslēdzoši noteikumi; 

 (ga) darba ņēmēju izmitināšanas 

apstākļi; 

 (gb) komandējuma naudas likmes, lai 

segtu ceļa, apmešanās un uzturēšanās 

izdevumus darba ņēmējiem, kuri atrodas 

ārpus dzīvesvietas; 

Šajā direktīvā atalgojums ir visi obligātie 

atalgojuma elementi saskaņā ar valsts 

normatīvajiem vai administratīvajiem 
aktiem, koplīgumiem vai šķīrējtiesas 

nolēmumiem, kas ir pasludināti par 

vispārēji piemērojamiem, un/vai 

gadījumā, ja nav sistēmas kolektīvu 

līgumu vai šķīrējtiesas nolēmumu 

pasludināšanai par vispārēji 

piemērojamiem, citiem koplīgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem 8. punkta otrās 

daļas nozīmē dalībvalstī, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots. 

Šajā direktīvā atalgojuma jēdzienu definē 

ar tās dalībvalsts tiesību aktiem un/vai 

praksi, kuras teritorijā darba ņēmējs ir 

norīkots.  

Dalībvalstis Direktīvas 2014/67/ES 5. 

pantā minētajā vienotajā oficiālajā tīmekļa 

vietnē publicē atalgojuma pamatelementus 

saskaņā ar c) apakšpunktu; 

Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem un/vai praksi bez liekas kavēšanās 

un pārredzami publicē vienotajā oficiālajā 

tīmekļa vietnē un ar citiem piemērotiem 
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līdzekļiem publisko atalgojuma 

pamatelementus saskaņā ar šā punkta c) 

apakšpunktu. Dalībvalstis nodrošina, ka 

vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē 

publicētā informācija ir precīza un 

aktualizēta. Komisija savā tīmekļa vietnē 

publicē valstu oficiālo tīmekļa vietņu 

sarakstu. 

 Uzņēmums nav atbildīgs par to, ka nav 

piemērojis vai ir nepareizi piemērojis 

šādus elementus, ja pirms darbā 

norīkošanas procedūras sākšanas 

vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē nav 

sniegta atbilstīga informācija vai arī 

sniegtā informācija ir bijusi nepareiza.  

 Lai novērstu dubultus maksājumus, šis 

pants nekādā gadījumā nepieļauj, ka 

norīkotajam darba ņēmējam vairāk nekā 

vienu reizi tiek izmaksāts kāds no 

atalgojuma, komandējuma naudas vai 

izdevumu, kas kas saistīti ar darbu ārpus 

ārpus dzīvesvietas, elementiem. Uz darba 

ņēmēju attiecas noteikumi, kas ir 

labvēlīgāki viņam. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 

uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 

saskaņā ar normatīvajiem un 

administratīvajiem aktiem vai 

koplīgumiem ir pienākums noslēgt 

apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 

tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 

konkrētus nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 

dalībvalsts var, nediskriminējot un 

ievērojot proporcionalitāti, paredzēt, ka 

šādiem uzņēmumiem būs tāds pats 

pienākums attiecībā uz apakšlīgumiem ar 

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 

uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 

saskaņā ar normatīvajiem un 

administratīvajiem aktiem vai 

koplīgumiem ir pienākums noslēgt 

apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 

tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 

konkrētus nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 

dalībvalsts var, nediskriminējot un 

ievērojot proporcionalitāti, likt 

uzņēmumiem, kas norīko darba ņēmējus 

darbam tās teritorijā, ievērot tos pašus 
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1. panta 1. punktā minētajiem 

uzņēmumiem, kuri darba ņēmējus norīko 

darbā tās teritorijā; 

noteikumus. Šādas prasības piemēro tikai 

tiem apakšuzņēmēja darba ņēmējiem, 

kurus norīko uz šo dalībvalsti. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) pantā iekļauj šādu punktu: 

 “1.aa Ja norīkošanu veic 

apakšuzņēmējs, galvenais līgumslēdzējs 

uzņēmums rakstiski informē citas 

dalībvalsts pakalpojuma sniedzēju par 

piemērojamajiem nodarbinātības 

noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar 

atalgojumu vēl pirms pakalpojuma 

līguma noslēgšanas.”  

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.ab punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (bb) pantā iekļauj šādu punktu: 

 “1.ab Dalībvalstis dara Komisijai 

zināmus visus pasākumus, kas minēti šajā 

pantā. Komisija minētos pasākumus 

paziņo pārējām dalībvalstīm.”  

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 7. punkts – 2. daļa 



 

RR\1137464LV.docx 23/87 PE582.163v02-00 

 LV 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (ca) šā panta 7. punkta otro daļu aizstāj 

ar šādu daļu: 

“Komandējuma naudu, kas saistīta ar 

attiecīgo norīkojumu, uzskata par 

minimālās algas daļu, ja vien to 

neizmaksā, atlīdzinot tādus faktiskos 

izdevumus saistībā ar norīkojumu darbā kā 

ceļa, dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi.” ” 

“Komandējuma naudu, kas saistīta ar 

attiecīgo norīkojumu, uzskata par 

atalgojuma daļu, ja vien to neizmaksā, 

atlīdzinot tādus faktiskos izdevumus 

saistībā ar norīkojumu darbā kā ceļa, 

dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi. Šādā 

gadījumā tos sedz darba devējs un tos 

neatskaita no atalgojuma.”  

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 
Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (c b) pantā iekļauj šādu punktu:  

 
8.a Dalībvalstis, kuras tā izlemj, var 

arī saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 

praksi un nediskriminējošā veidā, 

pamatoties uz koplīgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem, kas ir — kā 

noteikusi dalībvalsts, kurā darbu veic — 

reprezentatīvi konkrētajā ģeogrāfiskajā 

teritorijā, attiecīgajā profesijā vai 

rūpniecības nozarē un kas piedāvā 

vislabvēlīgākos darba noteikumus un 

nosacījumus darba ņēmējam. 

 Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par 

visiem šādiem  kolektīviem līgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem ir pieejama to 

vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šādi 

koplīgumi attiecas uz norīkotajiem darba 

ņēmējiem tikai tad, ja tie ir publicēti 

vienotajā oficiālā tīmekļa vietnē.  

 Uzņēmums nav atbildīgs par to, ka nav 

piemērojis vai ir nepareizi piemērojis 

šādus koplīgumus vai šķīrējtiesas 

nolēmumus, ja pirms darbā norīkošanas 
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procedūras sākšanas vienotajā oficiālajā 

tīmekļa vietnē nav sniegta atbilstīga 

informācija vai arī sniegtā informācija ir 

bijusi nepareiza.” 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) svītro 9. punktu; (d)  9. punktu aizstāj ar šādu: 

 “Papildus šā panta 1. punktā 

paredzētajiem noteikumiem dalībvalstis 

var paredzēt, ka 1. panta 1. punktā 

minētajiem uzņēmumiem jānodrošina 1. 

panta 3. punkta c) apakšpunktā 

minētajiem darba ņēmējiem tādi paši 

noteikumi, kā tie, ko piemēro pagaidu 

aģentūru darba ņēmējiem tajā dalībvalstī, 

kurā darbu veic. 

 Pagaidu nodarbinātības uzņēmumi vai 

darba aģentūras, kas izveidoti vienā 

dalībvalstī, var norīkot darba ņēmēju 

lietotājuzņēmumam, kurš veic 

uzņēmējdarbību vai darbojas citā 

dalībvalstī, ar nosacījumu, ka 

lietotājuzņēmums veic uzņēmējdarbību 

dalībvalstī, uz kuru minētais darba ņēmējs 

ir norīkots. Pretējā gadījumā dalībvalsti, 

kuras teritorijā darba ņēmējs ir norīkots 

vai tiek sniegts pakalpojums, uzskata par 

valsti, kurā viņš parasti veic darbu, 

neskarot jebkādus nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus, kas ir 

labvēlīgāki darba ņēmējam.”  

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 10. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (da) 10. punktu aizstāj ar šādu: 

10. Šī direktīva, pamatojoties uz 

vienlīdzīgu attieksmi, nekavē dalībvalstis 

saskaņā ar Līgumu piemērot valstu 

uzņēmumiem un citu valstu uzņēmumiem 

10. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm 

saskaņā ar Līgumu un atbilstīgi valsts 

tiesību aktiem un praksi piemērot 

nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus valsts uzņēmumiem un citas 

valsts uzņēmumiem, kuri darbojas tās 

teritorijā, jautājumos, kas nav minēti 

1. punkta pirmajā daļā, attiecībā uz 

sabiedriskās kārtības noteikumiem. 

-  darba noteikumus un nosacījumus 

jautājumos, kas nav minēti 1. punkta 

pirmajā daļā, attiecībā uz sabiedriskās 

kārtības noteikumiem, 

 

-  darba noteikumu un nosacījumus, 

kas noteikti kolektīvajos līgumos vai 

šķīrējtiesas nolēmumos 8. punkta nozīmē 

un attiecas uz darbībām, kuras nav 

minētas pielikumā. 

 

 Šajā direktīvā sabiedriskās kārtības 

noteikumi attiecas uz nediskriminējošiem 

pasākumiem, ko veic sabiedrības 

interesēs, tostarp pasākumiem, ko veic, lai 

nodrošinātu darba ņēmēju aizsardzību, 

vienlīdzīgu attieksmi, godīgu konkurenci 

un darba tirgus atbilstīgu funkcionēšanu. 

Šādiem pasākumiem nav ekonomiska 

mērķa. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e)  svītro 10. punkta otro daļu;  svītrots 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 
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1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

4. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2a) direktīvas 4. panta 2. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

“Dalībvalstis paredz sadarbību starp valsts 

iestādēm, kas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir atbildīgas par 3. pantā minēto 

darba noteikumu uzraudzību. Šī sadarbība 

jo īpaši ir saistīta ar atbildēm uz pamatotām 

šo iestāžu prasībām pēc informācijas par 

darbaspēka starptautisko izīrēšanu, to 

skaitā pēc informācijas par 

acīmredzamiem pārkāpumiem vai 

iespējamām nelikumīgām starptautiskām 

darbībām. 

Dalībvalstis paredz sadarbību starp valsts 

iestādēm, kas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir atbildīgas par 3. pantā minēto 

darba noteikumu uzraudzību. Šī sadarbība 

jo īpaši ir saistīta ar atbildēm uz pamatotām 

šo iestāžu prasībām pēc informācijas par 

darbaspēka starptautisko izīrēšanu un tādu 

acīmredzamu pārkāpumu vai iespējamu 

nelikumīgu darbību, piemēram,  

starptautisku nedeklarēta darba un 

fiktīvas pašnodarbinātības gadījumu, 

izskatīšanu. Šādu sadarbību atbalsta 

Eiropas platforma cīņai pret nedeklarētu 

darbu.  

 Ja tās dalībvalsts koordinācijas birojam 

vai kompetentajai iestādei, no kuras 

attiecīgais darba ņēmējs ir norīkots, nav 

uzņēmējdalībvalsts kompetentās iestādes 

pieprasītās informācijas, tā pieprasa šo 

informāciju no citām iestādēm vai 

struktūrām. Ja uzņēmējdalībvalstij 

informācija pastāvīgi tiek sūtīta ar 

kavēšanos, par to tiek informēta Komisija, 

kas pieņem atbilstīgus pasākumus.” 

  

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

5. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2b) direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu: 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus 

gadījumā, ja neizpilda šīs direktīvas 

„Uzņēmējdalībvalstis un dalībvalstis, 

kurās veic uzņēmējdarbību, ir atbildīgas 
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prasības. par šajā direktīvā paredzēto pienākumu 

uzraudzību, kontroli un izpildi un tās veic 

vajadzīgos pasākumus gadījumā, ja šīs 

direktīvas prasības netiek pildītas. 

Paredzētās sankcijas ir efektīvas, 

samērīgas un preventīvas. 

Tās jo īpaši nodrošina, lai darba ņēmējiem 

un/ vai to pārstāvjiem būtu pieejamas 

atbilstīgas procedūras šīs direktīvas 

noteikto saistību izpildei. 

Tās jo īpaši nodrošina, lai darba ņēmējiem 

un/ vai darba ņēmēju pārstāvjiem būtu 

pieejamas atbilstīgas procedūras šīs 

direktīvas noteikto saistību izpildei. 

 Dalībvalstis nodrošina, ka nepatiesas 

darbā norīkošanas gadījumā neatkarīgi 

no tā, kuri tiesību akti attiecas uz šīm 

darba attiecībām, attiecina tās dalībvalsts 

nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus, kuras teritorijā tiek sniegts 

minētais pakalpojums.” 
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PASKAIDROJUMS 

Norīkošana ir īpaša veida pagaidu darbaspēka mobilitāte, kas balstīta uz brīvību sniegt 

pārrobežu pakalpojumus iekšējā tirgū. 1996. gada direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā ir paredzēti obligāti pamatnoteikumi attiecībā uz darba noteikumiem un nosacījumiem, 

ko piemēro norīkotajiem darba ņēmējiem. Lai gan norīkotos darba ņēmējus nodarbina 

nosūtītājs uzņēmums un tādējādi ir pakļauti „nosūtītājas” dalībvalsts tiesību aktiem, šiem 

cilvēkiem ir tiesības uz pamattiesību kopumu, kas ir spēkā uzņēmējā dalībvalstī. To dara, lai 

garantētu, ka šīs tiesības un darba apstākļi tiek aizsargāti visā ES.  

Saskaņā ar Komisijas datiem 2014. gadā ES tika norīkoti vairāk nekā 1,9 miljoni darba ņēmēju, kas 

salīdzinājumā ar 2013. gadu ir pieaugums par 10,3 %, bet salīdzinājumā ar 2010. gadu — par 44,4 %. 

Būvniecības nozarē tika norīkoti 43,7 % no visiem norīkotajiem darba ņēmējiem, un norīkošanu ir arī 

nozīmīga ražošanā, kā arī izglītības un veselības aprūpes pakalpojumos.  

Kopš 1996. gada ekonomiskā un darba tirgus situācija Eiropas Savienībā ir ievērojami 

mainījusies. Pēdējo divdesmit gadu laikā vienotais tirgus ir izaudzis un algu atšķirības ir 

palielinājušās.  

Lai gan norīkošana ir iekšējā tirgus neatņemama sastāvdaļa, tai var būt neparedzētas sekas 

attiecībā uz konkrētām nozarēm un reģioniem. Komisija uzskata, ka dažās nozarēs vai 

dalībvalstīs norīkoto darba ņēmēju atalgojums var būt pat par 50 % mazāks nekā paredzēts 

vietējiem darbiniekiem, un tas rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus gan uzņēmumiem, 

gan darba ņēmējiem.  

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, kā arī daudzos Tiesas nolēmumus par to, kā interpretēt spēkā 

esošos noteikumus, Komisija ir ierosinājusi pārskatīt Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu, kas 

papildina 2014. gadā pieņemto Izpildes direktīvu. 

Izpildes direktīva ir vērsta galvenokārt uz to, lai stiprinātu 1996. gadā pieņemtās  direktīvas 

noteikumu praktisko piemērošanu un izpildi, risinot jautājumus, kas saistīti ar krāpšanu un 

likumu apiešanu, kā arī informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm uzlabošanu. Diemžēl līdz 

šim ne visas dalībvalstis ir transponējušas šo direktīvu.  

Tomēr Izpildes direktīvā nav risināti daudz būtiskāki jautājumi, kas saistīti ar 1996. gada 

regulējumu attiecībā uz darba un nodarbinātības pamata nosacījumiem, kas var dot labumu 

norīkotajiem darba ņēmējiem.  

