
CM\667748LV.doc PE 388.740

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0080/2006, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José Camacho
Nīderlandes portugāļu kopienas apvienības vārdā, par darba ņēmēju tiesību iespējamu 
pārkāpumu Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Nīderlandes varas iestādes ir pārkāpušas Eiropas 
Savienības pilsoņu pamattiesības un brīvības, nosakot ārvalstu darba ņēmējiem pārāk augstu 
maksu par dokumentiem uzturēšanās atļauju saņemšanai. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 73/148/EEK par dalībvalstu pilsoņu pārvietošanās un 
dzīvesvietas [uzturēšanās] Kopienā ierobežojumu atcelšanu saistībā ar uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanu, uzturēšanās atļaujas, kas pilsoņiem izsniegtas dalībvalstī, ir 
jānodrošina un jāpagarina bez maksas vai par maksu, kas nav lielāka par maksu un nodevām, 
kuras pieprasa par valsts identifikācijas kartes izsniegšanu. Šie noteikumu attiecas arī uz 
dokumentiem un apliecinājumiem, kuri nepieciešami, lai izdotu vai pagarinātu šādas 
uzturēšanās atļaujas. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda uz ekspluatēšanu, kurai tiek pakļauti 
portugāļu sezonas strādnieki Nīderlandē pēc tam, kad viņus pieņēm darbā fiktīvas darbā 
iekārtošanas aģentūras. Tāpēc viņš prasa Parlamentam iejaukties, lai nodrošinātu, ka 
Nīderlandē tiek ievēroti ES principi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un darbinieku 
tiesības.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 30. maijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

1. Fakti

Lūgumraksta iesniedzējs rīkojas Nīderlandes portugāļu kopienas apvienības vārdā, kura ir 
jumta organizācija portugāļu kopienai Nīderlandē, un pieprasa izskatīt divus dažādus 
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jautājumus. Pirmais jautājums attiecas uz augstām izmaksām uzturēšanās atļauju iegūšanai. 
Otrais jautājums attiecas uz sūdzību par portugāļu pagaidu darba ņēmēju ekspluatēšanu 
Nīderlandē. Pēdējais jautājums attiecas uz sezonas strādniekiem, kurus Portugālē pieņem 
darbā fiktīvas darbā iekārtošanas aģentūras vai negodīgi starpnieki.  Šo portugāļu darba 
ņēmēju brīvība un privātums ir tikusi ierobežota un viņi ir pakļauti draudiem un agresijai, kā 
arī nav saņēmuši tiem pienākošos pilnu samaksu. 

2. Piezīmes attiecībā uz augstām izmaksām uzturēšanās atļauju iegūšanai

Komisijai ir iepazinusies ar lūgumrakstā minētajām problēmām. Lūgumraksta iesniedzējs 
pauž satraukumu par izmaksām un summām, kuras ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem 
pieprasa, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Nīderlandē. 
Komisija uzskata, ka šīs izmaksas, lai arī kādas tās būtu (nodevas, administratīvas nodevas, 
maksa par dokumentu apstrādi un nodeva par dokumentu nosūtīšanu, kā arī citas izmaksas) 
nedrīkst pārsniegt tos izdevumus un izmaksas, kādas tiek pieprasītas par identifikācijas kartes 
saņemšanu Nīderlandes pilsonim. 
Komisija ir konsultējusies ar Nīderlandes varas iestādēm, lūdzot paskaidrojumu par izmaksām 
un izdevumiem saistībā ar uzturēšanās atļaujām, kuras izsniedz ES pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem. Komisija, ņemot vērā Nīderlandes varas iestāžu sniegto atbildi, kura tiek uzskatīta 
par nepietiekamu, nolēma uzsākt procedūru, pamatojoties uz EK līguma 226. pantu. 

3. Novērtējums attiecībā uz aspektiem saistībā ar darba apstākļiem, arī pagaidu darba 
ņēmējiem

Ja darba ņēmējs pārvietojas no vienas dalībvalsts uz otru, pastāv divas iespējas. Pirmā iespēja
ir, ka darba ņēmējs izmanto darba ņēmēju tiesības brīvi pārvietoties ES, stājas darba attiecībās 
vienā no dalībvalstīm un pastāvīgi vai uz laiku iesaistās šīs dalībvalsts darba tirgū. Šajā 
gadījumā darba līgumsaistībām piemērojamie tiesību akti ir noteikti ar Romas konvenciju1. 

