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Grozījums Nr. 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pārbaudes Kontroles un pārbaudes

Or. en

Grozījums Nr. 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu šīs 
direktīvas un Direktīvas 96/71/EK 
noteikumu ievērošanu un garantētu tās 
pienācīgu piemērošanu un izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu
piemērošanas direktīvas noteikumu 
ievērošanu un garantētu tās pienācīgu 
piemērošanu un izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi.
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balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

Or. fr

Grozījums Nr. 622
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi.

Or. de
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Grozījums Nr. 623
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 624
Georges Bach

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi.
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balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

Or. en

Grozījums Nr. 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi.

Or. fr



PE504.094v02-00 8/121 AM\925205LV.doc

LV

Grozījums Nr. 626
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu 
darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi.

Or. fr

Grozījums Nr. 627
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 

1. Dalībvalstu kompetentās valsts iestādes
nodrošina, ka tiek ieviestas pienācīgas 
pārbaudes un tiek izveidoti pārraudzības 
mehānismi un ka to teritorijā tiek veiktas 
efektīvas pārbaudes, lai kontrolētu un 
pārraudzītu Direktīvas 96/71/EK 
noteikumu ievērošanu un garantētu tās 
pienācīgu piemērošanu un izpildi. Šādas 
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balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta 
viņu teritorijā. Veicot šādu riska 
novērtējumu, ņem vērā lielu rūpniecības 
projektu īstenošanu, konkrētu nozaru 
vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu darba 
ņēmēju grupu neaizsargātību.

pārbaudes var balstīties uz riska 
novērtējumu, ko regulāri var veikt
kompetentās iestādes. Riska novērtējumā
var noteikt darbības nozares, kurās 
pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba 
ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta viņu 
teritorijā. Veicot šādu riska novērtējumu,
var ņemt vērā lielu rūpniecības projektu 
īstenošanu, konkrētu nozaru vajadzības un 
īpašas problēmas, iepriekšējos 
pārkāpumus, kā arī dažu darba ņēmēju 
grupu neaizsargātību. Tas neskar 
dalībvalstu tiesības veikt pārbaudes, kuru 
pamatā nav aizdomas.

Or. de

Grozījums Nr. 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta 
viņu teritorijā. Veicot šādu riska 
novērtējumu, ņem vērā lielu rūpniecības 
projektu īstenošanu, konkrētu nozaru 
vajadzības un īpašas problēmas, 
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu darba 
ņēmēju grupu neaizsargātību.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes jo īpaši var 
balstīties uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā var noteikt darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta 
viņu teritorijā. Veicot šādu riska 
novērtējumu, jo īpaši var ņemt vērā lielu 
rūpniecības projektu īstenošanu, konkrētu 
nozaru vajadzības un īpašas problēmas,
iepriekšējos pārkāpumus, kā arī dažu darba 
ņēmēju grupu neaizsargātību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to 
teritorijā tiek veiktas efektīvas un 
atbilstošas pārbaudes, lai kontrolētu un 
pārraudzītu Direktīvas 96/71/EK
noteikumu ievērošanu un garantētu tās
pienācīgu piemērošanu un izpildi. Šādas 
pārbaudes galvenokārt balstās uz riska 
novērtējumu, ko regulāri veic 
kompetentās iestādes. Riska novērtējumā 
nosaka darbības nozares, kurās 
pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba 
ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta viņu 
teritorijā. Veicot šādu riska novērtējumu, 
ņem vērā lielu rūpniecības projektu 
īstenošanu, konkrētu nozaru vajadzības 
un īpašas problēmas, iepriekšējos 
pārkāpumus, kā arī dažu darba ņēmēju 
grupu neaizsargātību.

1. Lai uzlabotu Direktīvas 96/71/EK 3. un 
5. panta ievērošanu un garantētu tās
efektīvu piemērošanu un izpildi, 
uzņēmējas dalībvalstis nodrošina efektīvu 
pārbaužu un uzraudzības mehānismu 
ieviešanu un pienācīgu pārbaužu 
veikšanu viņu teritorijā.

Lai būtu iespējams veikt efektīvas 
pārbaudes un kontroli, dalībvalstis var jo 
īpaši noteikt šādas prasības:

Or. en

Grozījums Nr. 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
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uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
uzņēmējas dalībvalsts valodā rakstveidā
vai elektroniskā veidā pirms pakalpojuma 
sniegšanas uzsākšanas, un deklarācijā ir 
jānorāda vismaz tā informācija, kas 
nepieciešama, lai būtu iespējama kontrole 
darba vietā.
Tajā jo īpaši ietver informāciju, kas ļauj 
skaidri noteikt pakalpojumu sniedzēja 
identitāti, e) apakšpunktā minēto norādīto 
kontaktpersonu, norīkotos darba ņēmējus, 
kā arī informāciju par norīkojuma 
sākumu un paredzamo ilgumu, darba 
vietas atrašanās vietu un norīkošanas 
darbā attaisnojošiem pakalpojumiem, 
informāciju par to, vai darba devējs ir 
norīkojis darba ņēmēju uz citu uzņēmumu 
reģistrācijas dalībvalstī, jo īpaši ja ir 
jāiekļauj uzņēmumu maiņas vai 
apvienošanas gadījumā.
Ir nekavējoties jāinformē par turpmākām 
izmaiņām šajos datos; šie pienākumi ir 
piemērojami arī uzņēmumiem 
Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punkta 
c) apakšpunkta izpratnē;

Or. en

Grozījums Nr. 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākums glabāt vai darīt pieejamus 
nepieciešamos nodarbinātības 
dokumentus un/vai saglabāt tos 
rakstveidā vai elektroniskā veidā, lai būtu 
iespējama kontrole darba vietā. Tas jo 
īpaši ietver darba līgumu (vai līdzvērtīgu 
dokumentu Direktīvas 91/533/EEK 
izpratnē, tostarp, ja piemēroti vai 
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atbilstoši, attiecīgā gadījumā minētās 
direktīvas 4. pantā norādīto papildu 
informāciju), algas aprēķinu, darba laika 
uzskaites lapu, kurā norādīts katras 
dienas darba laika sākums, beigas un 
ilgums, A1 veidlapu kā apliecinājumu 
sociālajam nodrošinājumam mītnes
dalībvalstī, dokumentus par darba drošību 
un veselības aizsardzību, tostarp 
nepieciešamo darba drošības un veselības 
aizsardzības apdraudējuma darbā 
novērtējumu saskaņā ar 
Direktīvu 89/391/EEK, ja norīkotais 
darba ņēmējs ir trešās valsts pilsonis, 
darba atļaujas un uzturēšanās atļaujas 
kopijas, algas izmaksu apliecinošu 
dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas norīkošanas darbā 
periodā pieejamā un skaidri norādītā vietā 
tās teritorijā, piemēram, darba vietā vai 
būvlaukumā, vai transporta nozares 
mobilo darba ņēmēju gadījumā — bāzē 
vai transporta līdzeklī, ar kuru tiek sniegts 
pakalpojums;

Or. en

Grozījums Nr. 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pienākums pēc uzņēmējas dalībvalsts 
iestāžu pieprasījuma saprātīgā laika 
posmā pēc norīkošanas darbā iesniegt 
b) apakšpunktā minētos dokumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojums uzņēmējas 
dalībvalsts valodā;

Or. en

Grozījums Nr. 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pienākums norādīt likumīgu vai 
pilnvarotu pārstāvi sarunām un 
vajadzības gadījumā līguma noslēgšanai 
darba devēja vārdā ar attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem dalībvalstī, uz 
kuru darba ņēmēji tiek norīkoti darbā, 
atbilstoši valsts tiesību aktiem un praksei 
vai ar attiecīgajām valsts iestādēm un/vai 
ar ko uzņēmējas dalībvalsts kompetentās 
iestādes var sazināties un kas ir pilnvarots 
saņemt pakalpojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – f apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) citas administratīvas prasības un 
kontroles pasākumi, bez kuriem 



PE504.094v02-00 14/121 AM\925205LV.doc

LV

dalībvalstu kompetentās iestādes nevar 
efektīvi veikt uzraudzības uzdevumu un ja 
šo uzdevumu nevar veikt, īstenojot 
pasākumus, kas nav tik ierobežojoši.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas,
un piešķir nepieciešamos līdzekļus 
pārbaužu un kontroļu nodrošināšanai; tās 
pēc iespējas nodrošina, ka uzņēmumi var 
ievērot ar darba ņēmēju norīkošanu darbā 
saistītās procedūras un formalitātes 
attālināti un, izmantojot elektroniskos
līdzekļus, un pakalpojumu sniedzējiem ir 
publiski pieejamas visas regulāri 
atjauninātas administratīvās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK nav 
diskriminējošas, un piešķir līdzekļus, kas 
nepieciešami šādām pārbaudēm un 
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kontrolēm.