Līdzreferenšu ziņojuma projekta mērķis ir attīstīt Komisijas priekšlikumu un sniegt efektīvu 

juridisku instrumentu, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanā, apvienojot to ar stabilu sociālo aizsardzību norīkotajiem darba 

ņēmējiem.  
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PIELIKUMS. STRUKTŪRU VAI PERSONU, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU 
ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ 

 
Līdzreferentes vēlas uzsvērt, ka ar viņām sazinājās ar ziņojuma sagatavošanas laikā cita starpā 
šādu ieinteresēto personu pārstāvji un lobisti. 
 
 

Struktūra un/vai 

persona 

Zviedrijas nodarbinātības un integrācijas ministrija 

Francijas Darba un nodarbinātības ministrija 

Maltas Sociālā dialoga, patērētāju lietu un pilsonisko brīvību ministrija 

Secrétariat Général des Affaires Européennes de la République française 

Zviedrijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā  

Nīderlandes Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā   

Francijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā 

Maltas  Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā 

Polijas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā 

Reģionu komiteja 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Comité Économique, Social et Environnemental de la République française  

ETUC – Eiropas Arodbiedrību konfederācija 

BusinessEurope 

Eiropas Privāto nodarbinātības dienestu konfederācija  | Eurociett /  Pasaules Nodarbinātības 

konfederācija 

Eiropas Būvniecības un kokapstrādes darbinieku arodbiedrība (EFBWW),  

Eiropas Būvniecības nozares federācija (FIEC) 

Darbaspēka mobilitātes iniciatīva (Labour Mobility Initiative) 

Konsentio Public Affairs, pārstāvot Godīga Eiropas transporta kampaņu 

Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETF) 

Metālapstrādes, mašīnbūves un tehnoloģiskās rūpniecības Eiropas darba devēju padome 

(CEEMET) 

Eiropas Būvnieku konfederācija (EBC)  

Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française (REIF) 

Vācijas Arodbiedrību konfederācija (DGB) 

Chambre des salariés du Luxembourg 

Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGBL) 

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (LCGB) 

Somijas Arodbiedrību pārstāvniecība ES (FinUnions) 

Dānijas Arodbiedrību birojs 

Zviedrijas Arodbiedrību birojs Briselē 

Norvēģijas Arodbiedrību birojs  

Fédération Française du Batiment (FFB)  

Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 

(VNO NCW)  
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Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)  

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France 

Austrijas  Arodbiedrību Federācija (ÖGB) 

Franču MVU vispārējā konfederācija (CGPME) 

Koninklijke Vereniging MKB – Nīderlande 

Vācijas Darba devēju apvienību konfederācija (BDA) 

Union Professionnelle Artisanale (UPA)  

Transport Belangen Nederland (TBN) 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

Zentralverband Des Deutschen Handwerks (ZDH) 

Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France (APCMA) 
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MAZĀKUMA VIEDOKLIS 

saskaņā ar Reglamenta 52.a panta 4. punktu, 

Martina Dlabajova 

 

 

Kā viena no ēnu referentiem es komitejā balsoju pret šo ziņojumu, jo, manuprāt, nav panākts 

līdzsvars starp  pakalpojumu brīvu apriti un darba ņēmēju aizsardzību. Tā kā atturēšanās un 

balsojumi pret liecina par to, ka šajā ziņojumā nav pilnībā ņemtas vērā dažādo Eiropas 

Parlamentā pārstāvēto valstu delegāciju intereses. 

Es atzinīgi novērtēju vienošanos par  nozarei specifiskiem risinājumiem transporta jomā un 

panākto kompromisu attiecībā uz norīkošanas ilgumu (24 mēneši ar iespējamu pagarinājumu).  

Tā kā trūkst skaidrības attiecībā uz terminu “atalgojums”, es paužu atbalstu uzņēmumiem 

paredzētajai drošības klauzulai, kas atbrīvo tos no atbildības par atalgojuma elementu 

piemērošanu gadījumā, ja vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē nav sniegta informācija vai arī 

sniegtā informācija ir nepareiza. 

Man rada bažas tas, ka visā tekstā tiek svītrotas atsauces uz pakalpojumu brīvu apriti un ir 

vērojami centieni ierobežot Regulā “Roma I” paredzēto līgumslēgšanas brīvību.  

Turklāt es uzskatu, ka ārvalstu uzņēmumiem  paredzētais pienākums piemērot visus 

koplīgumus  praktiski nav izpildāms un var radīt nepamatotus šķēršļus pakalpojumu 

sniegšanai pāri robežām. 

Es pilnībā nepiekrītu tam, ka juridiskais pamats tiek attiecināts uz sociālajām sadaļām, radot 

juridisko nenoteiktību attiecībā uz šīs direktīvas piemērošanu. 
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MAZĀKUMA VIEDOKLIS 

  

saskaņā ar Reglamenta 52.a panta 4. punktu 

iesniedza ENF grupa  

 

A/ tā kā šajā Eiropas Parlamenta ziņojuma projektā ir dažas pozitīvas izmaiņas, tostarp 

attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret norīkotajiem pagaidu darba aģentūru darba ņēmējiem 

un iekšzemē nodarbinātajiem pagaidu darba aģentūru darba ņēmējiem, kā arī attiecībā uz 

dalībvalstīm piešķirto brīvību izlemt, vai tās vēlas savā valstī pagarināt norīkojuma ilgumu; 

 

 

B/ tā kā tomēr šīs direktīvas pārskatīšana notiek pārāk agri, proti, pirms ir veikts  2014. gada 

īstenošanas direktīvas novērtējums un bez konkrētas informācijas par aktuālo situāciju;      

 

C/ tā kā ar izmaiņām terminoloģijā, aizstājot “minimālo algu” ar “atalgojumu”, nebūs 

pietiekami, ņemot vērā lielās atšķirības starp dalībvalstu sistēmām, lai novērstu daudzkārtēju 

ļaunprātīgo izmantošanu, jo īpaši saistībā ar stundas likmes samaksu;       

 

D/ tā kā solījums par atbildības attiecināšanu uz līgumslēdzēju gadījumā, ja apakšlīguma 

slēdzējs ļaunprātīgos nolūkos norīko darbā, nav turēts;  

 

E/ tā kā vislabvēlīgākās tiesības būtu jāpiemēro, sākot ar pirmo norīkojuma dienu,     

 

 

1. ENF grupa atturas no līdzdalības darbā pie šī ziņojuma. Mēs apzināmies, kas zināmi 

centieni ir īstenoti, lai noteiktu stingrākus tiesību aktus, tomēr mēs uzskatām, ka šis teksts nav 

pietiekami tālejošs, un mēs nevaram to atbalstīt.  
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR JURIDISKO PAMATU 

15.6.2017 

Thomas Händel 

Priekšsēdētājam 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 

BRISELĒ 

Temats: Atzinums par juridisko pamatu Komisijas priekšlikumam attiecībā uz Direktīvu 

par darba ņēmēju norīkošanu darbā (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 

2016/0070(COD)) 

Godātais priekšsēdētāj! 

Ar 2014. gada 24. marta vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 

Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 

atbilstību. 

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 12. jūnija sanāksmē. 

Darba ņēmēju norīkošanu darbā regulē Direktīva 96/71/EK, kas pieņemta, pamatojoties uz 

EKL 57. un 66. pantu. Šie panti tagad atbilst LESD 53. panta 1. punktam un 62. pantam, uz 

kuriem Komisija ir balstījusi savu priekšlikumu grozīt direktīvu. 

Ar līdzreferentu sagatavoto ziņojuma projektu EMPL komitejā ir paredzēts ieviest LESD 151. 

pantu un 153. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu kā papildu juridisko pamatu, un tika 

iesniegti grozījumi, kas paredz papildināt juridisko pamatu ar LESD 46. pantu, LESD 56. 

pantu vai 153. pantu kopumā vai aizstāt 53. panta 1. punktu ar LESD 54. un 56. punktu. 

2017. gada 12. jūnija sanāksmē Juridiskā komiteja, 13 deputātiem balsojot „par”, 11 — „pret” 

un 1 deputātam atturoties1, attiecīgi nolēma jums ieteikt  saglabāt Komisijas ierosinātos 

juridiskos pamatus, proti, LESD 53. pantu un LESD 62. pantu, jo tie ir piemēroti kā 

juridiskais pamats ierosinātajiem direktīvas grozījumiem. LESD 153. panta 2. punkts būtu 

jāuzskata par papildu juridisko pamatu, it īpaši, ja Parlaments ir licis papildu uzsvaru uz 

                                                 
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Laura Ferrara (priekšsēdētāja 

vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet vietā saskaņā ar 

Reglamenta 200. panta 2. punktu), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka 

(Tadeusz Zwiefka vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina 

Konecná (Jiři Maštálka vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Merja Kyllönen (Kostas 

Chrysogonos vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferragut vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 

2. punktu), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn Regner vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 

2. punktu), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Ja LESD 153. pants tiktu pievienots juridiskajam 

pamatam, būtu ieteicams šajā gadījumā atsaukties uz LESD 153. panta 1. punkta a) un b) 

apakšpunktu saistībā ar LESD 153. panta 2. punktu. 

1. Vispārīga informācija 

 

Darba ņēmēju norīkošanu darbā regulē Direktīva 96/71/EK, kas pieņemta, pamatojoties uz 

EKL 57. un 66. pantu. Šie panti tagad atbilst LESD 53. panta 1. punktam un 62. pantam, 

proti, uz šiem pantiem Komisija ir balstījusi savu priekšlikumu grozīt direktīvu.  

Direktīvā 96/71 noteikti ES reglamentējošie noteikumi, ar ko veicināt un atvieglot pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanu, izmantojot darba ņēmēju pagaidu norīkošanu darbā citā dalībvalstī. 

Nesen ir pieņemta Izpildes Direktīva 2014/67/ES, lai stiprinātu instrumentus, kas pieejami 

nolūkā apkarot un sodīt likuma apiešanu, krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar 

darba ņēmēju norīkošanu darbā.  

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem darbā norīkojošajiem uzņēmumiem jāievēro 

uzņēmējvalsts pamattiesības, tostarp minimālās algas likmes. Šis noteikums rada ievērojamu 

darba samaksas diferenciāciju starp norīkotajiem un vietējiem darba ņēmējiem uzņēmējās 

valstīs, un šīs diferenciācijas apjoms saskaņā ar aplēsēm svārstīsies no 10 % līdz 50 % 

atkarībā no valstīm un nozarēm, tādējādi kropļojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 

uzņēmumiem, jo nosūtošajiem uzņēmumiem tiek piešķirtas darbaspēka izmaksu priekšrocības 

pār vietējiem uzņēmumiem uzņēmējās dalībvalstīs.  

Saskaņā ar priekšlikuma paskaidrojuma rakstu ar Direktīvu 96/71 ir paredzēts ”panākt 

vajadzīgo līdzsvaru starp mērķi veicināt un sekmēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, 

nodrošināt norīkoto darba ņēmēju aizsardzību un garantēt vienlīdzīgus noteikumus ārvalstu un 

vietējiem uzņēmumiem”, un šis līdzsvars pašlaik nav sasniegts. Lai „no jauna līdzsvarotu” 

direktīvu, ar priekšlikumu tiktu ieviests „vienādu noteikumu par samaksu par līdzvērtīgu 

darbu” princips, nevis vairs tikai prasīts maksāt minimālo darba algu un paplašināt uz visām 

nozarēm atsauci uz vispārēji saistošiem koplīgumiem.  

Ar priekšlikumu tiktu noteiks, ka darba tiesību akti uzņēmējā dalībvalstī attiektos uz 

ilgtermiņa norīkojumiem, kas pārsniedz 24 mēnešus, pieņemot, ka tā būtu parastā darba vieta. 

24 mēnešu izvēle ir pamatota, proti, jo tā atbilst sociālā nodrošinājuma koordinēšanas 

noteikumiem. Priekšlikuma mērķis arī ir nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu norīkotajiem 

darba ņēmējiem apakšuzņēmēju ķēdēs un darba ņēmējiem galvenajā līgumslēdzējā 

uzņēmumā, piemērojot pēdējā minētā darba nosacījumus, tostarp no uzņēmumu līmeņa 

līgumiem, ja tādi ir, un vienlīdzīgu noteikumu un nosacījumu obligātu piemērošanu 

norīkotajiem pagaidu aģentūru darba ņēmējiem kā uz vietas darbā pieņemtajiem aģentūru 

darba ņēmējiem. 

 

2. Attiecīgie līgumu panti 

 

Komisijas priekšlikums ir balstīts uz LESD 53. un 62. pantu šādā redakcijā: 

53. pants  

(bijušais EKL 47. pants)  

1. Lai personām būtu vieglāk sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņem 

direktīvas, kas nosaka diplomu, apliecību un citu oficiālu kvalifikācijas apliecinājuma 
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dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī normatīvo un administratīvo aktu noteikumu 

koordināciju dalībvalstīs saistībā ar darbību sākšanu un izvēršanu kā pašnodarbinātām 

personām. 

62. pants  

(bijušais EKL 55. pants)  

Šā Līguma 51. līdz 54. pants attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem jautājumiem. 

Ar ziņojuma projektu ir paredzēts pievienot 151. un 153. panta 1. punktu šādā redakcijā: 

151. pants  

(bijušais EKL 136. pants)  

Savienība un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas 

Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada 

Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, par saviem mērķiem izvirza 

nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, 

turpinot ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba 

devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas 

nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo atstumtību.  

Lai to panāktu, Savienība un dalībvalstis īsteno pasākumus, kuros ņem vērā valstu atšķirīgo 

praksi, jo īpaši līgumattiecību jomā, kā arī vajadzību uzturēt Savienības ekonomikas 

konkurētspēju. 

153. pants  

(bijušais EKL 137. pants)  

1. Lai sasniegtu 151. pantā izvirzītos mērķus, Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu 

darbības šādās jomās:  

(a) uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību;  

(b) darba apstākļi,  

(c) darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība;  

(d) darba ņēmēju aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos;  

(e) darba ņēmēju informēšana un konsultēšana (f), darba ņēmēju un darba devēju pārstāvība 

un kolektīva interešu aizsardzība, tostarp kopīgu lēmumu pieņemšana atbilstīgi 5. punktam;  

(g) nodarbinātības nosacījumi trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo Savienības teritorijā;  

(h) no darba tirgus atstumtu personu integrācija, neskarot 166. pantu;  

(i) vīriešu un sieviešu vienlīdzība attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā;  

(j) sociālās atstumtības izskaušana;  

(k) sociālās aizsardzības sistēmu piemērošana mūsdienu prasībām, neskarot c) apakšpunktu.  

2. Lai to panāktu, Eiropas Parlaments un Padome var:  

(a) paredzēt pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību, izmantojot iniciatīvas, kas 

vērstas uz zināšanu apguvi, informācijas un labākās pieredzes apmaiņas sekmēšanu, 

jauninājumu veicināšanu un pieredzes izvērtēšanu, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu 

saskaņošanu;  
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(b) šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt minimālās 

prasības, kas pakāpeniski jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos noteikumus katrā 

dalībvalstī. Ar šādām direktīvām vairās uzlikt tādus administratīvus, finansiālus un juridiskus 

ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.  