Saskaņā ar šo Konvenciju, ja puses nav izvēlējušās piemērojamo tiesību aktu un ja vien no 
apstākļu kopuma neizriet, ka līgums ir ciešāk saistīts ar citu valsti, darba līgumam 
piemērojamais tiesību akts ir tās valsts tiesību akts, kurā darbinieks, izpildot līgumu, pastāvīgi 
veic darbu vai, ja darbinieks neveic pastāvīgu darbu nevienā valstī, darba līgumam 
piemērojamais tiesību akts ir tās valsts tiesību akts, kurā atrodas tā uzņēmējdarbības vieta, ar 
kuras starpniecību darbinieks ir nodarbināts. 

Jebkurā gadījumā darba līgumam piemērojamā tiesību akta izvēle, ko puses izdarījušas, 
nedrīkst novest pie tā, ka darbiniekam tiek atņemta aizsardzību, ko tam nodrošina obligātās 
tiesību normas, kurus saskaņā ar Konvenciju būtu jāpiemēro, ja šādas izvēles nav. 

Vispārēji runājot, šajos gadījumos piemērojamais tiesību akts būs Nīderlandes tiesību akts, 
kas ietver visus darba tiesību aktus un piemērojamos koplīgumus. Informāciju par dažādiem 
tiesību aktiem var iegūt no varas iestādēm un sociālajiem partneriem. Vairumam dalībvalstu 

  
1 1980. gada Romas konvencijas 6. pants par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (konsolidētā 

versija) – Oficiālais Vēstnesis, C 027, 26.01.1998., 34.–46. lpp. Jāuzsver, ka Romas konvencija ir 
starptautisks instruments, kuru parakstījušas Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 
līgumslēdzējas puses. Vārda īstajā nozīmē tas nav Kopienas tiesību instruments. Tāpēc Konvenciju var 
piemērot tikai pēc tās ratifikācijas. Tā ir spēkā visās vecajās dalībvalstīs un pakāpeniski stājas spēkā 
dalībvalstīs, kuras 2004. gadā pievienojās ES.



CM\667748LV.doc 3/4 PE 388.740

LV

informācija par darba tiesību aktiem ir pieejama daudzvalodu tīmekļa vietnē. Tomēr šis 
jautājums ir valsts kompetencē un nav tādu Kopienas tiesību aktu, kas dalībvalstīm nosaka 
saistības to nodrošināt. 

Jāatgādina, ka saskaņā ar EK līguma 39. pantu pret ES valstspiederīgo, kas strādā citā 
dalībvalstī, jābūt tādai pašai attieksmei kā pret viņa kolēģiem, kuri ir minētās valsts 
valstspiederīgie attiecībā uz darba apstākļiem (piemēram, darba samaksa, atlaišana no darba 
un pieņemšana atpakaļ darbā, kā arī apmācība).

Otrā iespēja, lai darbinieks pārvietotos no vienas dalībvalsts uz otru, ir darba ņēmēja 
norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Šajā gadījumā darba ņēmēju nodarbina daba 
devējs, kas nodibināts valstī, kura darba ņēmēju uzņem darbā norīkošanas laikā un kurš ir 
norīkots pagaidu darbā citas dalībvalsts teritorijā, lai šajā valstī sniegtu pakalpojumus. Šādā 
gadījumā būtu jāpiemēro Direktīva 96/71/EK1. 

Direktīva 96/71/EK nosaka, ka darba noteikumi un nosacījumi, kā minēts šajā direktīvā, ir 
izklāstīti saskaņā ar tiesību aktu un/vai koplīgumiem, kas noteikti par vispārēji 
piemērojamiem valstī, kurā darbs tiek veikts, un tie jāgarantē darba ņēmējam, kas šajā valstī 
norīkots pagaidu darbā, neatkarīgi no darba attiecībās piemērojamā tiesību akta. Direktīva 
nosaka šādus darba noteikumus un nosacījumus: maksimālo darba laiku un minimālo atpūtu, 
minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, minimālās algas likmes, darba ņēmēju nolīgšanas 
nosacījumus, veselības aizsardzību, drošību un higiēnu darbā, aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā, bērnu un jauniešu darba noteikumus, 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un citus diskrimināciju izslēdzošus 
noteikumus. 