Or. en

Grozījums Nr. 638
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un ka tās nodrošina līdzekļus, kas 
nepieciešami pārbaužu un kontroļu 
izpildei.

Or. de

Grozījums Nr. 639
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas un tās nekļūst par 
papildu slogu ne darba devējiem, ne darba 
ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas. Tas neskar pārbaudes 
un kontroles, kuru pamatā nav aizdomas.

Or. de

Grozījums Nr. 641
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas.

Or. de

Grozījums Nr. 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību
Direktīvai 96/71/EK nav diskriminējošas 
un/vai nesamērīgas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes un 
kontroles attiecībā uz atbilstību nav 
diskriminējošas un/vai nesamērīgas.

Or. en
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Grozījums Nr. 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras pārbaudes beigās kompetentā 
iestāde izsniedz dokumentu, kurā norāda 
vismaz pārbaudītā uzņēmuma nosaukumu 
un adresi, kompetento iestādi 
identificējošu informāciju, datumus, 
kuros norisinājās pārbaude, piemērotā 
kontroles pasākuma tiesisko pamatojumu, 
nepieciešamības un samērīguma 
pamatojumu, pēc pārbaudītā uzņēmuma 
pieprasījuma — informāciju par 
jautājumiem, kas ir uzskatāmi par 
komercnoslēpumu, konstatētās 
krāpniecības aprakstu vai informāciju, ka 
nav konstatēta krāpniecība, kā arī 
jebkādu citu attiecīgo informāciju. 
Pārbaudītajam uzņēmumam ir tiesības 
iesniegt piezīmes par dokumentā 
norādītajiem atzinumiem. Pārbaudītajam 
uzņēmumam izsniedz dokumenta kopiju.

Or. en

Grozījums Nr. 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pasākumus Direktīvas 96/71/EK
piemērošanas kontrolei un pārkāpumu 
konstatēšanai attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā uzskata par 
sabiedriskās politikas noteikumiem 
Deklarācijas Nr. 10 par 
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Direktīvas 96/71/EK 3. panta 10. punktu 
izpratnē, kas iekļauti Eiropas Savienības 
Padomes protokolā, ar ko pieņēma 
Direktīvu 96/71/EK. Dalībvalstu 
noteikumus nedeklarētas nodarbinātības 
apkarošanai un sociālā dempinga 
novēršanai nevar ierobežot, ja tādējādi 
var rasties šķēršļi brīvībai sniegt 
pakalpojumus, ja vien tiem nepiemīt 
protekcionisma vai diskriminējošas 
iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Trīs gadu laikā pēc 20. pantā minētā 
datuma valsts kontroles pasākumu 
nepieciešamību, atbilstību un pietiekamu 
efektivitāti pārbauda, ņemot vērā pieredzi 
ar sadarbības un informācijas apmaiņas 
sistēmu un tās efektivitāti, vienotāku, 
standartizētāku dokumentu izstrādi, 
kopējo principu vai standartu izstrādi 
pārbaužu veikšanai darba ņēmēju 
norīkošanas darbā jomā, kā arī 
norīkošanas darbā tehnoloģiskajā, 
sociālajā un saimnieciskajā attīstībā, lai 
attiecīgā gadījumā ierosinātu jebkādus 
nepieciešamos grozījumus vai izmaiņas, 
lai nodrošinātu, ka uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentās iestādes var efektīvi kontrolēt 
nodarbinātības nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Darba ņēmēja norīkošanas darbā 
periodā par darba nosacījumu pārbaudi 
atbild attiecīgās uzņēmējas dalībvalsts 
iestādes vai struktūra. Tās var veikt 
pārbaudes un kontroles pēc savas 
iniciatīvas, un tām nav saistoši 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
veikto pārbaužu vai kontroļu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Pārbaudes metodes un mehānisms, 
kura mērķis ir kontrolēt 
Direktīvā 96/71/EK paredzēto noteikumu 
ievērošanu un konstatēt norīkošanas 
darbā noteikumu vai citu mērķu, kas nav 
brīva pakalpojumu sniegšana, 
pārkāpumus, ir sabiedriskās politikas 
noteikumu galvenā daļa, kā noteikts 
Padomes Deklarācijā Nr. 10. Dalībvalstu 
obligātos noteikumus, lai cīnītos pret 
nedeklarēto nodarbinātību un novērstu 
sociālo dempingu, saistībā ar pārrobežu 
pieņemšanu darbā nevar ierobežot tikai 
tāpēc, ka minētie noteikumi varētu radīt 
šķēršļus brīvai pakalpojumu sniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pārbaužu gaitā ir nepieciešama 
informācija saistībā ar 3. pantā minētajiem 
kritērijiem, dalībvalsts, kurā tiek sniegts 
pakalpojums, un uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts rīkojas atbilstoši 
noteikumiem par administratīvo sadarbību, 
t. i., kompetentās iestādes sadarbojas 
atbilstīgi 6. un 7. pantā paredzētajiem 
noteikumiem un principiem.

3. Ja pārbaužu gaitā ir nepieciešama 
informācija saistībā ar 3. pantā minētajiem 
kritērijiem, dalībvalsts, kurā tiek sniegts 
pakalpojums, un uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts rīkojas atbilstoši 
noteikumiem par administratīvo sadarbību, 
t. i., kompetentās iestādes sadarbojas 
atbilstīgi piemērošanas direktīvas 6. un 
7. pantā paredzētajiem noteikumiem un 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar administratīvās sadarbības 
noteikumiem uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts pienākums ir 
sniegt pieprasīto informāciju. Nenovērsta 
neatbilstība tiks uzskatīta par pārkāpumu 
saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā
darbā norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības noteikumu un nosacījumu, 
jo īpaši minimālās darba algas likmju, 
tostarp darba laika noteikšana ir vadības
un darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā 
līmenī un ņemot vērā dalībvalstu 
noteiktos nosacījumus, pārraudzīt arī
darbā norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības atbilstošos noteikumus un 
nosacījumus ar noteikumu, ka tiek 
garantēts atbilstošs aizsardzības līmenis, 
kas līdzvērtīgs no Direktīvas 96/71/EK un 
šīs direktīvas izrietošajam aizsardzības 
līmenim.

4. Dalībvalstīs, kurās valstu noteikumi un
tiesu prakse attiecībā uz darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības noteikumiem
un nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 
96/71/EK 3. pantu, jo īpaši minimālās 
darba algas likmēm un darba laiku, ir
divpusēju sarunu starp darba devēju un
darba ņēmēju ziņā, abas sarunu puses var 
pārraudzīt darbā norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības atbilstošos noteikumus un 
nosacījumus saskaņā ar spēkā esošajiem 
valsts noteikumiem, ja tās var nodrošināt 
šajā direktīvā, kā arī Direktīvā 96/71/EK
paredzēto tiesību un pienākumu 
ievērošanu. Šajā ziņā ir svarīgi piemērot 
subsidiaritātes un samērīguma principu, 
lai garantētu efektīvu direktīvu īstenošanu 
dalībvalsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 651
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus ar noteikumu, 
ka tiek garantēts atbilstošs aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs no 

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus.
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Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

Or. de

Grozījums Nr. 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus ar noteikumu, 
ka tiek garantēts atbilstošs aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 653
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
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norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus ar noteikumu, 
ka tiek garantēts atbilstošs aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus ar noteikumu, 
ka tiek garantēts atbilstošs aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Vadībai un darbaspēkam nav iespēju precīzi novērtēt, vai to darbības ir uzskatāmas par 
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„atbilstošu aizsardzības līmeni”, tāpēc, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību, ir jāsvītro šis 
ierobežojošais noteikums.