Eiropas Parlaments un Padome pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 

Reģionu komiteju pieņem lēmumus.  

punkta c), d), f) un g) apakšpunktā minētajās jomās Padome, apspriedusies ar Eiropas 

Parlamentu un minētajām komitejām, lēmumu pieņem vienprātīgi un saskaņā ar īpašu 

likumdošanas procedūru.  

Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ar 

vienprātīgu lēmumu var attiecināt parasto likumdošanas procedūru arī uz 1. punkta d), f) un 

g) apakšpunktu.“  

3. Pēc darba devēju un darba ņēmēju kopīga lūguma dalībvalsts var viņiem uzticēt īstenot 

direktīvas, kas pieņemtas atbilstīgi 2. punktam, vai vajadzības gadījumā īstenot Padomes 

lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 155. pantu.  

Šādā gadījumā tā nodrošina, ka ne vēlāk kā dienā, kad direktīvai vai lēmumam jābūt 

transponētam vai īstenotam, darba devēji un darba ņēmēji, savstarpēji vienojoties, ir ieviesuši 

vajadzīgos pasākumus, un attiecīgai dalībvalstij ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai tā pastāvīgi 

spētu nodrošināt rezultātus, kas paredzēti attiecīgajā direktīvā vai lēmumā. 

Ar grozījumiem, kas iesniegti atbildīgajā komitejā, ir paredzēts ieviest LESD 46., 54., 

56. pantu kā papildu vai alternatīvu juridisko pamatu šādā redakcijā: 

46. pants  

(bijušais EKL 40. pants)  

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 

apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju pieņem direktīvas vai regulas, kas 

nosaka, kādi pasākumi jāveic, lai radītu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kas noteikta 45. 

pantā, jo īpaši,  

(a) nodrošinot valstu nodarbinātības dienestu ciešu sadarbību;  

(b) likvidējot tās administratīvās procedūras un praksi, kā arī tādus laika ierobežojumus 

tiesībām pretendēt uz pieejamu darbu, kurus paredz vai nu attiecīgās valsts tiesību akti, vai 

starp dalībvalstīm iepriekš noslēgti nolīgumi un kuru saglabāšana traucē liberalizēt darba 

ņēmēju pārvietošanos;  

(c) atceļot visus šādus laika ierobežojumus un citus ierobežojumus, ko paredz vai nu 

attiecīgās valsts tiesību akti, vai arī starp dalībvalstīm iepriekš noslēgti nolīgumi, kas uz citu 

dalībvalstu darba ņēmējiem attiecina citādus nosacījumus nodarbinātības brīvai izvēlei nekā 

uz attiecīgās valsts darba ņēmējiem;  

(d) izveidojot attiecīgu sistēmu, lai darba piedāvājumus saistītu ar darba pieteikumiem un 

veicinātu piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru darba tirgū, nopietni neapdraudot dzīves 

līmeni un nodarbinātības līmeni dažādos reģionos un tautsaimniecības nozarēs. 

 

54. pants  

(bijušais EKL 48. pants)  
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Tiesiskais statuss tām sabiedrībām, kuras izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību 

aktiem un kuru juridiskā adrese, galvenā vadība vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir 

Savienībā, šajā nodaļā ir pielīdzināts to fizisko personu tiesiskajam statusam, kuras ir 

dalībvalstu pilsoņi.  

"Sabiedrības" ir tādas sabiedrības, kas izveidotas saskaņā ar civiltiesībām vai 

komerctiesībām, kā arī kooperatīvi un citas juridiskas personas, kas ir publisko tiesību vai 

privāttiesību subjekti, izņemot bezpeļņas sabiedrības.) 

 

56. pants  

(bijušais EKL 49. pants)  

Kā paredz še turpmāk izklāstītie noteikumi, Savienībā aizliedz pakalpojumu sniegšanas 

brīvības ierobežojumus to dalībvalstu pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, 

bet sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts personai.  

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru šo nodaļu var 

attiecināt arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas sniedz pakalpojumus un veic uzņēmējdarbību 

Savienības dalībvalstīs. 

 

3. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu 

 

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka: "Kopienas (tagad Savienības) pasākuma juridiskais 

pamats jāizvēlas, balstoties uz objektīviem faktoriem, ko var tiesiski kontrolēt; būtiskākie tādi 

faktori ir attiecīgā pasākuma mērķis un saturs”1. Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var 

būt attiecīgā akta atcelšanas pamats2. 

Attiecībā uz vairākiem juridiskajiem pamatiem — ja, izvērtējot tiesību aktu, tiek secināts, ka 

tam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomām, un ja vienu no mērķiem vai jomām var 

atzīt par galveno vai svarīgāko, bet otru par pakārtotu, tad attiecīgais tiesību akts ir jābalsta 

tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai būtiskajam mērķim vai 

jomai.3 Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai jomas, kas ir savstarpēji 

nesaraujami saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs attiecībā pret otru (citiem), tad 

šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem Līguma noteikumiem.4 

Balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas paredzētas 

vienam vai otram pamatam, nav saderīgas un/vai ja abu šo juridisko pamatu saistīta 

izmantošana var skart Parlamenta tiesības. 5 

                                                 
1 Lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp. 45. punkts un lieta C-130/10, 

Parlaments/Padome, [2012], Krājums, 42. punkts un tajos citētā judikatūra. 
2 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, [2001], Krājums, I–9713. lpp., 5. punkts. 
3 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un 

Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp., 49. punkts un tajā citētā judikatūra; Lieta C-490/10, Komisija/Padome, 

EU:C:2012:525, 45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008] ECR I-08103, 34. punkts. 
4 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, ECR I-08913, 40. punkts; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome 

[2009], Krājums, I-7585. lpp., 47. punkts. Lieta C-178/178, Komisija/ Eiropas Parlaments un Padome, [2006], 

Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts. 
5 Lieta C-178/178, Komisija/ Eiropas Parlaments un Padome, [2006], Krājums, I-107. lpp., 57. punkts. 

Apvienotās lietas C-164/97 un C-165/97 Parlaments/Padome, [1999], Krājums, I-1139. lpp., 14. punkts. Lieta C-

300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), [1991], Krājums, I-2867. lpp., 17.-25. punkts. Lieta C-338/01 

Komisija/Padome, [2004], Krājums,  I– 4829. lpp., (Netiešo nodokļu atmaksāšana), 57. punkts.  
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4. Priekšlikuma mērķis un saturs 

 

Nedz Direktīva 96/71/EK ietver tādu pantu, kas padarītu skaidru šīs direktīvas mērķi un 

nolūku, nedz Komisija ierosina ieviest kādas izmaiņas šajā sakarībā. Tomēr, jo īpaši pirmajos 

četros apsvērumos, priekšlikums var tikt izmantots kā norāde. Tajos ir teikts: 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu 

sniegšanas brīvība ir iekšējā tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti Līgumā par Eiropas 

Savienības darbību (LESD). Savienība padziļina minēto principu īstenošanu ar mērķi 

garantēt vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un darba ņēmēju tiesību ievērošanu. 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir arī uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus citā 

dalībvalstī, uz kuru uzņēmumi uz laiku var norīkot savus darba ņēmējus, lai tur sniegtu 

minētos pakalpojumus. 

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 

Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības līmeni, 

nodrošināt atbilstīgu sociālo aizsardzību un apkarot sociālo atstumtību. 

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās pieņemšanas ir nepieciešams izvērtēt, vai Darba ņēmēju 

norīkošanas direktīva vēl aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību veicināt 

pakalpojumu sniegšanas brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības. 

Tā kā pirmajā un otrajā apsvērumā ir uzsvērts pakalpojumu sniegšanas brīvības aspekts, 

trešajā un ceturtajā apsvērumā tiek pievienoti sociālā taisnīguma un nepieciešamības novērtēt, 

vai “direktīva vēl aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību veicināt pakalpojumu 

sniegšanas brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības,” aspekti. 

Priekšlikuma satura analīze liecina, ka priekšlikuma mērķis faktiski vismaz ietver 

“līdzsvarošanas” aspektu starp tiesību brīvi sniegt pakalpojumus veicināšanu un darba ņēmēju 

tiesību aizsardzību. 

Kā minēts iepriekš, priekšlikuma mērķis ir ieviest vienlīdzīga atalgojuma noteikumus 

attiecībā uz ilgtermiņa norīkojumu un paplašināt uz visām nozarēm atsauci uz vispārēji 

saistošiem koplīgumiem. 

Vienlīdzīgi noteikumi par atalgojumu palīdzēs paaugstināt norīkoto darba ņēmēju algu, 

samazināt darba samaksas atšķirības ar vietējiem darba ņēmējiem un radīt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus starp uzņēmumiem uzņēmējvalstīs. 

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes noteikumi attiecībā uz ilgtermiņa norīkojumiem, kas 

pārsniedz 24 mēnešus, un attiecībā uz apakšuzņēmumu ķēdēm var arī mazināt darbaspēka 

izmaksu kā galvenā konkurences faktora nozīmi, samazinot to uzņēmumu konkurētspēju, kuri 

atrodas dalībvalstīs ar zemākas samaksas nosacījumiem, jo īpaši darbietilpīgās nozarēs.  

Konkrēti jaunajā 2.a pantā, ko pievienoja kā priekšlikumu Direktīvai 96/71/EK, ir teikts, ka 

tas “attiecas uz darba tiesībām, kas piemērojamas norīkotajiem darba ņēmējiem, ja plānotā vai 

faktiskā norīkojuma ilgums pārsniedz divdesmit četrus mēnešus”, un turklāt uzsvērts, ka 

“Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka atšķirība starp brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 

sniegt pakalpojumus uz laiku ir jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā ne tikai 

pakalpojumu sniegšanas ilgumu, bet arī regularitāti, periodiskumu un nepārtrauktību.” 

Turklāt, tā kā ierosinātās direktīvas mērķis arī ir ”izvairīties no tā, ka tiek apieti noteikumi, 

kas izklāstīti 1. punktā, 2. punktā ir precizēts, ka, darba ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā 
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uz vienu un to pašu uzdevumu, aprēķinot norīkojuma ilgumu, ir jāņem vērā attiecīgo darba 

ņēmēju norīkojuma kumulatīvais ilgums. 1. punkta noteikumu piemēro vienmēr, kad kopējais 

ilgums pārsniedz 24 mēnešus, bet, lai ievērotu proporcionalitātes principu, to piemēro tikai 

darba ņēmējiem, kas norīkoti vismaz sešus mēnešus. 

Ar priekšlikumu arī ievieš vairākas izmaiņas direktīvas 3. panta a) punktā, proti, attiecībā uz 

“pienākuma piemērošanu publicēt informāciju par atalgojuma pamatelementiem”, un b) 

punktā ir pievienots jauns punkts, lai piedāvātu “dalībvalstīm tiesības uzlikt uzņēmumiem 

pienākumu slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar uzņēmumiem, kuri piešķir darba ņēmējiem 

konkrētus nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, tostarp tos, kas izriet no koplīgumiem, kuri 

nav vispārēji piemērojami.” 

Saskaņā ar jauno punktu Direktīvas 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā tajā ”precizēts, ka 

nosacījumiem, kas piemērojami pārrobežu darba aģentūrām, kas izīrē darba ņēmējus, jābūt 

tādiem, ko saskaņā ar Direktīvas 2008/104/EK 5. pantu piemēro valsts aģentūrām, kas izīrē 

darba ņēmējus. Pretēji direktīvas 3. panta 9. punktam tas dalībvalstīm uzliktu juridisku 

pienākumu.” 

 

5. Piemērotā juridiskā pamata noteikšana 

 

Kā norādīts iepriekš, ES akta juridiskais pamats jāizvēlas, pamatojoties uz objektīviem 

faktoriem, kurus var pārbaudīt tiesā, un tajos jo īpaši ietilpst šāda akta mērķis un saturs. 

Turklāt balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas 

paredzētas vienam vai otram pamatam, nav saderīgas vai ja abu šo juridisko pamatu saistīta 

izmantošana var skart Parlamenta tiesības. 

Pēc tam un pirms tam ir jāpārbauda, vai ierosinātais līguma noteikums faktiski ir uzskatāms 

par juridisko pamatu. Pamatojoties uz LESD 5. pantā ietverto piešķiršanas principu, var 

secināt, ka Savienība rīkojas tikai tad, ja līgumos tai ir paredzēta kompetence rīkoties. Turklāt 

būtu jāsaprot, ka LESD 289. pants prasa, lai tāda Savienības tiesību akta pieņemšanas 

procedūra, kurš attiecas uz konkrētu jomu, būtu skaidri atrunāta līgumos paredzētā noteikumā. 

Tādēļ līgumos paredzēts noteikums, kas neattiecas uz tiesību akta pieņemšanas procedūru, 

nevar būt par direktīvas juridisko pamatu. Turklāt šā līgumu noteikuma izmantošanai par 

juridisko pamatu arī acīmredzami jāļauj pieņemt pasākumu, kura mērķis un saturs atbilst 

piešķirtajai kompetencei noteikumā, kas izmantots kā tiesību akta juridiskais pamats. 

Komisijas ierosinātie noteikumi noteikti atbilst ne tikai vispārīgajām juridisko pamatu 

prasībām, bet ir arī piemēroti attiecībā uz priekšlikuma mērķi un saturu — ciktāl tas ir 

Direktīvas 96/71/EK gadījumā — veicināt pakalpojumu sniegšanas brīvību, izmantojot darba 

ņēmēju norīkošanu darbā.  

Šajā gadījumā dubulta juridiskā pamata izmantošana ir tikai tehnisks jautājums, jo LESD IV 

sadaļas 3. nodaļā par pakalpojumiem nav atbilstoša juridiskā pamata tāda veida pasākumiem, 

kurus reglamentē Direktīva 96/71/EK, un priekšlikuma mērķis ir regulēt. Tomēr LESD 62. 

pants attiecas uz LESD 51.– 54. panta piemērojamību nodaļai par pakalpojumiem, tādējādi 

radot iespēju izmantot LESD 53. panta noteikumus, skatot tos kopā ar LESD 62. pantu kā 

juridisko pamatu. 

Tā kā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas pieprasījumā atzinuma sniegšanai par 

juridisko pamatu ir minēti ne tikai ziņojuma projektā šajā sakarībā ierosinātie grozījumi, bet 

arī grozījumi, ko iesniegusi atbildīgā komiteja, tie arī tiks ņemti vērā. Divi no noteikumiem, 

kas ierosināti kā juridiskais pamats, — LESD 54. pants un 151. pants — nevar tikt izmantoti 
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kā juridisks pamats, jo tajos nav nevienas atsauces uz kādu likumdošanas procedūru, un līdz 

ar to nav pamata tos turpmāk izskatīt.  

LESD 46. un 56. pantā ir atsauce uz parasto likumdošanas procedūru. Tomēr to pasākumu 

izskatīšana, kurus minētie panti ļauj Savienībai veikt, liecina, ka tie neatbilst priekšlikuma 

mērķim un saturam. LESD 46. pantā ir uzskaitītas vairākas darbības, kuru mērķis ir veicināt 

darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, atvieglojot kopējā darba tirgus darbību, un neviena no 

šīm darbībām neatbilst ne spēkā esošās direktīvas, ne priekšlikuma mērķim un saturam. LESD 

56. pantā ir pieļauta pakalpojumu sniegšanas brīvības attiecināšana arī uz trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un tas acīmredzami nav 

priekšlikuma priekšmets. Lai pants būtu piemērojams kā juridiskais pamats, būtu jāparedz 

pilnīgi cits tiesību akts. 