Turklāt Direktīva 96/71/EK nosaka dalībvalstīm saistības veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem būtu vispārēji pieejama informācija par darba 
noteikumiem un nosacījumiem.  Šādi pasākumi, kas ietver brošūru un informatīvu lapu 
publicēšanu vairākās valodās un tīmekļa vietnē, ir aprakstīti Komisijas izvērtēšanas ziņojumā, 
kuru pieņēma 2006. gada 4. aprīlī. 

Komisija ir veikusi vairākas darbības, lai uzlabotu situāciju attiecībā uz informācijas apmaiņu 
un to ir norādījusi arī 2006. gada 4. aprīļa Komisijas paziņojumā2. Dalībvalstis tiek aicinātas 
pastiprināt centienus, lai uzlabotu piekļuvi informācijai.

Ja darba ņēmējus tiek norīkots darbā vai ir pagaidu darba ņēmējs dalībvalsts darba tirgū, par 
darba tiesību aktu uzraudzību un piemērošanu ir atbildīgas tās valsts, kurā darba ņēmējs 
strādā, varas iestādes. 

Problēmu saistībā ar portugāļu sezonas strādniekiem Nīderlandē izskatīja Darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības tehniskās komitejas 2006. gada 22. februāra sanāksmē. Abu attiecīgo 
dalībvalstu varas iestādes norādīja, ka tās ir informētas par šo jautājumu un sadarbojas, lai šo 
jautājumu atrisinātu. Pašreiz Nīderlandē ir veikti pētījumi un ir notikušas diskusijas gan 
politiskajā līmenī, gan politiku līmenī starp Nīderlandes un Portugāles varas iestādēm, kā arī 

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 19996. gada 16. Decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, OV L 018, 21.01.1997, 1.-6. lpp.

2 COM(2006) 159 galīgā redakcija
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ir notikusi informācijas apmaiņa. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu par to, ka visiem līgumiem būtu jāatbilst 
konkrētām prasībām, tostarp prasībai par valodu, kādā tiek sagatavots līgums, Kopienas 
tiesībās šādas prasības nav. Turklāt jāpiebilst, ka Direktīva 91/533/EEK1 nosaka, ka katram 
darba ņēmējam ir jāizsniedz dokuments, kurā ir iekļauta informācija par būtiskiem darba 
līguma vai darba attiecību aspektiem, piemēram, iekļaujot vismaz informācija par pusēm, par 
darba veidu, pamatsummu un citus darba samaksu veidojošus elementus, kā arī darba dienas 
vai darba nedēļas ilgumu. Emigrējušu darba ņēmēju gadījumā dokumentā jāiekļauj arī 
informācija par naudas pabalstiem un jānorāda atbildīgais par darbu ārzemēs un vajadzības 
gadījumā jāiekļauj nosacījumi, kas attiecas uz darba ņēmēja repatriāciju. Valsts varas iestāžu 
uzdevums ir uzraudzīt un piemērot valsts tiesību normas, kas transponē direktīvu. 

Pamatojoties uz saņemto informāciju, nav iespējams noteikt, vai Direktīvu 96/71/EK var vai 
nevar piemērot attiecībā uz portugāļu darba ņēmēju situāciju. Tāpēc ir nepieciešama plašāka 
informācija, jo īpaši attiecībā uz to, kas ir portugāļu darba ņēmēju faktiskie darba devēji, kādā 
valstī tie ir nodibināti un kāda ir saistība starp faktiskajiem darba devējiem un personām vai 
uzņēmumiem, kas pieņem darbā portugāļu strādniekus.

4. Secinājums

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko darbību.

  
1 Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma 
vai darba attiecību nosacījumiem, OV L 288, 18.10.1991., 32.-35. lpp.
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