Grozījums Nr. 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp 
darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus ar noteikumu, 
ka tiek garantēts atbilstošs aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei piemērošanas 
direktīvas 3. pantā minētā darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu, jo īpaši minimālās darba algas 
likmju, tostarp darba laika noteikšana ir 
vadības un darbaspēka ziņā, tie var, 
atbilstošā līmenī un ņemot vērā dalībvalstu 
noteiktos nosacījumus, pārraudzīt arī darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
atbilstošos noteikumus un nosacījumus ar 
noteikumu, ka tiek garantēts atbilstošs 
aizsardzības līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 656
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju, tostarp

4. Dalībvalstīs, kurās atbilstoši valstu 
tiesību aktiem un praksei 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētā darbā 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu, jo īpaši 
minimālās darba algas likmju un darba 
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darba laika noteikšana ir vadības un 
darbaspēka ziņā, tie var, atbilstošā līmenī 
un ņemot vērā dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, pārraudzīt arī darbā norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības atbilstošos 
noteikumus un nosacījumus ar noteikumu, 
ka tiek garantēts atbilstošs aizsardzības 
līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
izrietošajam aizsardzības līmenim.

laika noteikšana, ir vadības un darbaspēka 
ziņā, tie var, atbilstošā līmenī un ņemot 
vērā dalībvalstu noteiktos nosacījumus, 
pārraudzīt arī darbā norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības atbilstošos noteikumus un 
nosacījumus ar noteikumu, ka tiek 
garantēts atbilstošs aizsardzības līmenis, 
kas līdzvērtīgs no Direktīvas 96/71/EK un 
šīs direktīvas izrietošajam aizsardzības 
līmenim.

Or. pl

Grozījums Nr. 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis, kurās darba inspektori nav 
pilnvaroti kontrolēt un pārraudzīt darbā 
norīkoto darba ņēmēju darba apstākļus 
un/vai nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, izņēmuma kārtā pēc 
apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
valsts līmenī var izveidot un uzturēt
kārtību, kas garantē šādu nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu ievērošanu ar 
noteikumu, ka šāda kārtība sniedz
attiecīgajām personām atbilstošu 
aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK izrietošajam 
aizsardzības līmenim.

5. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
5. pantu un pilnībā ievērojot dažādus 
darba tirgus modeļus, dalībvalstīm ir 
tiesības izmantot dažādu veidu kārtību, kas
atbilst attiecīgās valsts tiesību aktiem un 
praksei, lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK un garantētu
attiecīgajām personām atbilstošu 
aizsardzības līmeni saskaņā ar 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā 
noteikto.

Or. en

Grozījums Nr. 658
Traian Ungureanu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis, kurās darba inspektori nav 
pilnvaroti kontrolēt un pārraudzīt darbā
norīkoto darba ņēmēju darba apstākļus 
un/vai nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, izņēmuma kārtā pēc
apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
valsts līmenī var izveidot un uzturēt
kārtību, kas garantē šādu nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu ievērošanu ar 
noteikumu, ka šāda kārtība sniedz
attiecīgajām personām atbilstošu
aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK izrietošajam 
aizsardzības līmenim.

5. Dalībvalstis, kurās darba inspektori nav 
pilnvaroti kontrolēt un pārraudzīt darbā 
norīkoto darba ņēmēju darba apstākļus 
un/vai nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, izņēmuma kārtā pēc
iepriekšējas konsultēšanās ar sociālajiem 
partneriem valsts līmenī var izveidot, 
pārveidot un uzturēt nepieciešamās 
procedūras un mehānismus, kas
nodrošinās šādu nodarbinātības noteikumu 
un nosacījumu ievērošanu. Minētajās 
procedūrās un mehānismos ir jāparedz
attiecīgajām personām atbilstošs
aizsardzības līmenis, kas līdzvērtīgs no 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas
izrietošajam aizsardzības līmenim.

Or. en

Grozījums Nr. 659
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Valsts kontroles iestādes nekavējoties 
informē valsts tiesu iestādes, kas atbild 
par kriminālvajāšanu, un Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) par 
jebkādu krāpniecību, kas atklāta, īstenojot 
šajā direktīvā paredzētās kontroles.

Or. fr

Grozījums Nr. 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No Direktīvas 96/71/EK 6. panta un no 
šīs direktīvas izrietošo pienākumu izpildei 
dalībvalstis nodrošina, lai arī tajā
dalībvalstī, kuras teritorijā darba ņēmēji ir 
vai ir bijuši norīkoti darbā, visiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, kuri 
uzskata, ka piemērojamo noteikumu 
nepiemērošanas rezultātā viņi ir cietuši 
zaudējumus, pat pēc tam, kad darba 
attiecības, kurās it kā notikusi šī noteikumu 
neievērošana, ir beigušās, būtu pieejami 
efektīvi mehānismi, ar kuru palīdzību 
darbā norīkotie darba ņēmēji var iesniegt 
sūdzības par saviem darba devējiem tieši, 
kā arī viņiem būtu tiesības sākt tiesvedību 
vai administratīvo procesu.

1. No Direktīvas 96/71/EK 6. panta un no 
šīs direktīvas izrietošo pienākumu izpildei 
dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmuma 
reģistrācijas dalībvalstī vai uzņēmējā 
dalībvalstī pat pēc tam, kad darba 
attiecības, kurās it kā notikusi šī noteikumu 
neievērošana, ir beigušās, būtu pieejami 
efektīvi mehānismi, ar kuru palīdzību 
darbā norīkotie darba ņēmēji var iesniegt 
sūdzības par saviem darba devējiem tieši, 
kā arī viņiem būtu tiesības sākt tiesvedību 
vai administratīvo procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 661
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No Direktīvas 96/71/EK 6. panta un no 
šīs direktīvas izrietošo pienākumu izpildei 
dalībvalstis nodrošina, lai arī tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā darba ņēmēji ir 
vai ir bijuši norīkoti darbā, visiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, kuri uzskata, 
ka piemērojamo noteikumu 
nepiemērošanas rezultātā viņi ir cietuši 
zaudējumus, pat pēc tam, kad darba 
attiecības, kurās it kā notikusi šī noteikumu 
neievērošana, ir beigušās, būtu pieejami 
efektīvi mehānismi, ar kuru palīdzību 
darbā norīkotie darba ņēmēji var iesniegt 
sūdzības par saviem darba devējiem tieši, 
kā arī viņiem būtu tiesības sākt tiesvedību 
vai administratīvo procesu.

1. No šīs direktīvas un
Direktīvas 96/71/EK izrietošo pienākumu 
izpildei dalībvalstis nodrošina, lai arī tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā darba ņēmēji ir 
vai ir bijuši norīkoti darbā, visiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, kuri uzskata, 
ka piemērojamo noteikumu 
nepiemērošanas rezultātā viņi ir cietuši 
zaudējumus, pat pēc tam, kad darba 
attiecības, kurās it kā notikusi šī noteikumu 
neievērošana, ir beigušās, būtu pieejami 
efektīvi mehānismi, ar kuru palīdzību 
darbā norīkotie darba ņēmēji var iesniegt 
sūdzības par saviem darba devējiem tieši, 
kā arī viņiem būtu tiesības sākt tiesvedību 
vai administratīvo procesu.
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Or. de

Grozījums Nr. 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No Direktīvas 96/71/EK 6. panta un no 
šīs direktīvas izrietošo pienākumu izpildei 
dalībvalstis nodrošina, lai arī tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā darba ņēmēji ir 
vai ir bijuši norīkoti darbā, visiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, kuri uzskata, 
ka piemērojamo noteikumu 
nepiemērošanas rezultātā viņi ir cietuši 
zaudējumus, pat pēc tam, kad darba 
attiecības, kurās it kā notikusi šī noteikumu 
neievērošana, ir beigušās, būtu pieejami 
efektīvi mehānismi, ar kuru palīdzību 
darbā norīkotie darba ņēmēji var iesniegt
sūdzības par saviem darba devējiem tieši, 
kā arī viņiem būtu tiesības sākt tiesvedību 
vai administratīvo procesu.