Paliek jautājums par to, vai LESD 153. pantu varētu pievienot būtībā kā otru juridisko 

pamatu. 2. punktā ir noteikts juridiskais pamats, lai pieņemtu direktīvas, ar ko nosaka 

“minimuma prasības” sociālās politikas jomās, kas uzskaitītas šā panta 1. punktā. 1. punkta a) 

un b) apakšpunktos, kas ir ierosināti kā papildu juridiskais pamats, ir atsauces attiecīgi uz 

“uzlabojumiem, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību,” un 

“darba apstākļiem”. Direktīvas, ar kurām paredzēts īstenot a) un b) apakšpunktā noteiktos 

mērķus, ir jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. 

Ņemot vērā priekšlikuma mērķi, kas jo īpaši pausts ievada apsvērumos, kā arī Direktīvas 

96/71/EK pantos ierosināto grozījumu saturu, var secināt, ka priekšlikumā aizvien lielāks 

uzsvars tiek likts uz darba ņēmēju tiesību aizsardzību salīdzinājumā ar spēkā esošo direktīvu. 

Tas pieņemšanas gadījumā varētu mazināt “līdzsvaru starp nepieciešamību veicināt 

pakalpojumu sniegšanas brīvību un nepieciešamību aizsargāt darbā norīkoto darba ņēmēju 

tiesības”, kas minēts priekšlikuma 4. apsvērumā attiecībā uz norīkoto darba ņēmēju tiesību 

aizsardzību.  

Atsauce priekšlikuma 4. apsvērumā uz nepieciešamību ”izvērtēt, vai Darba ņēmēju 

norīkošanas direktīva vēl aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību veicināt 

pakalpojumu sniegšanas brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības,“ arī, 

šķiet, liecina par to, ka šis pēdējais aspekts ir bijis viens no iemesliem Komisijas lēmumam 

ierosināt grozījumus direktīvā, lai gan nodrošināt „līdzvērtīgus konkurences apstākļus 

uzņēmumiem”, kā minēts 1. apsvērumā, arī varētu būt svarīgi šajā ziņā. 

Tādējādi, lai gan pakalpojumu sniegšanas brīvība, izmantojot darba ņēmēju norīkošanu darbā, 

joprojām ir mērķis, kas pamato Komisijas ierosinātos priekšlikuma juridiskos pamatus, varētu 

apgalvot, ka uzsvars priekšlikumā uz norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību ļauj uzskatīt 

to par atsevišķu un vienlīdz svarīgu mērķi, kas atspoguļojas priekšlikuma saturā, un šādā 

gadījumā varētu būt piemēroti izmantot dubultu juridisko pamatu.  

Tomēr novērtējumā par to, cik lietderīgi būtu pievienot LESD 153. pantu kā faktiski otru 

juridisko pamatu, būtu arī jāņem vērā Parlamenta pieņemtā nostāja. Ziņojuma projekta 

līdzreferenti atbildīgajā komitejā, protams, sniedz norādi šajā ziņā, un tas varētu liecināt par 

mēģinājumu turpmāk mainīt līdzsvaru uz norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Tomēr 

ziņojuma projektā ir gandrīz 500 grozījumu un divas komitejas tajā sniedz atzinumus. Līdz ar 

to galīgajā atzinumā būtu jāņem vērā arī pieņemtais ziņojums.  

Attiecībā uz LESD 153. pantu kā juridisko pamatu būtu jāatzīmē, ka nevar atsaukties uz šā 

panta 1. punktu vienu pašu, jo procedūras atsauces atrodamas šā panta 2. punktā. Tādējādi, ja 
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tiek izmantots 153. pants, būtu jāatsaucas uz šā panta 2. punktu.1 Jāatzīmē arī, ka 2. punkts 

attiecas uz divām atšķirīgām procedūrām — parasto likumdošanas procedūru un īpašo 

likumdošanas procedūru — atkarībā no tā, kuru (-s) 1. punktā norādīto (-s) mērķi (-us) ar 

tiesību aktu paredzēts īstenot. Tādēļ nebūtu vēlams atsaukties uz LESD 153. pantu kopumā, 

un, ja sasniedzamie mērķi ir tie, kas pausti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, vajadzētu būtu 

skaidram, ka šīs tiesību normas ir jālasa kopā ar šā panta 2. punktu. 

 

6. Secinājumi 

 

Komisijas ierosinātie juridiskie pamati, proti, LESD 53. pants un LESD 62. pants, ir 

piemērots juridiskais pamats ierosinātajiem direktīvas grozījumiem. LESD 153. panta 2. 

punkts būtu jāuzskata par papildu juridisko pamatu, it īpaši, ja Parlaments ir licis papildu 

uzsvaru uz norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Ja LESD 153. pants tiktu pievienots 

juridiskajam pamatam, būtu ieteicams šajā gadījumā atsaukties uz LESD 153. panta 1. punkta 

a) un b) apakšpunktu saistībā ar LESD 153. panta 2. punktu. 

 

Ar cieņu 

Pavel Svoboda 

                                                 
1 Komisija tradicionāli ir atsaukusies tikai uz 2. punktu. Kā nesenu piemēru skatīt, piemēram, priekšlikumu, ar 

ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016) 248 final). 
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IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta 

un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā 

pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

Atzinuma sagatavotāja: Vicky Ford 

GROZĪJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 

brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 

tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD). Savienība padziļina minēto 

principu īstenošanu ar mērķi garantēt 

vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un 

darba ņēmēju tiesību ievērošanu. 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 

brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 

tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD). Savienība padziļina minēto 

principu īstenošanu ar mērķi garantēt 

vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un 

apkarot negodīgu konkurenci, vienlaikus 

nodrošinot darba ņēmēju tiesību 

ievērošanu. Ne darba samaksas vai algas 

atšķirības, ne piekļuve kapitālam vēl 

nevar tikt uzskatītas par negodīgu 

konkurenci. 

 

Grozījums Nr.  2 
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Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir 

arī uzņēmumu tiesības sniegt 

pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 

uzņēmumi uz laiku var norīkot savus darba 

ņēmējus, lai tur sniegtu minētos 

pakalpojumus. 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir 

arī uzņēmumu tiesības sniegt 

pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 

uzņēmumi uz laiku var norīkot savus darba 

ņēmējus, lai tur sniegtu minētos 

pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas 

īslaicīgums jānosaka katrā gadījumā 

atsevišķi, ņemot vērā pakalpojumu 

sniegšanas ilgumu, regularitāti, 

periodiskumu un turpināmību. LESD 

56. pantā ir noteikts, ka pakalpojumu 

sniegšanas brīvības ierobežojumi ir 

aizliegti. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība 

veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 

Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības 

uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības 

līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo 

aizsardzību un apkarot sociālo atstumtību. 

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība 

veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 

Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības 

uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības 

līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo 

aizsardzību un apkarot sociālo atstumtību, 

nodrošinot augsta līmeņa izglītību un 

apmācību, kā arī sabiedrības veselības 

aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Cīņa pret krāpšanu, sociālo 

dempingu, ļaunprātīgu izmantošanu un 

noteikumu apiešanu darbā norīkošanas 

jomā ir prioritāra. Tādēļ ir absolūti 
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nepieciešams padarīt stingrākus 

Savienības noteikumus darbā norīkošanas 

jomā. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 

pieņemšanas ir nepieciešams izvērtēt, vai 

Darba ņēmēju norīkošanas direktīva vēl 

aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp 

vajadzību veicināt pakalpojumu sniegšanas 

brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto 

darba ņēmēju tiesības. 

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 

pieņemšanas un ņemot vērā daudzos 

krāpšanas gadījumus un nepiemērotos 

valstu tiesību aktus, Darba ņēmēju 

norīkošanas direktīva aizvien vēl 

nenodrošina pareizo līdzsvaru starp 

vajadzību veicināt pakalpojumu sniegšanas 

brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto 

darba ņēmēju tiesības. 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Kopš dibināšanas līgumiem ES 

tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 

jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ. 

Vienādas darba samaksas princips ir 

īstenots ar sekundārajiem tiesību aktiem, 

un minētais princips attiecas ne tikai uz 

vīriešiem un sievietēm, bet arī uz darba 

ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu laiku un 

salīdzināmiem pastāvīgajiem darba 

ņēmējiem, uz nepilna laika un pilna laika 

darba ņēmējiem un uz pagaidu darba 

aģentūras darba ņēmējiem un 

salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 

ņēmējiem. 

(5) Kopš dibināšanas līgumiem ES 

tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 

jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ. 

Vienādas darba samaksas princips ir 

īstenots ar sekundārajiem tiesību aktiem, 

un minētais princips attiecas ne tikai uz 

vīriešiem un sievietēm, bet arī uz darba 

ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu laiku un 

salīdzināmiem pastāvīgajiem darba 

ņēmējiem, uz nepilna laika un pilna laika 

darba ņēmējiem un uz pagaidu darba 

aģentūras darba ņēmējiem un 

salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 

ņēmējiem. Piemērojot šos principus, 

jāievēro un jāņem vērā attiecīgā Eiropas 

Savienības Tiesas (Tiesa) judikatūra. 
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Pamatojums 

Sk. arī lietu C-341/05, Laval lieta, 60. punkts, lietu C-490/04, 19. punkts, apvienotās lietas C-

49/98, C-50/98, C-52/98 līdz C-54/98 un C-68/98 līdz C-71/98. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Regulas Roma I 3. un 8. pantā ir 

noteikts, ka individuālus darba līgumus 

reglamentē tie tiesību akti, kurus izvēlas 

attiecīgās puses. Šāda izvēle nedrīkst liegt 

darba ņēmējam aizsardzību, ko nodrošina 

tādi attiecīgās dalībvalsts tiesību aktu 

obligātie noteikumi, kas tiktu piemēroti, ja 

nebūtu izdarīta šāda izvēle. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Darba devēju un darba ņēmēju 

brīvībai izvēlēties piemērojamos tiesību 

aktus jābūt gan darba ņēmēju brīvas 

pārvietošanās, gan pakalpojumu 

sniegšanas brīvības pamatprincipam. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Regulā Roma I noteikts, ka, ja 

darba ņēmējs uz laiku ir nodarbināts citā 

valstī, neuzskata, ka ir mainījusies valsts, 

kurā darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu 

(7) Regulā Roma I turklāt noteikts, ka, 

ja darba ņēmējs uz laiku ir nodarbināts citā 

valstī, neuzskata, ka ir mainījusies valsts, 

kurā darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu 
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Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūrā ir noteikts, ka norīkotie darba 

ņēmēji nekādā ziņā neiegūst piekļuvi 

uzņēmējvalsts darba tirgum, ja tie pēc 

sava darba pabeigšanas atgriežas 

izcelsmes valstī. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

7.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7b) Eiropas Savienības Tiesa ir 

noteikusi, ka pakalpojumu sniegšanas 

īslaicīgums jānosaka, ņemot vērā attiecīgā 

pakalpojuma sniegšanas ilgumu, 

regularitāti, periodiskumu un 

turpināmību. Pakalpojumu sniedzējs 

Līguma izpratnē var uzņēmējdalībvalstī 

nodrošināties ar infrastruktūru, kas tam 

ir nepieciešama attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai. 

(Lieta C-55/94, Reinhard Gebhard pret Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, 1995, ECR I-04165, 39. punkts; lieta C-396/1, Sähköalojen ammattiliitto ry 

c/Elektrobudowa Spółka Akcyjna, 2015, lieta C-396/1.)  

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

7.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7c) Viens no Direktīvas 2014/67/ES 

mērķiem ir arī noteikt patiesu norīkošanu 
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un nepieļaut tās ļaunprātīgu izmantošanu 

un apiešanu. 

 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ņemot vērā dažu darbā 

norīkojumu ilgumu, ir nepieciešams 

nodrošināt, ka gadījumos, kad norīkojums 

pārsniedz 24 mēnešus, uzņēmējdalībvalsts 

tiek uzskatīta par valsti, kurā tiek veikts 

darbs. Atbilstoši regulas Roma I 

principam tādējādi šādu norīkoto darba 

ņēmēju darba līgumam piemēro 

uzņēmējdalībvalsts tiesību aktus, ja puses 

nav izdarījušas citu tiesību normām 

atbilstošu izvēli. Ja cita izvēle ir izdarīta, 

tai nedrīkst būt ietekme, kā rezultātā 

darba ņēmējam tiktu liegta aizsardzība, ko 

nodrošina tādi noteikumi, no kuriem 

nevar atkāpties ar līgumu saskaņā ar 

uzņēmējdalībvalsts tiesību aktiem. Tas 

būtu jāpiemēro no norīkojuma sākuma 

katrreiz, kad norīkojums paredzēts uz 

laiku, kas pārsniedz 24 mēnešus, un no 

pirmās dienas pēc 24 mēnešiem, kad šis 

ilgums tiek reāli pārsniegts. Šis noteikums 

neskar tādu uzņēmumu, kas norīko darba 

ņēmējus uz citas dalībvalsts teritoriju, 

tiesības atsaukties uz brīvību sniegt 

pakalpojumus, arī tad, ja norīkojums 

darbā pārsniedz 24 mēnešus. Tā mērķis ir 

radīt tiesisko noteiktību regulas Roma I 

piemērošanā konkrētā situācijā, šo regulu 

nekādā veidā negrozot. Uz darba ņēmēju 

jo īpaši attieksies aizsardzība un 

priekšrocības saskaņā ar regulu Roma I. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) No pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvību var 

ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 

pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 

un tiem jābūt samērīgiem un vajadzīgiem. 

(9) LESD 56. pantā ir paredzēta 

jebkāda pakalpojumu sniegšanas brīvības 

ierobežojuma atcelšana pat tad, ja 

ierobežojums ir vienādi piemērojams gan 

vietējiem, gan citu dalībvalstu 

pakalpojumu sniedzējiem, gadījumos, kad 

šis ierobežojums aizliedz, apgrūtina vai 

padara mazāk pievilcīgus tā pakalpojumu 

sniedzēja pakalpojumus, kurš veic 

uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, kurā tas 

likumīgi sniedz līdzīgus pakalpojumus. No 

pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvību var 

ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 

pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 

un tiem jābūt atbilstīgiem, samērīgiem un 

vajadzīgiem. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Direktīvā 2014/67/EK par to, kā 

izpildīt Direktīvu 96/71/EK, ir paredzēti 

vairāki noteikumi, kas nodrošina to, ka 

noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā tiek izpildīti un ka tos ievēro visi 

pakalpojumu sniedzēji. Izpildes direktīvas 

4. pantā ir noteikts tādu elementu 

saraksts, kas būtu jānovērtē, lai noteiktu, 

vai norīkojums ir patiess, un nepieļautu 

darbā norīkošanas ļaunprātīgu 

izmantošanu un apiešanu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



 

RR\1137464LV.docx 49/87 PE582.163v02-00 

 LV 

(10) Ņemot vērā starptautisko 

autopārvadājumu izteikti mobilo darba 

raksturu, Darba ņēmēju norīkošanas 

direktīvas īstenošana raisa īpašus 

juridiskus jautājumus un grūtības (jo īpaši 

gadījumos, kad nav pietiekamas saiknes ar 

attiecīgo dalībvalsti). Vispiemērotākā 

pieeja būtu šos jautājumus risināt ar 

nozaru tiesību aktu starpniecību kopā ar 

citām ES iniciatīvām, kuru mērķis ir 

uzlabot autopārvadājumu iekšējā tirgus 

darbību. 