1. No šīs direktīvas un
Direktīvas 96/71/EK izrietošo pienākumu 
izpildei dalībvalstis nodrošina, lai arī tajā 
dalībvalstī, kuras teritorijā darba ņēmēji ir 
vai ir bijuši norīkoti darbā, visiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, kuri uzskata, 
ka piemērojamo noteikumu 
nepiemērošanas rezultātā viņi ir cietuši 
zaudējumus, pat pēc tam, kad darba 
attiecības, kurās it kā notikusi šī noteikumu 
neievērošana, ir beigušās, būtu pieejami 
efektīvi mehānismi, ar kuru palīdzību 
darbā norīkotie darba ņēmēji var iesniegt 
sūdzības par saviem darba devējiem tieši, 
kā arī viņiem būtu tiesības sākt tiesvedību 
vai administratīvo procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai 
arodbiedrības un citas trešās personas, 
piemēram, apvienības, organizācijas un 
citas juridiskās personas, kurām saskaņā 
ar attiecīgo valstu tiesību aktos 
izklāstītajiem kritērijiem ir likumīgas 

svītrots
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intereses, nodrošinot šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanu, darbā norīkotā 
darba ņēmēja vai viņa darba devēja vārdā 
vai atbalstot šo subjektu, ar šā subjekta 
atļauju varētu piedalīties jebkurā 
tiesvedībā vai administratīvajā procesā, 
kas paredzēts, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu un/vai šajā direktīvā noteikto 
pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, varētu piedalīties jebkurā 
tiesvedībā vai administratīvajā procesā, kas 
paredzēts, lai panāktu šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK īstenošanu un/vai šajā 
direktīvā un Direktīvā 96/71/EK noteikto 
pienākumu izpildi. Arodbiedrībām ir 
tiesības uz kolektīvu rīcību, lai 
nodrošinātu šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK prasību ievērošanu 
un pārstāvības rīcības iespēju norīkoto 
darba ņēmēju vārdā.

Or. en
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Grozījums Nr. 665
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.
Arodbiedrībām ir tiesības iesniegt 
apvienību prasību par šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu 
īstenošanu. Turpmākas darbības attiecībā 
uz darbā norīkotajiem darba ņēmējiem 
tām var nodrošināt procesuālais 
pilnvarojums.

Or. de

Grozījums Nr. 666
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
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juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju, neskarot 
valsts ražošanas attiecību sistēmas un 
sociālo partneru autonomiju, varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 667
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta brīvprātīgu 
piekrišanu varētu piedalīties jebkurā 
tiesvedībā vai administratīvajā procesā, kas 
paredzēts, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu un/vai šajā direktīvā noteikto 
pienākumu izpildi.

Or. cs

Grozījums Nr. 668
Nadja Hirsch
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 669
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, varētu piedalīties jebkurā 
tiesvedībā vai administratīvajā procesā, kas 
paredzēts, lai panāktu šīs direktīvas 
īstenošanu un/vai šajā direktīvā noteikto 
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pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai arodbiedrības 
un citas trešās personas, piemēram, 
apvienības, organizācijas un citas 
juridiskās personas, kurām saskaņā ar 
attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem 
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kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

kritērijiem ir likumīgas intereses, 
nodrošinot šīs direktīvas noteikumu 
ievērošanu, darbā norīkotā darba ņēmēja 
vai viņa darba devēja vārdā vai atbalstot šo 
subjektu, tikai ar šā subjekta atļauju varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās.

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās, ja tie ir 
labvēlīgāki nekā a) apakšpunktā 
paredzētais noteikums, vai noteikumus, 
saskaņā ar kuriem koplīgumu puses 
īsteno minētos līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 673
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
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pārstāvību un aizstāvību tiesās. pārstāvību un aizstāvību tiesās, ja šie 
punkti ir izdevīgāki par a) apakšpunktā 
minēto regulējumu un valstu 
noteikumiem, saskaņā ar kuriem 
koplīgumos iesaistītās personas izpilda 
minētās vienošanās.

Or. de

Grozījums Nr. 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās.

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās un valsts 
noteikumus, saskaņā ar kuriem 
koplīgumu puses īsteno minētos līgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās.

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās. Tomēr 
valsts procedūras noteikumos ir jāparedz 
vismaz sešu mēnešu periods prasības 
iesniegšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja norīkotie darba ņēmēji iesaistās
tiesas vai administratīvā procesā, darba 
devēji nedrīkst vērst nelabvēlīgu attieksmi 
pret viņiem. Trešo valstu norīkotajiem 
darba ņēmējiem piešķir tiesības uzturēties 
ES līdz tiesas procesa noslēgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
mehānismus, lai darbā norīkotie darba 
ņēmēji varētu saņemt

Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
mehānismus, lai darbā norīkotie darba 
ņēmēji vai struktūras, kas rīkojas to 
vārdā, varētu pieprasīt un saņemt jebkādas 
pienākošās tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
mehānismus, lai darbā norīkotie darba 
ņēmēji varētu saņemt

Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
mehānismus, lai darbā norīkotie darba 
ņēmēji vai struktūras, kas rīkojas to 
vārdā, varētu pieprasīt un saņemt jebkādas 
viņam/viņai pienākošās tiesības, kas 
neaprobežojas tikai ar:

Or. en

Grozījums Nr. 679
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
mehānismus, lai darbā norīkotie darba 
ņēmēji varētu saņemt

Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
mehānismus, lai darbā norīkotie darba 
ņēmēji varētu saņemt turpmāk minēto. Tas 
ietver vismaz:

Or. de

Grozījums Nr. 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 681
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas, un/vai iemaksas, kas 
pienākas kopējiem fondiem vai sociālo 
partneru iestādēm, atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva paredz spēcīgus piemērošanas mehānismus, kas aizsargā norīkoto darba ņēmēju 
tiesības un intereses. Ir jāuzsver, ka saskaņā ar 3. un 11. pantu dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt visu norīkoto darba ņēmēju atalgojuma, nodokļu un sociālā nodrošinājuma 
aspektu aizsardzību un sadarboties ar attiecīgajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu minēto 
tiesību ievērošanu.

Grozījums Nr. 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas, un/vai iemaksas, kas 
pienākas sociālo partneru iestādēm vai 
kopējiem fondiem atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantam,

Or. en
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Grozījums Nr. 683
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas, un/vai iemaksas, kas 
pienākas sociālo partneru iestādēm vai 
kopējiem fondiem atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantam,

Or. en

Grozījums Nr. 684
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

a) visu nesamaksāto darba samaksu un 
saistītos atlīdzības komponentus, sociālās 
apdrošināšanas komponentus, tostarp
procentus, kas viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem,

Or. de

Grozījums Nr. 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 

a) visu nesamaksāto darba samaksu un 
saistītos pabalstus, sociālā nodrošinājuma 
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Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības
noteikumiem un nosacījumiem,

iemaksas u. tml., tostarp procentus,

Or. en

Grozījums Nr. 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārmērīgu izmaksu atmaksu saistībā 
ar neto darba samaksu vai ar mājokļa 
kvalitāti, kas ieturētas vai atskaitītas no 
algas par darba devēja nodrošinātu 
mājokli.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārmērīgu izmaksu atmaksu saistībā ar
neto darba samaksu vai ar mājokļa
kvalitāti, kas ieturētas vai atskaitītas no 
algas par darba devēja nodrošinātu mājokli.

b) pārmērīgu izmaksu atmaksu saistībā ar 
darba samaksu vai ar izmitināšanas
kvalitāti, kas ieturētas vai atskaitītas no 
algas par darba devēja nodrošinātu 
izmitināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 688
Phil Bennion
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba ņēmēja algas nepareizi ieturēto 
nodokļu vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksu atmaksa.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva paredz spēcīgus piemērošanas mehānismus, kas aizsargā norīkoto darba ņēmēju 
tiesības un intereses. Ir jāuzsver, ka saskaņā ar 3. un 11. pantu dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt visu norīkoto darba ņēmēju atalgojuma, nodokļu un sociālā nodrošinājuma 
aspektu aizsardzību un sadarboties ar attiecīgajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu minēto 
tiesību ievērošanu.

Grozījums Nr. 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba ņēmēja algas nepareizi ieturēto 
nodokļu vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksu atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 690
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba ņēmēja algas nepareizi ieturēto 
nodokļu vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksu atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 691
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu piemēro arī tad, ja darbā 
norīkotais darba ņēmējs ir atgriezies no 
dalībvalsts, uz kuru tas bija norīkots darbā.

Šo punktu piemēro arī tad, ja darbā 
norīkotais darba ņēmējs ir atgriezies no 
dalībvalsts, uz kuru tas bija norīkots darbā, 
un tad, ja darba ņēmējs tika nodarbināts 
ārvalstīs kā fiktīvs pašnodarbinātais.

Or. de

Grozījums Nr. 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo punktu piemēro arī tad, ja darbā 
norīkotais darba ņēmējs ir atgriezies no 
dalībvalsts, uz kuru tas bija norīkots darbā.

Šo punktu piemēro arī tad, ja darbā 
norīkotais darba ņēmējs ir atgriezies no 
dalībvalsts, uz kuru tas bija norīkots darbā, 
un arī fiktīvas pašnodarbinātības 
gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 693
Danuta Jazłowiecka

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šā panta 5. punktā minētie mehānismi 
var ietvert sistēmu, kas, nediskriminējot 
attiecībā uz uzņēmējas dalībvalsts 
teritorijā reģistrētu tiešo apakšuzņēmēju 
darba ņēmēju vienlīdzīgu tiesību 
aizsardzību, nodrošina, ka norīkotie darba 
ņēmēji un/vai kopēji fondi un sociālo 
partneru iestādes var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas 5. punktā minētās summas.

Or. en

Grozījums Nr. 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Solidāra atbildība apakšuzņēmuma 

līgumu slēgšanas gadījumos
1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
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vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.
3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
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noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.
4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 695
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Solidāra atbildība apakšuzņēmuma 
līgumu slēgšanas gadījumos

svītrots

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
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iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.
3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.
4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
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pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. hu

Grozījums Nr. 696
Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Solidāra atbildība apakšuzņēmuma 

līgumu slēgšanas gadījumos
1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
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atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.
3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.
4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. fi
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Grozījums Nr. 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Solidāra atbildība apakšuzņēmuma 

līgumu slēgšanas gadījumos
1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
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atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.
3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.
4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Solidāra atbildība apakšuzņēmuma 

līgumu slēgšanas gadījumos
1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
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darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.
3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.
4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 

svītrots
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attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

Or. hu

Grozījums Nr. 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 

svītrots
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ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

Or. en

Grozījums Nr. 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 

svītrots
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darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

svītrots

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
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iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 703
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

svītrots

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

Or. en
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Grozījums Nr. 704
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes vai 
kopēji fondi var līdztekus darba devējam 
vai darba devēja vietā saukt darbuzņēmēju, 
pie kura darba devējs (pakalpojumu 
sniedzējs vai pagaidu darba vieta vai darbā 
iekārtošanās aģentūra) ir tiešs 
apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, var nodrošināt, ka 
darba ņēmējs un/vai sociālo partneru 
iestādes vai kopēji fondi var līdztekus 
darba devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

Or. en

Pamatojums

Solidāru atbildību apakšuzņēmumu ķēdē piemēro nelielā ES valstu daļā. Uzspiežot šādu 
tiesisko regulējumu dalībvalstīm, kurās nav šādas tradīcijas, tiek izjauktas izveidojušās, 
efektīvas darba attiecību sistēmas. Dalībvalstīm ir pilnībā jānodrošina darba ņēmēju tiesību 
aizsardzība, tomēr transponējot šo direktīvu valstu tiesību aktos, dalībvalstu ziņā ir noteikt 
piemērotākos un efektīvākos līdzekļus šim mērķim savas valsts sociālajā un juridiskajā 
kontekstā.

Grozījums Nr. 705
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
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pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes vai 
kopēji fondi var līdztekus darba devējam 
vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

pasākumus, lai nediskriminējot
nodrošinātu, ka darba devējs, kurš darbu 
vai pakalpojumu izpildei nolīdzis citu 
uzņēmēju, šā uzņēmuma, apakšuzņēmēja 
vai viena no uzņēmēja vai apakšuzņēmēja 
nolīgtajiem aizdevējiem pienākumu 
izpildes ietvaros ir atbildīgs par 
darbiniekiem un/vai kopējiem fondiem vai 
sociālo partneru iestādēm, piemēram, 
galvotājiem, kuri nav iesnieguši 
iepriekšēju prasību, ar mērķi izpildīt darba
attiecību prasības.

Ja valsts līmenī ir stingrāki noteikumi, tie 
darbojas kā prioritārie.

Or. de

Grozījums Nr. 706
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai uzņēmumu, kas 
nepastarpināti izraugās citu uzņēmumu 
pakalpojumu sniegšanai tā vārdā, var 
saukt pie atbildības attiecībā uz tā tiešo 
apakšuzņēmēju par:
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Or. en

Grozījums Nr. 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Katra dalībvalsts nediskriminējot veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
uzņēmumam, kas pakalpojumu 
sniegšanai izraugās citu uzņēmumu, ir 
pienākums līdztekus darba devējam un/vai 
darba devēja vietā pildīt tā uzņēmuma vai
apakšuzņēmēja, vai darbā pieņēmēja, 
kuru attiecīgais uzņēmums ir izraudzījies, 
saistības šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 708
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai uzņēmumam, kas 
pakalpojumu sniegšanai izraugās citu 
uzņēmumu, ir pienākums līdztekus darba 
devējam vai tā vietā pildīt tā uzņēmuma 
vai apakšuzņēmēja, vai darbā pieņēmēja 
saistības, kuru attiecīgais uzņēmums ir 
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tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

izraudzījies. Šis noteikums nekādā 
gadījumā neliedz piemērot valsts līmenī 
jau ieviestos stingrākus noteikumus vai 
šādus noteikumus ieviest.

Or. en

Grozījums Nr. 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai uzņēmumu, kas tieši 
izraugās citu uzņēmumu pakalpojumu 
sniegšanai tā vārdā, var saukt pie 
atbildības attiecībā uz tā tiešo
apakšuzņēmēju par:

Or. en

Grozījums Nr. 710
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiešā darba
devēja pienākums ir izmaksāt jebkuras 
nesamaksātās darba samaksas saskaņā ar 
11. panta 5. punkta a) apakšpunktu, 
jebkādas pārmērīgas izmaksas saskaņā ar 
11. panta 5. punkta b) apakšpunktu, veikt 
jebkuras atmaksājamās summas vai 
nodokļu vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksu atmaksu. To nodrošina arī pēc 
tam, kad darba ņēmējs ir atgriezies 
viņa/viņas mītnes valstī vai citā 
dalībvalstī. Dalībvalstis var piemērot 
valsts līmenī paredzētos stingrākus 
noteikumus vai šādus noteikumus ieviest.