(10) Ņemot vērā starptautisko 

pārvadājumu izteikti mobilo darba 

raksturu, darba ņēmēju norīkošana šajā 

nozarē raisa īpašus juridiskus jautājumus 

un grūtības (jo īpaši gadījumos, kad nav 

pietiekamas saiknes ar attiecīgo 

dalībvalsti). Komisija ir paziņojusi, ka tā 

pievērsīsies šim jautājumam, izstrādājot 

šai nozarei pašai savus tiesību aktus un 

tādējādi atbrīvojot to no Direktīvas 

96/71/EK noteikumiem. Tādēļ transporta 

pakalpojumi, piemēram, tranzīta, 

starptautisko pārvadājumu un ar tiem 

saistītās kabotāžas pakalpojumi, neietilpst 

šīs direktīvas darbības jomā.  

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Konkurētspējīgā iekšējā tirgū 

pakalpojumu sniedzēji konkurē, ne tikai 

ņemot vērā darbaspēka izmaksas, bet arī 

tādus faktorus kā ražība un efektivitāte vai 

ražojumu un pakalpojumu kvalitāte un 

inovācija. 

(11) Konkurētspējīgā iekšējā tirgū 

pakalpojumu sniedzēji konkurē, ne tikai 

ņemot vērā darbaspēka izmaksas, bet arī 

tādus faktorus kā kvalificēta darbaspēka 

pieejamība, ražīgums un efektivitāte, un 

darba samaksas apmērs vienmēr tiek 

noteikts, balsoties uz vairākiem 

rādītājiem, tostarp uz pieredzi, profilu, 

atbildības līmeni, darba tirgus apstākļiem 
vai uz ražojumu un pakalpojumu kvalitāti 

un inovāciju. 

Pamatojums 

Saskaņā ar atbildi uz jautājumu, uz kuru jāatbild rakstiski, ko Komisijas vārdā sniedza 

komisārs G. Oettinger (E-008821/2016, 25.1.2017.), ES iestādēs, tāpat kā jebkurā citā 

organizācijā, darba samaksas apmēru nosaka, pamatojoties uz vairākiem rādītājiem, tostarp 

uz pieredzi, profilu, atbildības līmeni, darba tirgus apstākļiem un citiem. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 



 

PE582.163v02-00 50/87 RR\1137464LV.docx 

LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) LESD ir skaidri atzīta valstu darba 

attiecību sistēmu dažādība, kā arī sociālo 

partneru autonomija. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Paredzēt noteikumus par 

atalgojumu saskaņā ar saviem tiesību 

aktiem un praksi ir dalībvalstu 

kompetence. Tomēr valsts tiesību aktiem 

par atalgojumu, ko piemēro norīkotajiem 

darba ņēmējiem, jābūt pamatotiem ar 

vajadzību aizsargāt norīkotos darba 

ņēmējus un ar tiem nedrīkst 

neproporcionāli ierobežot pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanu. 

(12) Paredzēt noteikumus par 

atalgojumu saskaņā ar saviem tiesību 

aktiem un praksi ir dalībvalstu 

kompetence. Tomēr šiem valsts tiesību 

aktiem par atalgojumu, ko piemēro 

norīkotajiem darba ņēmējiem, jābūt 

samērīgiem, nediskriminējošiem un 
pamatotiem ar vajadzību aizsargāt 

norīkotos darba ņēmējus un ar tiem 

nedrīkst neproporcionāli ierobežot 

pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Eiropas Savienības Tiesas 

judikatūrā ir noteikts, ka darba ņēmēju 

sociālo aizsardzību var atzīt par primāru 

prasību, ar ko tiek pamatota tādu saistību 

noteikšana, kas var būt ierobežojums 

pakalpojumu sniegšanas brīvībai. Tomēr 

tas neattiecas uz gadījumiem, kad darba 

devēja nodarbinātie darba ņēmēji uz laiku 

tiek iesaistīti darba veikšanā 

uzņēmējdalībvalstī un saņem tādu pašu 

vai savā ziņā līdzīgu aizsardzību tādēļ, ka 

šādas saistības darba devējam jau tiek 

piemērotas dalībvalstī, kurā tas veic 

uzņēmējdarbību. Tas ir jo īpaši svarīgi 

tādēļ, lai nepieļautu tādu papildu saistību 
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noteikšanu uzņēmumiem, kādas tam 

attiecīgajā nodarbinātības periodā jau tiek 

piemērotas dalībvalstī, kurā tas veic 

uzņēmējdarbību. Eiropas Savienības 

Tiesa ir arī noraidījusi tādu dalībvalstu 

tiesību aktu likumību, kuru dēļ 

uzņēmumiem no citām dalībvalstīm ir 

daudz grūtāk sniegt pakalpojumus nekā 

šīs valsts teritorijā reģistrētiem 

uzņēmumiem, tādējādi apgrūtinot 

pakalpojumu brīvu apriti. 

(Arblade, apvienotās lietas 369/96 un 376/96 (51. punkts) Seco, apvienotās lietas 62 un 

63/81, Seco SA pret Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité un 

Raymond Vander Elst pret Office des Migrations Internationales, lieta C-43/93.) 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

12.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12b) Eiropas Savienības Tiesa turklāt ir 

paskaidrojusi, ka koplīgumiem 

piemērojamie noteikumi atsevišķi nav 

uzskatāmi par sabiedriskās politikas 

izņēmumu Direktīvas 96/71/EK 3. panta 

10. punkta nozīmē. 

(Lieta C-319/06, Eiropas Kopienu Komisija pret Luksemburgas Lielhercogisti, 64. punkts.) 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Atalgojuma elementiem, ko paredz 

valsts tiesību akti vai vispārpiemērojami 

darba koplīgumi, jābūt skaidriem un 

pārredzamiem visiem pakalpojumu 

sniedzējiem. Tāpēc ir pamatoti noteikt 

dalībvalstīm pienākumu publicēt 

atalgojuma pamatelementus vienotajā 

oficiālajā tīmekļa vietnē, kā paredzēts 

(13) Informācijai par minimālās darba 

samaksas elementiem, ko paredz valsts 

tiesību akti vai koplīgumi, vai šķīrējtiesas 

nolēmumi, kas atzīti kā vispārpiemērojami 

3. panta 8. punkta izpratnē, jābūt skaidrai, 

aktuālai, pārredzamai un publiski 

pieejamai visiem pakalpojumu 

sniedzējiem. Tāpēc ir pamatoti noteikt 
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Izpildes direktīvas 5. pantā. dalībvalstīm pienākumu publicēt šo 

informāciju vienotajā oficiālajā tīmekļa 

vietnē, kā paredzēts Izpildes direktīvas 

5. pantā. Sociālajiem partneriem ir arī 

pienākums publicēt visus saskaņā ar šo 

direktīvu piemērojamos darba 

koplīgumus. Tāpat arī ārvalstu 

apakšuzņēmēji būtu rakstiski jāinformē 

par nodarbinātības noteikumiem un 

nosacījumiem, kādi tiem jāpiemēro 

norīkotajiem darba ņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

13.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Visiem pasākumiem, kurus ievieš 

saskaņā ar šo direktīvu, jābūt pamatotiem 

un samērīgiem, lai neradītu 

administratīvo slogu un neierobežotu 

uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo 

uzņēmumu (MVU) potenciālu jaunu 

darbvietu radīšanā, vienlaikus aizsargājot 

norīkotos darba ņēmējus. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Dalībvalstī piemērojamie tiesību 

akti, normas, administratīvie noteikumi vai 

koplīgumi var nodrošināt, ka 

apakšuzņēmējdarbība nedod uzņēmumiem 

iespēju izvairīties no noteikumiem, kas 

garantē konkrētus nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus attiecībā uz 

atalgojumu. Gadījumos, kad valsts līmenī 

pastāv šādi noteikumi par atalgojumu, 

dalībvalsts tos var piemērot 

nediskriminējošā veidā uzņēmumiem, kas 

darba ņēmējus norīko darbā savā teritorijā, 

(14) Dalībvalstīm ir tiesības savā 

teritorijā brīvi noteikt atbilstošus 

pasākumus, kas ir piemērojami citas 

dalībvalsts pakalpojumu sniedzējiem, lai 

nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem 

noteikumiem par darba ņēmēju 

norīkošanu apakšuzņēmēju ķēdes 

situācijā. Attiecībā uz būvniecības nozari 

dalībvalstīm saskaņā ar 

Direktīvu 2014/67/ES ir pienākums ieviest 

atbilstošus atbildības pasākumus, lai 

nodrošinātu godīgu konkurenci un darba 
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ar nosacījumu, ka tie neproporcionāli 

neierobežo pārrobežu pakalpojumu 

sniegšanu. 

ņēmēju tiesības. Tāpēc dalībvalstī 

vispārēji piemērojamie tiesību akti, 

normas, administratīvie noteikumi vai 

koplīgumi var nodrošināt, ka 

apakšuzņēmējdarbība nedod uzņēmumiem 

iespēju izvairīties no noteikumiem, kas 

garantē konkrētus nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus attiecībā uz 

atalgojumu. Gadījumos, kad valsts līmenī 

pastāv šādi noteikumi par atalgojumu, 

dalībvalsts tos var piemērot 

nediskriminējošā veidā uzņēmumiem, kas 

darba ņēmējus norīko darbā savā teritorijā, 

ar nosacījumu, ka tie neproporcionāli 

neierobežo pārrobežu pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

1. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1) ar šādu punktu aizstāj 1. panta 

2. punktu: 

“2.  Šo direktīvu nepiemēro 

tirdzniecības flotes uzņēmumiem attiecībā 

uz kuģa apkalpi. 

“2.  Šo direktīvu nepiemēro 

tirdzniecības flotes uzņēmumiem attiecībā 

uz kuģa apkalpi, kā arī tādiem transporta 

pakalpojumiem kā tranzīts, starptautiskie 

pārvadājumi un ar tiem saistītā 

kabotāža.” 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 96/71/EK 

2.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2.a pants 2.a pants 
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1. Ja plānotā vai faktiskā norīkojuma 

ilgums pārsniedz divdesmit četrus 

mēnešus, to dalībvalsti, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots, uzskata par valsti, 

kurā viņš parasti veic darbu. 

1. Ja individuālā darba ņēmēja 

faktiskā norīkojuma ilgums bez 

pārtraukumiem pārsniedz divdesmit četrus 

mēnešus, to dalībvalsti, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots, uzskata par valsti, 

kurā viņš parasti veic darbu, ja vien puses 

nav vienojušās par citu tiesību aktu 

piemērošanu saskaņā ar Regulas Roma I 

3. panta 1. punktu. 

 1.a  Pienācīgi pamatotos gadījumos 

darba devējs var prasīt atkāpi no 

noteikumiem par divdesmit četriem 

mēnešiem, ko piešķir uzņemošās 

dalībvalsts kompetentā iestāde. 

 Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 

lēmumus par pieprasījumiem piešķirt 

atkāpes pieņem saskaņā ar 

Direktīvas 2014/67/ES 4. pantu un 

Regulu 883/2004/EK un dara to 

pamatotā, samērīgā un nediskriminējošā 

veidā.  

 Pirms pieņemt lēmumu par atkāpes 

pieprasījumu, uzņēmējas dalībvalsts 

kompetentā iestāde apspriežas ar darba 

ņēmēja izcelsmes dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm, kā to paredz 

Direktīvas 2014/67/ES 6. un 7. pants. 

2. Šā panta 1. punkta nolūkā darba 

ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā uz 

vienu un to pašu uzdevumu un vietu, ņem 

vērā attiecīgo darba ņēmēju norīkojuma 

kumulatīvo ilgumu. To piemēro darba 

ņēmējiem, kas faktiski norīkoti vismaz 

sešus mēnešus. 

 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants –1. daļa –2. punkts –a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants –1. punkts –2. ievilkums – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- ar kolektīviem līgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem, kas ir pasludināti 

- ar koplīgumiem vai šķīrējtiesas 

nolēmumiem, kas ir pasludināti par 
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par vispārēji piemērojamiem 8. punkta 

nozīmē: 

vispārēji piemērojamiem 8. punkta 

izpratnē, ja tie ir publicēti vienotā valsts 

oficiālā tīmekļa vietnē saskaņā ar 

Direktīvas 2014/67/ES 5. pantu: 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts –a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) minimālais apmaksātais ikgadējais 

atvaļinājums; 

(b) (Neattiecas uz tekstu latviešu 

valodā.) 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts –a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga)  pabalstu likmes, lai segtu 

ceļošanas, mājokļa un uzturēšanās 

izdevumus darba ņēmējiem, kuri atrodas 

citā valstī profesionālu apsvērumu dēļ; 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts –a apakšpunkts 

 Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atalgojums ir visi obligātie 
atalgojuma elementi saskaņā ar valsts 

normatīvajiem vai administratīvajiem 

aktiem, koplīgumiem vai šķīrējtiesas 

nolēmumiem, kas ir pasludināti par 

vispārēji piemērojamiem, un/vai gadījumā, 

Šīs direktīvas piemērošanas nolūkā 
atalgojuma jēdzienu definē saskaņā ar tās 

dalībvalsts tiesību aktiem un praksi, kuras 

teritorijā darba ņēmējs ir norīkots 

atbilstoši valsts normatīvajiem vai 

administratīvajiem aktiem, koplīgumiem 



 

PE582.163v02-00 56/87 RR\1137464LV.docx 

LV 

ja nav sistēmas kolektīvu līgumu vai 

šķīrējtiesas nolēmumu pasludināšanai par 

vispārēji piemērojamiem, citiem 

koplīgumiem vai šķīrējtiesas nolēmumiem 

8. punkta otrās daļas nozīmē dalībvalstī, 

kuras teritorijā darba ņēmējs ir norīkots. 

vai šķīrējtiesas nolēmumiem, kas ir 

pasludināti par vispārēji piemērojamiem, 

un/vai gadījumā, ja nav sistēmas kolektīvu 

līgumu vai šķīrējtiesas nolēmumu 

pasludināšanai par vispārēji 

piemērojamiem, citiem koplīgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem 8. punkta otrās 

daļas nozīmē dalībvalstī, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots. 

 Aprēķinot atlīdzību direktīvas nozīmē, 

jāņem vērā minimālās algas likmes, 

tostarp samaksa par stundu un/vai 

gabaldarbu atbilstīgi atalgojuma 

saņēmēju grupām un likmēm par 

virsstundām, pabalsti, prēmijas, kā arī citi 

obligātie elementi. Elementi, kas tiek 

izmantoti, lai aprēķinātu atlīdzību, ir 

uzskatāmi par elementiem, kas tiek 

maksāti darba ņēmējiem, kuri pieņemti 

darbā uz vietas, saskaņā ar šā panta 

noteikumiem.  

 Ja saistībā ar norīkošanu rodas izdevumi, 

piemēram, ceļa, izmitināšanas un 

uzturēšanās izdevumi, un tos sedz darba 

devējs, šos izdevumus, kas samaksāti kā 

kompensācija, neuzskata par daļu no 

minimālās darba algas likmes. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts –a apakšpunkts 

 Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis Direktīvas 2014/67/ES 5. 

pantā minētajā vienotajā oficiālajā tīmekļa 

vietnē publicē atalgojuma pamatelementus 

saskaņā ar c) apakšpunktu; 

Dalībvalstis Direktīvas 2014/67/ES 

5. pantā minētajā vienotajā oficiālajā 

tīmekļa vietnē publicē atalgojuma 

pamatelementus, to ģeogrāfisko tvērumu 

un personas, kurām tās piemēro, kā arī 

aprēķināšanas metodi saskaņā ar 

c) apakšpunktu. 