Or. en

Grozījums Nr. 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiešā darba
devēja pienākums ir izmaksāt jebkuras 
nesamaksātās darba samaksas saskaņā ar 
11. panta 5. punkta a) apakšpunktu, 
jebkādas pārmērīgas izmaksas saskaņā ar 
11. panta 5. punkta b) apakšpunktu, veikt 
jebkuras atmaksājamās summas vai 
nodokļu vai sociālā nodrošinājuma 
iemaksu atmaksu. To nodrošina arī pēc 
tam, kad darba ņēmējs ir atgriezies 
viņa/viņas mītnes valstī vai citā 
dalībvalstī. Dalībvalstis var piemērot 
valsts līmenī paredzētos stingrākus 
noteikumus vai šādus noteikumus ieviest.
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Or. en

Grozījums Nr. 712
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes 
vai kopēji fondi var līdztekus darba 
devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis nediskriminējot
nodrošina to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību; šie īpašie noteikumi ir
attiecināmi uz gadījumiem, ja nav 
samaksātas:

Or. fr

Grozījums Nr. 713
Jean-Luc Bennahmias

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
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tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes vai 
kopēji fondi var līdztekus darba devējam 
vai darba devēja vietā saukt darbuzņēmēju, 
pie kura darba devējs (pakalpojumu 
sniedzējs vai pagaidu darba vieta vai darbā 
iekārtošanās aģentūra) ir tiešs 
apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes vai 
kopēji fondi var līdztekus darba devējam 
vai darba devēja vietā saukt darbuzņēmēju, 
pie kura darba devējs (pakalpojumu 
sniedzējs vai pagaidu darba vieta vai darbā 
iekārtošanās aģentūra) ir tiešs vai netiešs
apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

Or. fr

Grozījums Nr. 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības,
par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes vai 
kopēji fondi var līdztekus darba devējam 
vai darba devēja vietā saukt darbuzņēmēju, 
pie kura darba devējs (pakalpojumu 
sniedzējs vai pagaidu darba vieta vai darbā 
iekārtošanās aģentūra) ir tiešs 
apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

1. Par visām Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis, nediskriminējot 
attiecībā uz to teritorijā reģistrētu tiešo 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vienlīdzīgu 
tiesību aizsardzību, nodrošina, ka darba 
ņēmējs un/vai sociālo partneru iestādes vai 
kopēji fondi var līdztekus darba devējam 
vai darba devēja vietā saukt darbuzņēmēju, 
pie kura darba devējs (pakalpojumu 
sniedzējs vai pagaidu darba vieta vai darbā 
iekārtošanās aģentūra) ir tiešs 
apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

Or. fr

Grozījums Nr. 715
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts



PE504.094v02-00 64/121 AM\925205LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 716
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 717
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 720
Marek Henryk Migalski
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 721
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nesamaksātās attiecīgās darba
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

a) visu nesamaksāto neto darba samaksu, 
kas viņiem pienākas, un/vai iemaksas, kas 
pienākas sociālo partneru iestādēm vai 
kopējiem fondiem, kā paredzēts 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 722
Elisabeth Schroedter

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nesamaksātās attiecīgās darba samaksas 
neto minimālās likmes un/vai iemaksas, 
kas pienākas sociālo partneru iestādēm vai 
kopējiem fondiem, ciktāl tas paredzēts 
direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punktā;

a) nesamaksātās attiecīgās darba samaksas 
neto likmes un/vai iemaksas, kas pienākas 
sociālo partneru iestādēm vai kopējiem 
fondiem, ciktāl tas paredzēts 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 723
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) jebkādas atmaksājamās ceļa, uztura 
un dzīvošanas/uzturēšanās izmaksas, 
kuras darba devējs ir nepamatoti ieturējis;

Or. en

Grozījums Nr. 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) jebkādas atmaksājamās ceļa, uztura 
un dzīvošanas/uzturēšanās izmaksas, 
kuras darba devējs ir nepamatoti ieturējis;

Or. en

Grozījums Nr. 725
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārmērīgu tādu izmaksu atmaksu 
saistībā ar neto darba samaksu vai ar 
izmitināšanas kvalitāti, kas ieturētas vai 
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atskaitītas no algas par darba devēja 
nodrošinātu izmitināšanu, un

Or. en

Grozījums Nr. 726
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu atmaksa.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 727
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu atmaksa.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 728
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkādas atmaksājamās summas vai svītrots



AM\925205LV.doc 69/121 PE504.094v02-00

LV

no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 730
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 731
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkādas atmaksājamās summas vai no 
darba algas ieturēto nodokļu vai sociālā 
nodrošinajuma iemaksu atmaksa.

b) jebkādas atmaksājamās summas vai no 
darba ņēmēja algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu atmaksa.

Or. en

Grozījums Nr. 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis noteikums nekādā gadījumā neliedz 
piemērot valsts līmenī jau ieviestos 
stingrākus noteikumus vai šādus 
noteikumus ieviest.

Or. en

Grozījums Nr. 733
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumattiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 734
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumattiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 735
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 739
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumatiecībām starp 

svītrots
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darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

Or. en

Grozījums Nr. 740
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 741
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 

svītrots
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pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 742
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 

svītrots
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piemērojamajiem noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 743
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 

svītrots



AM\925205LV.doc 77/121 PE504.094v02-00

LV

1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 747
Heinz K. Becker
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 748
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 

svītrots
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minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 749
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 750
Anne E. Jensen
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies uzticamības pārbaudes 
pienākumus, netiek saukts pie atbildības 
saskaņā ar 1. punktu. Šādu sistēmu 
piemēro caurskatāmi, nediskriminējoši un 
samērīgi. Tas var nozīmēt darbuzņēmēja 
veiktus preventīvus pasākumus attiecībā uz 
apakšuzņēmēja sniegtiem pierādījumiem 
par galvenajiem darba nosacījumiem, kurus 
piemēro darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, kā minēts Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 1. punktā, tostarp algas aprēķiniem 
un algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību darba 
ņēmēju norīkošanai darbā
piemērojamajiem noteikumiem.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies uzticamības pārbaudes 
pienākumus, netiek saukts pie atbildības 
saskaņā ar 1. punktu. Šādu sistēmu 
piemēro caurskatāmi, nediskriminējoši un 
samērīgi. Tas var nozīmēt darbuzņēmēja 
veiktus preventīvus pasākumus attiecībā uz 
apakšuzņēmēja sniegtiem pierādījumiem 
par galvenajiem darba nosacījumiem, kurus 
piemēro darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, kā minēts Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 1. punktā, tostarp algas aprēķiniem 
un algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
piemērojamajiem noteikumiem, vai to, ka 
apakšuzņēmējs un darbuzņēmējs ir 
informējis iestādes, lai tās varētu īstenot 
kontroli.

Or. en

Pamatojums

Profilakses pasākumus var aizstāt ar sistēmu, īstenojot kuru, iestādēm ir pilnībā un uzreiz 
pieejama jebkāda informācija no apakšuzņēmēja par sociālā nodrošinājuma un nodokļu 
samaksas, saistību u. tml. ievērošanu uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstīs un atbilstību 
noteikumiem par darba ņēmēju norīkošanu darbā.

Grozījums Nr. 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. un 2. punktu piemēro arī 
tiešajam klientam, izņemot 
privātpersonas, attiecībā uz to 
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līgumslēdzēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 752
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 753
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 

svītrots
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noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

Or. de

Grozījums Nr. 754
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 758
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 

svītrots
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kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

Or. en

Grozījums Nr. 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, 
kas nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 760
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 

3. Dalībvalstis var atbilstoši Savienības 
tiesību aktiem noteikt valsts tiesību aktos, 
nediskriminējot un ievērojot 
proporcionalitāti, stingrākas atbildības 
normas attiecībā uz apakšuzņēmēja 
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atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, kas 
nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā. Minētajos gadījumos 
dalībvalstis var noteikt, ka darbuzņēmējs, 
kas uzņēmies valsts tiesību aktos noteiktos 
uzticamības pārbaudes pienākumus, 
netiek saukts pie atbildības.

atbildības jomu un vērienu. Dalībvalstis 
var atbilstoši Savienības tiesību aktiem 
noteikt šādu atbildību arī citās nozarēs, kas 
nav iekļautas Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 761
Csaba Őry

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 762
Nadja Hirsch

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 763
Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 766
Marek Henryk Migalski

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties 
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 

4. Trīs gadu laikā pēc 20. pantā minētās 
dienas Padome un Eiropas Parlaments 
sadarbībā ar Komisiju un pēc 
apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
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nepieciešamos grozījumus vai labojumus. vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 768
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pārējos 12. panta punktus nepiemēro 
dalībvalstīm, kuras jau ar likumu ir 
paredzējušas noteikumus par darba 
tiesībām atbilstoša galvenā darbuzņēmēja 
atbildību, var apliecināt uzņēmumu 
nekaitīguma apliecināšanas procedūras 
esību, kā arī ir noteikušas tiesiski 
saistošas vērtību robežas attiecībā uz 
pienākumu ieviest galvenā darbuzņēmēja 
atbildību visās sociālās apdrošināšanas 
nozarēs.