 Lai aprēķinātu norīkotajam darba 

ņēmējam izmaksājamo summu, ir 
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jāizvairās no vienādu vai līdzīgu 

maksājumu divkāršas izmaksas. 

 Dalībvalsts iestādes nepiemēro sankcijas 

par tādiem nepareizi aprēķinātiem vai 

neveiktiem maksājumiem norīkotajam 

darba ņēmējam, kuru iemesls ir 

informācijas nepieejamība un nepareiza 

vai nepietiekama informācija vienotajā 

oficiālajā valsts tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts –aa apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. -a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) pantu papildina ar šādu punktu: 

 ‘1.-a  -1.a Pakalpojumu sniedzēji ir 

atbrīvoti no pienākuma samaksāt 

sodanaudu par tādas algas maksāšanu, 

kas ir mazāka par uzņēmējas dalībvalsts 

tiesību aktos noteikto minimālo algu, ja ir 

pierādījumi, ka uzņēmēja dalībvalsts nav 

izpildījusi pienākumu valsts vienotajā 

oficiālajā tīmekļa vietnē, kā paredz 

Direktīvas 2014/67/ES 5. pants, publicēt 

atalgojuma elementus saskaņā ar 

c) apakšpunktu, vai informācija nav 

sniegta skaidri, pārredzami un 

nepārprotami. 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts –b apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 

uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 

saskaņā ar normatīvajiem un 

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 

uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 

saskaņā ar normatīvajiem un 
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administratīvajiem aktiem vai 

koplīgumiem ir pienākums noslēgt 

apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 

tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 

konkrētus nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 

dalībvalsts var, nediskriminējot un 

ievērojot proporcionalitāti, paredzēt, ka 

šādiem uzņēmumiem būs tāds pats 

pienākums attiecībā uz apakšlīgumiem ar 
1. panta 1. punktā minētajiem 

uzņēmumiem, kuri darba ņēmējus norīko 

darbā tās teritorijā; 

administratīvajiem aktiem vai 

koplīgumiem ir pienākums noslēgt 

apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 

tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 

konkrētus nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 

dalībvalsts, izmantojot iespēju, kas 

paredzēta šajā punktā, var nodrošināt, ka 

uzņēmums, kurš slēdz apakšlīgumus ar 

citiem uzņēmumiem, kuri minēti šīs 

direktīvas 1. panta 1. punktā, pirms puses 

stājas attiecīgajās līgumattiecībās, 

rakstiski informē šo uzņēmumu par 

nodarbinātības noteikumiem un 

nosacījumiem attiecībā uz atalgojumu, 

kuri jāizpilda; 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.aa punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) pantu papildina ar šādu punktu: 

 "1.aa Līgumslēdzēja pienākums ir 

skaidri, pārredzami un nepārprotami 

sniegt apakšuzņēmējam informāciju par 

darba apstākļiem, tostarp par 

piemērojamo atalgojumu. 

 Ja ir pierādījumi par to, ka līgumslēdzējs 

nav pienācīgi informējis apakšuzņēmēju, 

pēdējais ir atbrīvots no pienākuma 

nodrošināt konkrētus darba noteikumus 

un nosacījumus, lai uzņēmēja uzņēmumā 

nodrošinātu 1. punktā noteikto minimālo 

algu."; 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.ba punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) pantu papildina ar šādu punktu: 

 "1.ba Uzņēmuma lietotājs skaidri, 

pārredzami un saprotami informē 

pagaidu darba aģentūru par piemēroto 

noteikumu attiecībā uz darba apstākļiem 

un atalgojumu."; 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.bb punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cb) pievieno šādu punktu: 

 "1.bb Jāpastiprina koordinācija starp 

valstu darba inspekcijām un sadarbība 

Eiropas līmenī, lai cīnītos pret krāpšanu 

darbā norīkošanas jomā.”; 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns) 

 Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 7. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (cc) 7. punkta otro daļu svītro. 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 10.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea)  pantu papildina ar šādu punktu: 
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 "10.a Dalībvalstis pēc apspriešanās ar 

sociālajiem partneriem atbilstīgi katras 

dalībvalsts tradīcijām un praksei atbrīvo 

darba devējus un darba ņēmējus no 

prasībām, kuras noteiktas 3. panta 

1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, ja 

darba devēja un darba ņēmēja darbības 

tiek veiktas šādās nozarēs: 

  a) tādu iekārtu, aprīkojuma un 

citu produktu ražošana, piegāde, 

apkalpošana vai tehniskā apkope, kurus 

izmanto struktūras, kas sniedz medicīnas 

pakalpojumus Savienības iedzīvotājiem; 

  b) tādu iekārtu, aprīkojuma un 

citu produktu ražošana, piegāde, 

apkalpošana vai tehniskā apkope, kurus 

izmanto aizsardzības nozarē vai citās 

nozarēs, kas vajadzīgas dalībvalstu vai 

Savienības aizsardzībai; 

  c) tādu iekārtu, aprīkojuma un 

citu produktu ražošana, piegāde, 

apkalpošana vai tehniskā apkope, kurus 

izmanto kosmosa nozarē; 

  d) tādu iekārtu, aprīkojuma un 

citu produktu ražošana, piegāde, 

apkalpošana vai tehniskā apkope, kurus 

izmanto dzelzceļa pārvadājumu nozarē; 

  e) tādu iekārtu, aprīkojuma un 

citu produktu ražošana, piegāde, 

apkalpošana vai tehniskā apkope, kuri ir 

būtiski vienas vai vairāku dalībvalstu 

kritiskajai infrastruktūrai, tostarp 

enerģētikas un telesakaru pakalpojumu 

sniegšanai; 

  f) tādu iekārtu, aprīkojuma un citu 

produktu ražošana, piegāde, apkalpošana 

vai tehniskā apkope, kuri ir būtiski 

dalībvalsts vai Savienības robežu 

aizsardzībai; 

  g) tādu iekārtu, aprīkojuma un 

citu produktu ražošana, piegāde, 

apkalpošana vai tehniskā apkope, kuri ir 

būtiski darba ņēmēju vai Savienības 

iedzīvotāju veselībai un drošībai. 
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Pamatojums 

Daudzi ražotāji visā ES pārdod savus ražojumus (piemēram, medicīnas skenerus), slēdzot 

līgumu par produkta tehnisko apkopi visā tā ekspluatācijas laikā. Šā panta mērķis ir 

nodrošināt iespēju dalībvalstīm atbrīvot norīkoto darba ņēmēju no atsevišķām prasībām, 

kuras piemērojot tiktu ierobežota šo darba ņēmēju spēja brīvi sniegt pakalpojumus citā 

dalībvalstī. 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 10.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (eb)  pantu papildina ar šādu punktu: 

 "10. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar 

sociālajiem partneriem atbilstīgi katras 

dalībvalsts tradīcijām un praksei atbrīvo 

darba devējus un darba ņēmējus no 

prasībām, kuras noteiktas 3. panta 

1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, ja 

darba devēja un darba ņēmēja darbības 

tiek veiktas, lai veicinātu darba ņēmēju 

vai citu personu izglītošanu un 

apmācību." 

Pamatojums  

Daudzi ražotāji visā ES pārdod savus ražojumus (piemēram, medicīnas skenerus), slēdzot 

līgumu par produkta tehnisko apkopi visā tā ekspluatācijas laikā. Šā panta mērķis ir 

nodrošināt iespēju dalībvalstīm atbrīvot norīkoto darba ņēmēju no atsevišķām prasībām, 

kuras piemērojot tiktu ierobežota šo darba ņēmēju spēja brīvi sniegt pakalpojumus citā 

dalībvalstī. 
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22.6.2017 

JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS 

Sniegusi Juridiskā komiteja 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta 

un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā 

pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

Atzinuma sagatavotājs: Jean-Marie Cavada 

ĪSS PAMATOJUMS 

Ievads 

Komisija 2016. gada 8. martā pieņēma priekšlikumu1 pārskatīt Direktīvu 96/71/EK par darba 

ņēmēju norīkošanu2. Šim priekšlikumam tika pievienots ietekmes izvērtējums3. Komisija 

atzīmē, ka 20 gadus pēc Direktīvas 96/71/EK pieņemšanas tā, ņemot vērā dalībvalstu 

pašreizējos ekonomiskos un sociālos apstākļus, vairs nenodrošina noteiktā mērķa izpildi, un 

tāpēc Komisija ir iesniegusi šo priekšlikumu direktīvas pārskatīšanai ar konkrētu mērķi, proti, 

novērst konstatētās specifiskās problēmas, izdarot nelielu skaitu grozījumu. 

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju priekšlikuma mērķis ir atvieglot pakalpojumu 

sniegšanu pāri robežām godīgas konkurences apstākļos un ievērot to norīkoto darba ņēmēju 

tiesības, kuri ir nodarbināti vienā dalībvalstī, bet kurus darba devējs ir nosūtījis uz laiku 

strādāt citā dalībvalstī. Priekšlikuma mērķis it īpaši ir nodrošināt godīgus atalgojuma 

nosacījumus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus nosūtošajos un vietējos uzņēmumos 

uzņēmējvalstī. 

Pamatoti atzinumi un dzeltenā kartīte 

                                                 
1 Dokuments COM(2016)0128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=lv. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp. 
3 Dokuments SWD(2016)0052 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=lv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=lv
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Protokola Nr. 2 6. pantā noteiktajā termiņā četrpadsmit dalībvalstu parlamenti nosūtīja 

Komisijai pamatotus atzinumus, apgalvojot, ka šis priekšlikums neatbilst subsidiaritātes 

principam, un tādējādi uzsākot tā saucamo dzeltenās kartītes procedūru. Galvenie argumenti 

šajos pamatotajos atzinumos bija tādi, ka spēkā esošie noteikumi ir pietiekami un atbilstoši, 

Savienības līmenis nav piemērots attiecīgajai rīcībai, priekšlikumā nav skaidri atzīta 

dalībvalstu kompetence atalgojuma un nodarbinātības nosacījumu jomā un priekšlikumā 

ietvertais pamatojums attiecībā uz subsidiaritātes principu ir pārāk īss. Tomēr pēc šo 

argumentu izvērtēšanas Komisija nolēma priekšlikumu saglabāt, savā 2016. gada 20. jūlija 

paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei un valstu parlamentiem uzskatot, ka priekšlikums 

atbilst subsidiaritātes principam. 

Atbilstība ES tiesību aktiem 

Papildus valstu parlamentu izteiktajiem iebildumiem arī komitejā tika ierosināti jautājumi par 

priekšlikuma atbilstību atsevišķiem ES tiesību aktu elementiem. Tie galvenokārt attiecās uz 

priekšlikuma saistību ar šādiem tiesību aktiem un normām: 

– Regula (EK) Nr. 593/20081 (turpmāk — “Roma I”), kas attiecībā uz līgumiem, kuri 

noslēgti, sākot no 2009. gada 17. decembra, aizstāj Konvenciju par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām2 (Romas konvencija); 

– Regula (ES) Nr. 1215/20123 (turpmāk — “Brisele I”), ar ko paredz noteikumus par 

jurisdikciju attiecībā uz individuāliem darba līgumiem; 

– Direktīva 2014/67/ES4 par Direktīvas 96/71/EK īstenošanu (turpmāk — Īstenošanas 

direktīva); 

– LESD 26. un 56. pantā paredzētā pakalpojumu sniegšanas brīvība. 

Attiecībā uz “Roma I” it īpaši tika izvirzīti jautājumi par priekšlikuma 2.a panta atbilstību šīs 

regulas 8. pantam, par to, vai priekšlikumu var uzskatīt par tādu, ar ko groza šo regulu, un par 

to, vai tādā gadījumā būtu lietderīgi regulu grozīt ar direktīvu. 

Attiecībā uz “Brisele I” galvenais izvirzītais jautājums bija tas, vai priekšlikuma 2.a pants 

ietekmētu šīs regulas 20. līdz 23. pantā minēto jurisdikcijas noteikumu piemērošanu. 

Visbeidzot, tika izvirzīts jautājums par to, vai 24 mēnešu termiņa ieviešanu, pēc kura darbā 

norīkotajam darba ņēmējam tiktu piemērotas uzņēmējvalsts darba tiesības, var uzskatīt par 

principa, kas paredz pakalpojumu brīvu sniegšanu iekšējā tirgū, pārkāpumu, jo tādējādi tiktu 

ierobežota norīkotu darba ņēmēju veikta pakalpojumu pārrobežu sniegšana. 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām (Roma I), OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp. 
2 Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980. gada 

19. jūnijā, OV L 266, 9.10.1980., 1. lpp. 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta versija), OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp. 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt 

Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 

informācijas sistēmu, OV L 159., 28.5.2014., 11.–31. lpp. 
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Par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu, kā arī par Savienības tiesību 

aktu interpretēšanu un Savienības tiesību aktu atbilstību primārajiem tiesību aktiem atbild 

JURI komiteja. Pildot savus pienākumus šajā jomā, JURI komiteja ir izskatījusi pamatotajos 

atzinumos minētos argumentus. 2016. gada 29. novembrī komiteja uzklausīja Parlamenta 

Juridisko dienestu par deputātu uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz priekšlikuma atbilstību 

acquis un Līgumiem. 

Referenta nostāja 

Pēc rūpīgas izvirzīto jautājumu izskatīšanas referents ir izdarījis secinājumus, kas īsumā 

izklāstīti turpmāk tekstā un kas arī ir atspoguļoti Komisijas priekšlikumā ierosinātajos 

grozījumos. 

Attiecībā uz saikni starp “Roma I” 8. pantu un priekšlikuma 2.a pantu ir jāņem vērā šīs 

regulas 23. pants, kas skan šādi: “Izņemot 7. pantu, šī regula neskar tādu Kopienas tiesību 

aktu piemērošanu, kuros saistībā ar konkrētiem jautājumiem ir paredzētas kolīziju normas 

attiecībā uz līgumsaistībām.” Minētajā 23. pantā ir paskaidrots, ka “Roma I” ir paredzēta, lai 

Eiropas Savienībā nodrošinātu vispārējos starptautisko privāttiesību noteikumus līgumtiesību 

jomā. Tas ir sīkāk paskaidrots attiecībā uz Darba ņēmēju norīkošanas direktīvu regulas 

34. apsvērumā. Referents secina, ka šis priekšlikums nepārprotami būtu lex specialis, kas būtu 

prioritārs salīdzinājumā ar “Roma I”. 

Attiecībā uz “Brisele I” nešķiet, ka priekšlikums būtu pretrunā šīs regulas noteikumiem vai ka 

ar to tiktu ieviestas jebkādas būtiskas izmaiņas regulas noteikumos par tiesas izvēli. Regulas 

21. pantā ir uzskaitītas tiesas, kurās darba ņēmēji var iesūdzēt savu darba devēju. Viens no 

darba ņēmējam pieejamiem variantiem ir tiesas “tajā vietā, kur vai no kurienes darbinieks 

pastāvīgi veic darbu”. Tātad, ja Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas piemērošanas jomā 

ietilpstoša darba ņēmēja darba vieta pēc 24 mēnešiem mainās no piederības dalībvalsts uz 

uzņēmējdalībvalsti, strīda izskatīšana būs uzņēmējdalībvalsts tiesu kompetencē, ja darba 

ņēmējs izvēlēsies šo forumu. 

Lai gan pakalpojumu sniegšanas brīvība ir viens no Savienības tiesību pamatprincipiem, tā 

nav neierobežota. Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk — Tiesa) ir nolēmusi, ka pasākums, kas 

ierobežo pakalpojumu sniegšanas brīvību, var būt pamatots tikai tad, ja tas atbilst primāram 

vispārējo interešu apsvērumam un ja šīs intereses jau neaizsargā noteikumi, kuri 

pakalpojumu sniedzējam ir saistoši dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, ja tas ir atbilstošs, lai 

nodrošinātu izvirzītā mērķa īstenošanu, un ja tas nepārsniedz šā mērķa sasniegšanai 

vajadzīgo1. Turklāt Tiesa ir atzinusi norīkoto darba ņēmēju sociālo aizsardzību kā sabiedrības 

intereses aizsargājošu prasību, ar ko var pamatot pakalpojumu sniegšanas brīvības 

ierobežojumu2. 

                                                 
1 Sk. 1995. gada 30. novembra spriedumu lietā Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, 37. punkts, 1999. gada 

23. novembra spriedumu lietās Arblade u. c., C-369/96 un C-376/96, EU:C:1999:575, 34. un 35. punkts, 

2010. gada 7. oktobra spriedumu lietā dos Santos Palhota u. c., C 515/08, EU:C:2010:589, 45. punkts un tajā 

minētā judikatūra, un 2014. gada 3. decembra spriedumu lietā De Clercq u. c., C 315/13, EU:C:2014:2408, 

62. punkts. 
2 Cita starpā sk. 1999. gada 23. novembra spriedumu lietās Arblade u. c., C-369/96 un C-376/96, 

EU:C:1999:575, 36. punkts, 2001. gada 15. maija spriedumu lietā Mazzoleni un ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, 

27. punkts, 2001. gada 25. novembra spriedumu lietās Finalarte u. c., C 49/98, C 50/98, C 52/98 līdz C 54/98 un 

C 68/98 līdz C 71/98, EU:C:2001:564, 33. punkts, 2010. gada 7. oktobra spriedumu lietā dos Santos Palhota 
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Tādēļ referents secina, ka šis priekšlikums ir piemērots pasākums, lai sasniegtu tā mērķus, un 

ka tas nepārsniedz to, kas vajadzīgs, un līdz ar to atbilst proporcionalitātes principam. 

                                                                                                                                                         
u. c., C 515/08, EU:C:2010:589, 47. punkts un tajā minētā judikatūra, un 2014. gada 3. decembra spriedumu lietā 

De Clercq u. c., C 315/13, EU:C:2014:2408, 65. punkts. 
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GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 

ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 

brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 

tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD). Savienība padziļina minēto 

principu īstenošanu ar mērķi garantēt 

vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un 

darba ņēmēju tiesību ievērošanu. 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 

brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 

tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

(LESD). Savienība padziļina minēto 

principu īstenošanu un tās nodrošināšanu 

ar mērķi garantēt vienlīdzīgus noteikumus 

uzņēmumiem un darba ņēmēju tiesību 

ievērošanu un nodrošināt darbaspēka 

brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Saskaņā ar LESD 153. panta 

5. punktu Savienība nav pilnvarota 

regulēt darba samaksu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai nodrošinātu pareizu šīs 

direktīvas piemērošanu, būtu jāpastiprina 

koordinācija starp dalībvalstu darba 

inspekcijas dienestiem, kā arī Eiropas 

līmeņa sadarbība cīņā pret krāpšanu 

norīkošanas jomā, un jāpārbauda, vai 

izcelsmes dalībvalsts attiecīgajai 

pārvaldības iestādei regulāri tiek veiktas 

sociālās iemaksas par norīkotajiem darba 

ņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4)  Teju divdesmit gadus pēc tās 

pieņemšanas ir nepieciešams izvērtēt, vai 

Darba ņēmēju norīkošanas direktīva vēl 

aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp 

vajadzību veicināt pakalpojumu sniegšanas 

brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto 

darba ņēmēju tiesības. 

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 

pieņemšanas ir nepieciešams izvērtēt, vai 

Darba ņēmēju norīkošanas direktīva vēl 

aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp 

vajadzību veicināt pakalpojumu sniegšanas 

brīvību un vajadzību pienācīgi aizsargāt 

norīkoto darba ņēmēju tiesības. Tādēļ, lai 

atbilstoši Direktīvas 2014/67/ES 

īstenošanai veicinātu godīgu konkurenci 

starp ES uzņēmumiem un atvieglotu 

pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un 

cīņu pret krāpšanu un ļaunprātīgu 

izmantošanu šajā jomā, ir nepieciešami 

jauni un spēcīgāki instrumenti. Ir 

jāizveido arī Eiropas informācijas portāls 

visās dalībvalstu valodās, lai skaidrotu 

attiecīgos tiesību aktus, atšķirības starp 

valstīm un turpmāko darbību, kas jāveic 

darbā iekārtošanas dienestiem, 

iespējamiem labuma guvējiem un darba 

ņēmējiem. 
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Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Kopš dibināšanas līgumiem ES 

tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 

jebkāda diskriminācija valstspiederības 

dēļ. Vienādas darba samaksas princips ir 

īstenots ar sekundārajiem tiesību aktiem, 

un minētais princips attiecas ne tikai uz 

vīriešiem un sievietēm, bet arī uz darba 

ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu laiku un 

salīdzināmiem pastāvīgajiem darba 

ņēmējiem, uz nepilna laika un pilna laika 

darba ņēmējiem un uz pagaidu darba 

aģentūras darba ņēmējiem un 

salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 

ņēmējiem. 

(5) Kopš dibināšanas līgumiem ES 

tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 

vienlīdzīgas iespējas, un princips, kas 

aizliegta jebkādu diskrimināciju 

valstspiederības dēļ, un ES mudina ievērot 

šos principus, nodrošinot to īstenošanu 

visās dalībvalstīs. Vienādas darba 

samaksas princips ir īstenots ar 

sekundārajiem tiesību aktiem, un minētais 

princips attiecas ne tikai uz vīriešiem un 

sievietēm, bet arī uz darba ņēmējiem ar 

līgumu uz noteiktu laiku un salīdzināmiem 

pastāvīgajiem darba ņēmējiem, uz nepilna 

laika un pilna laika darba ņēmējiem un uz 

pagaidu darba aģentūras darba ņēmējiem 

un salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 

ņēmējiem. Vienlaikus ar minēto principu 

ievērošanu ir jāņem vērā attiecīgā Eiropas 

Savienības Tiesas judikatūra par Līgumu 

interpretēšanu. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Regulā Roma I noteikts, ka, ja 

darba ņēmējs uz laiku ir nodarbināts citā 

valstī, neuzskata, ka ir mainījusies valsts, 

kurā darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu. 

(7) Regulā “Roma I” noteikts, ka, ja 

darba ņēmējs uz laiku ir nodarbināts citā 

valstī, neuzskata, ka ir mainījusies valsts, 

kurā darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 

darbu. Tajā nav precizēts vai definēts 

jēdziens “nodarbināts uz laiku”. Tādēļ, lai 

paredzētu periodu, pēc kura beigām 

pakalpojuma sniegšanas valsts tiek 

uzskatīta par parasto nodarbinātības 

vietu, ir svarīgi šajā direktīvā ieviest 

konkrētu noteikumu attiecībā uz 



 

RR\1137464LV.docx 71/87 PE582.163v02-00 

 LV 

norīkotiem darba ņēmējiem, kuri pēc 

definīcijas uz ierobežotu laiku strādā citā 

dalībvalstī. Būtu jāprecizē, ka šis 

konkrētais noteikums nav diskriminējošs, 

ir pārredzams un samērīgs un neskar 

nekādus darba ņēmējiem labvēlīgākus 

nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus. 

  

Pamatojums 

Tāda noteikta perioda ieviešana, pēc kura beigām pakalpojuma sniegšanas valsts tiek 

uzskatīta par parasto nodarbinātības vietu, arī turpmāk neskars pakalpojumu pagaidu 

sniegšanas iespējamo ilgumu. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ņemot vērā dažu darbā norīkojumu 

ilgumu, ir nepieciešams nodrošināt, ka 

gadījumos, kad norīkojums pārsniedz 24 

mēnešus, uzņēmējdalībvalsts tiek uzskatīta 

par valsti, kurā tiek veikts darbs. Atbilstoši 

regulas Roma I principam tādējādi šādu 

norīkoto darba ņēmēju darba līgumam 

piemēro uzņēmējdalībvalsts tiesību aktus, 

ja puses nav izdarījušas citu tiesību 

normām atbilstošu izvēli. Ja cita izvēle ir 

izdarīta, tai nedrīkst būt ietekme, kā 

rezultātā darba ņēmējam tiktu liegta 

aizsardzība, ko nodrošina tādi noteikumi, 

no kuriem nevar atkāpties ar līgumu 

saskaņā ar uzņēmējdalībvalsts tiesību 

aktiem. Tas būtu jāpiemēro no norīkojuma 

sākuma katrreiz, kad norīkojums paredzēts 

uz laiku, kas pārsniedz 24 mēnešus, un no 

pirmās dienas pēc 24 mēnešiem, kad šis 

ilgums tiek reāli pārsniegts. Šis noteikums 

neskar tādu uzņēmumu, kas norīko darba 

ņēmējus uz citas dalībvalsts teritoriju, 

tiesības atsaukties uz brīvību sniegt 

pakalpojumus, arī tad, ja norīkojums darbā 

(8) Ņemot vērā dažu darbā norīkojumu 

ilgumu, ir nepieciešams nodrošināt, ka 

gadījumos, kad norīkojums pārsniedz 

18 mēnešus, uzņēmējdalībvalsts tiek 

uzskatīta par valsti, kurā tiek veikts darbs, 

neskarot nekādus darba ņēmējiem 

labvēlīgākus nodarbinātības noteikumus 

un nosacījumus. Atbilstoši regulas 

“Roma I” principam tādējādi šādu norīkoto 

darba ņēmēju darba līgumam piemēro 

uzņēmējdalībvalsts tiesību aktus, ja puses 

nav izdarījušas citu tiesību normām 

atbilstošu izvēli. Ja cita izvēle ir izdarīta, 

tai nedrīkst būt ietekme, kā rezultātā darba 

ņēmējam tiktu liegta aizsardzība, ko 

nodrošina tādi noteikumi, no kuriem nevar 

atkāpties ar līgumu saskaņā ar 

uzņēmējdalībvalsts tiesību aktiem. Tas 

būtu jāpiemēro no norīkojuma sākuma 

katrreiz, kad norīkojums paredzēts uz 

laiku, kas pārsniedz 18 mēnešus, un no 

pirmās dienas pēc 18 mēnešiem, kad šis 

ilgums tiek reāli pārsniegts, ja vien darba 

devējs no uzņēmējdalībvalsts kompetentās 
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pārsniedz 24 mēnešus. Tā mērķis ir radīt 

tiesisko noteiktību regulas Roma I 

piemērošanā konkrētā situācijā, šo regulu 

nekādā veidā negrozot. Uz darba ņēmēju 

jo īpaši attieksies aizsardzība un 

priekšrocības saskaņā ar regulu Roma I. 

iestādes nav saņēmis atkāpi saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2014/67/ES1a 4., 6. un 7. pantā 

paredzētajām administratīvajām 

procedūrām un noteikumiem atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 

(EK) Nr. 883/20041b. Šis noteikums neskar 

tādu uzņēmumu, kas norīko darba ņēmējus 

uz citas dalībvalsts teritoriju, tiesības 

atsaukties uz brīvību sniegt pakalpojumus, 

arī tad, ja norīkojums darbā pārsniedz 

18 mēnešus. 

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 15. maija Direktīva 

2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 

96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 

darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un 

ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par 

administratīvo sadarbību, izmantojot 

Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI 

regula) (OV L 159., 28.5.2014., 11. lpp.). 

 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) 

Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 

sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 

30.4.2004., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9)  No pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvību var 

ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 

pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 

un tiem jābūt samērīgiem un vajadzīgiem. 

(9) Ņemot vērā to, ka ar šo 

priekšlikumu tiek ieviests norīkošanas 

perioda ierobežojums, to var uztvert par 

LESD 56. pantā noteiktās pakalpojumu 

sniegšanas brīvības ierobežojumu. No 

pastāvīgās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvību var 

ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 

pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 
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un tiem jābūt samērīgiem un vajadzīgiem. 

Viens no šādiem sevišķi svarīgi iemesliem 

saistībā ar sabiedrības interesēm, kurus 

par tādiem ir atzinusi Tiesa, ir darba 

ņēmēju aizsardzība un jo īpaši 

būvniecības nozarē nodarbināto darba 

ņēmēju sociālā aizsardzība. Ņemot vērā 

minētā ierobežojuma mērķi aizsargāt 

darba ņēmēju tiesības un tā pagaidu un 

atspēkojamo raksturu, tas pilnībā atbilst 

iepriekš minētajiem nosacījumiem un nav 

pretrunā  pakalpojumu sniegšanas 

brīvības principam. 

 

Grozījums Nr.   9 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Ņemot vērā starptautisko 

autopārvadājumu izteikti mobilo darba 

raksturu, Darba ņēmēju norīkošanas 

direktīvas īstenošana raisa īpašus juridiskus 

jautājumus un grūtības (jo īpaši gadījumos, 

kad nav pietiekamas saiknes ar attiecīgo 

dalībvalsti). Vispiemērotākā pieeja būtu 

šos jautājumus risināt ar nozaru tiesību 

aktu starpniecību kopā ar citām ES 

iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot 

autopārvadājumu iekšējā tirgus darbību. 

(10) Ņemot vērā starptautisko 

autopārvadājumu izteikti mobilo darba 

raksturu, Darba ņēmēju norīkošanas 

direktīvas īstenošana raisa īpašus juridiskus 

jautājumus un grūtības (jo īpaši gadījumos, 

kad nav pietiekamas saiknes ar attiecīgo 

dalībvalsti). Tādēļ uz transporta 

pakalpojumiem, tādiem kā tranzīts, 

starptautiskie pārvadājumi un kabotāža, 

attiecas cits tiesību akta priekšlikums 

Eiropas Mobilitātes un transporta tiesību 

aktu kopuma ietvaros. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu juridisko skaidrību, ir nepieciešami nozarei specifiski noteikumi. Eiropas 

Komisija jau ir skaidri norādījusi, ka tranzītu nevajadzētu uzskatīt par norīkošanu. Saskaņā 

ar ziņojumu, ko sagatavojusi augsta līmeņa darba grupa ES kravas autopārvadājumu tirgus 

attīstības jautājumos, saistītā kabotāža būtu jāuzskata par starptautisku darbību. Tādēļ 

starptautiskajiem pārvadājumiem un saistītajai kabotāžai nevajadzētu piemērot nedz 

provizorisku reģistrāciju, nedz Direktīvu 96/71/EK. 

 

Grozījums Nr.   10 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Konkurētspējīgā iekšējā tirgū 

pakalpojumu sniedzēji konkurē, ne tikai 

ņemot vērā darbaspēka izmaksas, bet arī 

tādus faktorus kā ražība un efektivitāte vai 

ražojumu un pakalpojumu kvalitāte un 

inovācija. 

(11) Konkurētspējīgā iekšējā tirgū 

pakalpojumu sniedzēji konkurē, ne tikai 

ņemot vērā darbaspēka izmaksas, bet arī 

tādus faktorus kā ražība un efektivitāte, un 

darba samaksa vienmēr balstās uz virkni 

parametru, tostarp uz pieredzi, profilu, 

atbildības līmeni, darba tirgus apstākļiem, 
vai arī tādiem faktoriem kā to preču un 

pakalpojumu kvalitāte un inovācija. 