Or. de

Grozījums Nr. 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šīs direktīvas noteikums savā ziņā 
ierobežo spēkā esošās piegādes ķēdes 
atbilstības sistēmas, kas jau ir izveidotas 
dalībvalstīs un paredz labākus 
nosacījumus darba ņēmējiem un darba 
ņēmēju aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana un 

atbildība
1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumam, kas pakalpojumu 
sniegšanai izraugās apakšuzņēmēju, ir 
pienākums līdztekus apakšuzņēmējam 
un/vai apakšuzņēmēja vietā pildīt tā 
apakšuzņēmēja vai jebkura cita 
starpnieka saistības šādos gadījumos.
2. Šis noteikums nekādā gadījumā neliedz 
piemērot valsts līmenī jau ieviestos 
stingrākus noteikumus vai šādus 
noteikumus ieviest.
3. Dalībvalstis var ierobežot vertikālo 
apakšlīgumu slēgšanu līdz trīs līmeņiem, 
ja ierobežojums nav diskriminējošs.

Or. en

Grozījums Nr. 771
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Apakšuzņēmuma līgumu slēgšana un 

atbildība



AM\925205LV.doc 91/121 PE504.094v02-00

LV

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumam, kas pakalpojumu 
sniegšanai izraugās apakšuzņēmēju, ir 
pienākums līdztekus apakšuzņēmējam 
un/vai apakšuzņēmēja vietā pildīt tā 
apakšuzņēmēja vai jebkura cita 
starpnieka saistības šādos gadījumos.
2. Šis noteikums nekādā gadījumā neliedz 
piemērot valsts līmenī jau ieviestos 
stingrākus noteikumus vai šādus 
noteikumus ieviest.
3. Dalībvalstis var ierobežot vertikālo 
apakšlīgumu slēgšanu līdz trīs līmeņiem, 
ja ierobežojums nav diskriminējošs.

Or. en

Grozījums Nr. 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot līdzekļus, kuri ir vai var būt 
paredzēti Savienības tiesību aktos, 
savstarpējās palīdzības un atzīšanas 
principi, kā arī šajā pantā paredzētie 
pasākumi un procedūras attiecas uz tādu 
administratīvo sodu un sankciju pārrobežu 
izpildi, kas par piemērojamo noteikumu 
neievērošanu dalībvalstī uzliktas 
pakalpojumu sniedzējam, kas reģistrēts citā 
dalībvalstī.

1. Neskarot līdzekļus, kuri ir vai var būt 
paredzēti Savienības tiesību aktos, 
savstarpējās palīdzības un atzīšanas 
principi, kā arī šajā pantā paredzētie 
pasākumi un procedūras attiecas uz tādu 
administratīvo sodu un sankciju pārrobežu 
izpildi attiecībā uz darba ņēmēju 
norīkošanu darbā situācijām saskaņā ar 
šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EK, kas 
par piemērojamo noteikumu neievērošanu 
dalībvalstī uzliktas pakalpojumu 
sniedzējam, kas reģistrēts citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas,
vai sociālā nodrošinājuma iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 987/2009, vai paziņot lēmumu, ar 
kuru noteikts sods vai sankcijas, vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 987/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai
sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu, sankcijas vai
sociālā nodrošinājuma iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku vai paziņot lēmumu, ar 
kuru noteikts sods, sankcijas vai sociālā
nodrošinājuma iemaksas ar atpakaļejošu 
spēku.

Or. en
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Grozījums Nr. 775
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai
sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas,
vai sociālā nodrošinājuma iemaksas, vai
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods, 
sankcijas vai sociālā nodrošinājuma
iemaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 776
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas,
vai paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods 
vai sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 777
Georges Bach
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai
sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot tai lēmumu, ar kuru noteikts sods 
vai sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 779
Nadja Hirsch
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas,
vai sociālā nodrošinājuma iemaksas vai
paziņot lēmumu, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas, vai sociālā nodrošinājuma
iemaksas, ciktāl saņēmējas iestādes 
dalībvalsts spēkā esošie tiesību akti un 
administratīvā prakse pieļauj šādu rīcību 
par līdzīgām prasībām vai lēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 780
Thomas Mann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz kriminālpārkāpumiem vai 
administratīvajiem pārkāpumiem, par 
kuriem saskaņā ar Direktīvu par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā paredzēts sods, 
netiek piemērots abpusējas vienošanās 
princips.

Or. de

Grozījums Nr. 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde nodrošina, lai soda vai 
sankciju atgūšanas prasība vai 
paziņošana notiktu atbilstoši tajā 
dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem, 
bet kompetentā saņēmēja iestāde 
nodrošina, lai atgūšanas paziņošana 
pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī 
noritētu saskaņā ar saņēmējā dalībvalstī 
spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem un 
administratīvo praksi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde nodrošina, lai soda vai 
sankciju atgūšanas prasība vai 
paziņošana notiktu atbilstoši tajā 
dalībvalstī spēkā esošajiem noteikumiem, 
bet kompetentā saņēmēja iestāde 
nodrošina, lai atgūšanas paziņošana 
pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī 
noritētu saskaņā ar saņēmējā dalībvalstī 
spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem un 
administratīvo praksi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevar 
lūgt soda vai sankciju atgūšanu vai 
lēmuma, ar kuru noteikts sods vai 
sankcijas, paziņošanu, ja un kamēr sods 
vai sankcijas, kā arī ar to saistītā prasība 
un/vai tās īstenošanai nepieciešamais 
instruments pieprasījuma iesniedzējā 
dalībvalstī tiek minētajā dalībvalstī 
apstrīdēts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevar lūgt
soda vai sankciju atgūšanu vai lēmuma, ar 
kuru noteikts sods vai sankcijas, 
paziņošanu, ja un kamēr sods vai sankcijas, 
kā arī ar to saistītā prasība un/vai tās 
īstenošanai nepieciešamais instruments 
pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī tiek 
minētajā dalībvalstī apstrīdēts.

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde pamato 
pieprasījumu par soda vai sankciju 
atgūšanu vai lēmumu, ar kuru noteikts sods 
vai sankcijas, vai sociālā nodrošinājuma
iemaksas ar atpakaļejošu spēku, vai
paziņošanu, ja un kamēr sods vai sankcijas, 
kā arī ar to saistītā prasība un/vai tās 
īstenošanai nepieciešamais instruments 
pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī tiek 
minētajā dalībvalstī apstrīdēts, izņemot, ja 
ir iespējama tās īstenošana pieprasītajā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 785
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevar lūgt 
soda vai sankciju atgūšanu vai lēmuma, ar 
kuru noteikts sods vai sankcijas, 
paziņošanu, ja un kamēr sods vai sankcijas, 
kā arī ar to saistītā prasība un/vai tās 
īstenošanai nepieciešamais instruments 
pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī tiek 
minētajā dalībvalstī apstrīdēts.

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde nevar lūgt 
soda vai sankciju atgūšanu vai lēmuma, ar 
kuru noteikts sods vai sankcijas, 
paziņošanu, ja un kamēr sods vai sankcijas, 
kā arī ar to saistītā prasība un/vai tās 
īstenošanai nepieciešamais instruments 
pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī tiek 
minētajā dalībvalstī apstrīdēts. Tas nav 
spēkā, ja atbilstoši uzņēmējas valsts 
tiesību aktiem to var izpildīt līdzvērtīgā 
veidā.