Pamatojums 

Saskaņā ar atbildi uz rakstisko jautājumu, ko Komisijas vārdā uzdeva komisārs G. Oettinger 

(E-008821/2016, 25.1.2017.): “ES institūcijās, tāpat kā jebkurā organizācijā, atlīdzība 

balstās uz virkni parametru, tostarp uz pieredzi, profilu, atbildības līmeni, darba tirgus 

apstākļiem utt.”. 

 

Grozījums Nr.   11 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Paredzēt noteikumus par 

atalgojumu saskaņā ar saviem tiesību 

aktiem un praksi ir dalībvalstu 

kompetence. Tomēr valsts tiesību aktiem 

par atalgojumu, ko piemēro norīkotajiem 

darba ņēmējiem, jābūt pamatotiem ar 

vajadzību aizsargāt norīkotos darba 

ņēmējus un ar tiem nedrīkst 

neproporcionāli ierobežot pārrobežu 

pakalpojumu sniegšanu. 

(12) Paredzēt noteikumus par 

atalgojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem 

un praksi ir ekskluzīva dalībvalstu 

kompetence. 

 

Grozījums Nr.   12 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Atalgojuma elementiem, ko paredz 

valsts tiesību akti vai vispārpiemērojami 

(13) Atalgojuma elementiem vajadzētu 

būt skaidriem, atjauninātiem un 
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darba koplīgumi, jābūt skaidriem un 

pārredzamiem visiem pakalpojumu 

sniedzējiem. Tāpēc ir pamatoti noteikt 

dalībvalstīm pienākumu publicēt 

atalgojuma pamatelementus vienotajā 

oficiālajā tīmekļa vietnē, kā paredzēts 

Izpildes direktīvas 5. pantā. 

pārredzamiem visiem pakalpojumu 

sniedzējiem. Šīs direktīvas nozīmē minētie 

elementi jo īpaši un attiecīgā gadījumā 

ietver minimālās darba samaksas likmes, 

visas prēmijas un pabalstus, kas ir obligāti 

saskaņā ar attiecīgajiem valsts 

normatīvajiem un administratīvajiem 

aktiem, un/vai vispārēji piemērojamus 

koplīgumus un šķīrējtiesas nolēmumus. 

Tāpēc ir pamatoti noteikt dalībvalstīm 

pienākumu publicēt atalgojuma 

pamatelementus vienotajā oficiālajā 

tīmekļa vietnē, kā paredzēts Izpildes 

direktīvas 5. pantā. 

Pamatojums 

Atalgojums šādā formulējumā ir izplūdusi un neskaidra juridiska kategorija, un tāpēc šādas 

jaunas definīcijas ieviešana tikai vēl vairāk visu sarežģīs. Tas var sastāvēt no 

nesalīdzināmiem elementiem, kas dažādās dalībvalstīs atšķiras, un līdz ar to pazustu pats 

definīcijas mērķis. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Pārredzamības labad un saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/67/ES ir jānodrošina 

darba ņēmējus norīkojošā uzņēmuma 

ilgtspēja, lai cīnītos pret pastkastītes 

uzņēmumu mākslīgu izveidi. Turklāt 

ikvienam darba devējam būtu jāspēj 

apliecināt, ka darba ņēmējam ir atbilstošs 

stāžs viņu norīkojošajā uzņēmumā. 

 

Grozījums Nr.   14 

Direktīvas priekšlikums 

14.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 (14b) Būtu jānovērš norīkojuma 

ļaunprātīga izmantošana un juridiskā 

nenoteiktība gadījumos, kad notiek ķēdes 

norīkošana un norīkošana, kurā ir 

iesaistītas vairākas jurisdikcijas. Tādēļ 

gadījumos, kad norīkojuma situācija 

ietilpst vairāk nekā divu valstu 

jurisdikcijā, piemēro tās 

uzņēmējdalībvalsts nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus, kurā tiek 

sniegts pakalpojums, neskarot 

labvēlīgākos nosacījumus, ko darba 

ņēmējam nodrošina saskaņā ar 

noteikumiem, no kuriem puses nevar 

atkāpties ar līguma palīdzību atbilstoši 

attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas citādi 

būtu jāpiemēro. 

 

Grozījums Nr.   15 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba 

aģentūrām ir pausts princips, ka darba un 

nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko 

piemēro pagaidu darba aģentūru darba 

ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, 

kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, 

ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis 

darbā veikt šo pašu darbu. Šis princips būtu 

jāattiecina arī uz pagaidu darba aģentūru 

darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 

dalībvalstī. 

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba 

aģentūrām ir pausts princips, ka darba un 

nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko 

piemēro pagaidu darba aģentūru darba 

ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, 

kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, 

ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis 

darbā veikt šo pašu darbu. Būtu jānorāda, 

ka tagad tiek atklāta krāpšana, kas 

izpaužas kā pagaidu darba aģentūru 

darba ņēmēju dubulta norīkošana. 

Pagaidu darba aģentūru darba ņēmēju 

skaita palielināšanās sarežģī kontroļu 

veikšanu un vājina atbildību. Tādēļ 

minētais princips būtu jāattiecina arī uz 

pagaidu darba aģentūru darba ņēmējiem, 

kuri norīkoti darbā citā dalībvalstī. Tādēļ 

lietotāja/piegādātāja uzņēmums pagaidu 

darba aģentūrai rakstiski sniedz skaidru, 

pārredzamu un nepārprotamu 

informāciju par noteikumiem, ko tas 

piemēro attiecībā uz darba apstākļiem un 
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darba samaksu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 96/71/EK 

2.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja plānotā vai faktiskā norīkojuma 

ilgums pārsniedz divdesmit četrus 

mēnešus, to dalībvalsti, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots, uzskata par valsti, 

kurā viņš parasti veic darbu.  

1. Ja plānotā vai faktiskā norīkojuma 

ilgums pārsniedz astoņpadsmit mēnešus, to 

dalībvalsti, kuras teritorijā darba ņēmējs ir 

norīkots, uzskata par valsti, kurā viņš 

parasti veic darbu, ja vien puses nav 

vienojušās par citu tiesību aktu 

piemērošanu saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 593/20081a 3. pantu. Šī vienošanās 

neskar darba noteikumus un 

nosacījumus, kas ir labvēlīgāki darba 

ņēmējiem. 

 ______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija Regula (EK) 

Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 

(OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 96/71/EK 

2.a pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 2. punkta piemērošanas 

nolūkā jēdzienu “tas pats uzdevums tajā 

pašā vietā” nosaka, ņemot vērā sniedzamā 

pakalpojuma un veicamā darba raksturu 

un attiecīgā gadījumā darba vietas 

adresi(-es) atbilstoši Direktīvas 

2014/67/ES 9. panta 1. punkta 
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a) apakšpunkta v) un vi) punktam. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 96/71/EK 

2.a pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b  Darba devējs, sniedzot atbilstošu 

pamatojumu, izņēmuma kārtā var 

pieprasīt atkāpi no minētā 18 mēnešu 

perioda, un uzņēmējdalībvalsts 

kompetentā iestāde to var piešķirt. 

Uzņēmējdalībvalsts kompetentā iestāde 

pēc tam, kad ir pārliecinājusies par 

pilnīgu atbilstību Direktīvas 2014/67/ES 

un Regulas (EK) Nr. 883/2004 

noteikumiem, lēmumu piešķirt šādu 

atkāpi balsta uz objektīviem iemesliem, 

piemēram, darba ņēmēja norīkojuma 

ilgumu. Visi šādi lēmumi ir pamatoti, 

samērīgi, nediskriminējoši un balstīti uz 

attiecīgajiem apstākļiem. Pirms pieņemt 

lēmumu par šādu atkāpes piešķiršanas 

pieprasījumu, uzņēmējdalībvalsts 

kompetentā iestāde apspriežas ar darba 

devēja izcelsmes dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm saskaņā ar 

Direktīvas 2014/67/ES 6. un 7. pantu. Ik 

pēc sešiem mēnešiem, sākot no atkāpes 

piemērošanas perioda sākuma, 

pakalpojumu sniedzējs uzņēmējdalībvalsts 

kompetentajām iestādēm sniedz 

pierādījumus tam, ka atkāpe joprojām ir 

pamatota. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, lai neatkarīgi no 

tiesību akta, ko piemēro darba attiecībām, 
1. panta 1. punktā minētie uzņēmumi 

nodrošinātu to teritorijā darbā 

norīkotajiem darba ņēmējiem darba 

noteikumus, kas attiecas uz šādiem 

jautājumiem, kurus tajā dalībvalstī, kurā 

darbu veic, nosaka:  

Dalībvalstis nodrošina, ka neatkarīgi no 

darba attiecībām piemērojamajiem tiesību 

aktiem 1. panta 1. punktā minētie 

uzņēmumi darbam to teritorijā 

norīkotajiem darba ņēmējiem garantē 

dalībvalstī, kurā šie darba ņēmēji veic 

darbu, pieņemto nodarbinātības 

noteikumu un nosacījumu ievērošanu, 

kuri attiecas uz šādiem jautājumiem: 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) atalgojums, tai skaitā likmes par 

virsstundām; šo apakšpunktu nepiemēro 

darba pensiju papildu sistēmām.  

c) atalgojums šīs direktīvas nozīmē, 

tostarp likmes par virsstundām; šo 

apakšpunktu nepiemēro darba pensiju 

papildu sistēmām. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šajā direktīvā atalgojums ir visi obligātie 

atalgojuma elementi saskaņā ar valsts 

normatīvajiem vai administratīvajiem 

aktiem, koplīgumiem vai šķīrējtiesas 

nolēmumiem, kas ir pasludināti par 

vispārēji piemērojamiem, un/vai 

gadījumā, ja nav sistēmas kolektīvu 

līgumu vai šķīrējtiesas nolēmumu 

pasludināšanai par vispārēji 

piemērojamiem, citiem koplīgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem 8. punkta otrās 

Atalgojumu nosaka, izmantojot tās 

dalībvalsts tiesību aktus un/vai praksi, uz 

kuru darba ņēmējs ir norīkots, un tas 

ietver visus elementus, kas ir obligāti 

saskaņā ar valsts normatīvajiem vai 

administratīvajiem aktiem, koplīgumiem 

vai šķīrējtiesas nolēmumiem, kuri ir 

pasludināti par vispārēji piemērojamiem. 
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daļas nozīmē dalībvalstī, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots.  

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis Direktīvas 2014/67/ES 5. 

pantā minētajā vienotajā oficiālajā tīmekļa 

vietnē publicē atalgojuma pamatelementus 

saskaņā ar c) apakšpunktu;  

Dalībvalstis Direktīvas 2014/67/ES 

5. pantā minētajā vienotajā oficiālajā 

tīmekļa vietnē publicē atalgojuma 

pamatelementus saskaņā ar c) apakšpunktu. 

Sniegtā informācija ir atjaunināta, 

skaidra un pārredzama. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 

uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 

saskaņā ar normatīvajiem un 

administratīvajiem aktiem vai 

koplīgumiem ir pienākums noslēgt 

apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 

tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 

konkrētus nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 

dalībvalsts var, nediskriminējot un 

ievērojot proporcionalitāti, paredzēt, ka 

šādiem uzņēmumiem būs tāds pats 

pienākums attiecībā uz apakšlīgumiem ar 

1. panta 1. punktā minētajiem 

uzņēmumiem, kuri darba ņēmējus norīko 

darbā tās teritorijā; 

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka šīs 

direktīvas noteikumi ir piemērojami 

visiem uzņēmumiem, kas norīko darba 

ņēmējus, neatkarīgi no tā, vai tie darbojas 

kā galvenais līgumslēdzējs vai kā 

apakšuzņēmējs. 

 Ir svarīgi, lai apakšuzņēmēji galvenajam 

līgumslēdzējam darītu pieejamu 
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informāciju par norīkošanas patieso 

būtību. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 

3. punkta c) apakšpunktā minētie 

uzņēmumi garantē norīkotajiem darba 

ņēmējiem darba noteikumus un 

nosacījumus, kurus saskaņā ar 5. pantu 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. 

gada 19. novembra Direktīvā 2008/104/EK 

par pagaidu darba aģentūrām piemēro 

pagaidu darba ņēmējiem, ko izīrējusi 

pagaidu darba aģentūra, kas veic 

uzņēmējdarbību tajā dalībvalstī, kurā tiek 

veikts attiecīgais darbs; 

1.b Dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 

3. punkta c) apakšpunktā minētie 

uzņēmumi garantē norīkotajiem darba 

ņēmējiem darba noteikumus un 

nosacījumus, kurus saskaņā ar 5. pantu 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 19. novembra Direktīvā 

2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām 

piemēro pagaidu darba ņēmējiem, ko 

izīrējusi pagaidu darba aģentūra, kas veic 

uzņēmējdarbību tajā dalībvalstī, kurā tiek 

veikts attiecīgais darbs. To darot, 

dalībvalstis garantē vienlīdzīgu attieksmi 

pret minētajiem pagaidu darba aģentūru 

darba ņēmējiem un attiecīgās valsts 

pagaidu darba aģentūru darba ņēmējiem. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa– 2. punkts– ca apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pant –1.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pantu papildina ar šādu punktu: 

 “1.c Pagaidu darba aģentūras vai 

darbā iekārtošanas aģentūras veiktu 

darba ņēmēja nodošanu darba devēja 

rīcībā dalībvalstī, kas ir šī darba ņēmēja 

piederības valsts, šīs direktīvas nozīmē 

neuzskata par norīkošanu darbā, ja vien 

šāda atzīšana netiek pamatota ar 



 

PE582.163v02-00 82/87 RR\1137464LV.docx 

LV 

objektīviem iemesliem, piemēram, 

atšķirīgu darba ņēmēja pastāvīgo 

dzīvesvietu.” 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 1.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 cb)  pantu papildina ar šādu punktu: 

 “1.d Dalībvalstis nodrošina, ka pagaidu 

darba aģentūras vai darbā iekārtošanas 

aģentūras, kuras drīkst pieņemt darbā 

tikai darbiniekus ar pagaidu darba 

līgumu, norīko darbā tikai darba ņēmējus 

ar pagaidu darba līgumu.” 

 

Grozījums Nr.   27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) svītro 9. punktu; svītrots 

 

Grozījums Nr.   28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts 

Direktīva 96/71/EK 

3. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 da) iekļauj šādu punktu: 

 “9.a Ja uz norīkošanas situāciju 

attiecas vairāk nekā divu dalībvalstu 

jurisdikcijas, piemēro tās dalībvalsts 
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nodarbinātības noteikumus un 

nosacījumus, kuras teritorijā darba 

ņēmējs ir norīkots un tiek sniegts 

pakalpojums, ja vien tie ir labvēlīgāki 

darba ņēmējam nekā noteikumi un 

nosacījumi, kas pieņemti atbilstoši tiesību 

aktiem, saskaņā ar kuriem noslēgts 

individuālais darba līgums.” 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 96/71/EK 

5.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2a) iekļauj šādu pantu: 

 “5.a pants 

 Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi, kas 

norīko darba ņēmējus uz citu dalībvalsti, 

spēj pierādīt, ka pietiekami liela daļa no to 

apgrozījuma tiek radīta dalībvalstī, kurā 

tie ir likumīgi dibināti.” 
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