Or. de

Grozījums Nr. 786
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja procedūras laikā atklājas, ka 
pakalpojumu sniedzējs neatrodas 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstī 
vai norādītā adrese vai cita informācija 
par uzņēmumu nav pareiza, 
kompetentajām iestādēm formālu 
apsvērumu dēļ nevajadzētu šo procedūru 
pabeigt, bet gan izmeklēt attiecīgo 
jautājumu un informēt fizisko vai 
juridisko personu, kas bija atbildīga par 
darba ņēmēja norīkošanu darbā.

Or. de

Grozījums Nr. 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr pieprasījuma iesniedzēja iestāde 
var pieprasīt, lai piesardzības nolūkos 
iesaldē un konfiscē līdzekļus, ierobežojot 
neatgūšanas risku, pirms lēmums kļūst 
par galīgu saskaņā ar Direktīvu (..) par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju Eiropas Savienībā. 
Uzņēmējas dalībvalstis papildus var 
atļaut, ka attiecīgie darba ņēmēji 
automātiski kļūst par uzņēmējas 
dalībvalsts sociālās nodrošinājuma
sistēmas dalībniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja noskaidro, ka pakalpojumu 
sniedzējs tiešām nav reģistrēts iespējamās 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstī 
vai uzņēmuma adrese vai dati nav patiesi, 
kompetentās iestādes nevis izbeidz 
procesu formālu iemeslu dēļ, bet turpina 
izmeklēšanu, lai noteiktu tās fiziskās vai 
juridiskās personas identitāti, kas ir 
atbildīga par norīkošanu darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma par soda vai sankciju 
atgūšanu vai lēmuma paziņošanu, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, pieprasījuma 
saņēmēja iestāde sniedz visu informāciju 
un savstarpējo palīdzību, kas pieprasījuma 
iesniedzējai iestādei varētu noderēt soda 
un/vai sankciju atgūšanā, kā arī cik vien 
iespējams saistībā ar attiecīgo 
pieprasījumu.

Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma par soda vai sankciju 
atgūšanu vai lēmuma paziņošanu, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, pieprasījuma 
saņēmēja iestāde nekavējoties sniedz visu
pieprasīto informāciju un savstarpējo 
palīdzību pieprasījuma iesniedzējai 
iestādei, kā arī saistībā ar attiecīgo 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 790
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma par soda vai sankciju 
atgūšanu vai lēmuma paziņošanu, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, pieprasījuma 
saņēmēja iestāde sniedz visu informāciju 
un savstarpējo palīdzību, kas pieprasījuma 
iesniedzējai iestādei varētu noderēt soda 
un/vai sankciju atgūšanā, kā arī cik vien 
iespējams saistībā ar attiecīgo 
pieprasījumu.

1. Pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes 
pieprasījuma par soda vai sankciju 
atgūšanu vai lēmuma paziņošanu, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, pieprasījuma 
saņēmēja iestāde nekavējoties sniedz visu 
informāciju un savstarpējo palīdzību, kas 
pieprasījuma iesniedzējai iestādei varētu 
noderēt soda un/vai sankciju atgūšanā, kā 
arī cik vien iespējams saistībā ar attiecīgo 
pieprasījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Soda vai sankciju atgūšanas vai lēmuma, 
ar kuru noteikts sods vai sankcijas, 
paziņošanas nolūkā saņēmējā dalībvalstī, 
jebkurš sods vai sankcijas, attiecībā uz 
kuru ir iesniegts pieprasījums par atgūšanu 
vai paziņošanu, tiek uzskatīts par 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts sodu 
vai sankcijām.

2. Soda, sankciju vai sociālā
nodrošinājuma iemaksu ar atpakaļejošu 
spēku atgūšanas vai lēmuma, ar kuru 
noteikts sods, sankcijas vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksas ar atpakaļejošu 
spēku, paziņošanas nolūkā saņēmējā 
dalībvalstī, jebkurš sods, sankcijas vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku, attiecībā uz kuru ir 
iesniegts pieprasījums par atgūšanu vai 
paziņošanu, tiek uzskatīts par pieprasījuma 
saņēmējas dalībvalsts sodu vai sankcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Soda vai sankciju atgūšanas vai lēmuma, 
ar kuru noteikts sods vai sankcijas, 
paziņošanas nolūkā saņēmējā dalībvalstī, 
jebkurš sods vai sankcijas, attiecībā uz 
kuru ir iesniegts pieprasījums par atgūšanu 
vai paziņošanu, tiek uzskatīts par 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts sodu 
vai sankcijām.

2. Soda, sankciju vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksu atgūšanas vai 
lēmuma, ar kuru noteikts sods, sankcijas
vai nodrošinājuma iemaksas, paziņošanas 
nolūkā saņēmējā dalībvalstī, jebkurš sods 
vai sankcijas, attiecībā uz kuru ir iesniegts 
pieprasījums par atgūšanu vai paziņošanu, 
tiek uzskatīts par pieprasījuma saņēmējas 
dalībvalsts sodu vai sankcijām.

Or. de

Grozījums Nr. 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



PE504.094v02-00 102/121 AM\925205LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Soda vai sankciju atgūšanas vai lēmuma, 
ar kuru noteikts sods vai sankcijas, 
paziņošanas nolūkā saņēmējā dalībvalstī, 
jebkurš sods vai sankcijas, attiecībā uz 
kuru ir iesniegts pieprasījums par atgūšanu 
vai paziņošanu, tiek uzskatīts par 
pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts sodu 
vai sankcijām.

2. Soda vai sankciju, vai sociālā
nodrošinājuma iemaksu ar atpakaļejošu 
spēku atgūšanas vai lēmuma, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, paziņošanas 
nolūkā saņēmējā dalībvalstī, jebkurš sods 
vai sankcijas, attiecībā uz kuru ir iesniegts 
pieprasījums par atgūšanu vai paziņošanu, 
tiek uzskatīts par pieprasījuma saņēmējas 
dalībvalsts sodu vai sankcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tūlīt 
informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi 
par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās 
pieprasījumu par paziņošanu vai atgūšanu, 
it īpaši norādot dienu, kurā attiecīgais 
dokuments vai lēmumus nodots vai 
paziņots adresātam.

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tūlīt 
informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi 
par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās 
pieprasījumu par informāciju, paziņošanu 
vai atgūšanu, it īpaši norādot dienu, kurā 
attiecīgais dokuments vai lēmumus nodots 
vai paziņots adresātam.

Minētā prasība ir piemērojama arī 
gadījumā, ja tiek sekmīgi novērsti būtiski 
šķēršļi pieprasījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 795
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tūlīt 
informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi 
par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās 
pieprasījumu par paziņošanu vai atgūšanu, 
it īpaši norādot dienu, kurā attiecīgais 
dokuments vai lēmumus nodots vai 
paziņots adresātam.

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tūlīt 
informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi 
par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās 
pieprasījumu par informēšanu, paziņošanu 
vai atgūšanu, it īpaši norādot dienu, kurā 
attiecīgais dokuments vai lēmumus nodots 
vai paziņots adresātam.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad rodas 
būtiski šķēršļi veiksmīgai pieprasījuma 
apstrādei.

Or. de

Grozījums Nr. 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tūlīt 
informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi 
par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās 
pieprasījumu par paziņošanu vai atgūšanu, 
it īpaši norādot dienu, kurā attiecīgais 
dokuments vai lēmumus nodots vai 
paziņots adresātam.

3. Pieprasījuma saņēmēja iestāde tūlīt 
informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi 
par darbībām, kas veiktas saistībā ar tās 
pieprasījumu par informāciju, paziņošanu 
vai atgūšanu, it īpaši norādot dienu, kurā 
attiecīgais dokuments vai lēmumus nodots 
vai paziņots adresātam.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētā prasība ir piemērojama arī 
gadījumā, ja tiek sekmīgi novērsti būtiski 
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šķēršļi pieprasījumam.

Or. en

Grozījums Nr. 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumus par soda vai sankciju 
atgūšanu piemēro arī sodiem, kas uzlikti 
kā daļa no darba tiesu pieņemtiem 
obligāti izpildāmiem lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 799
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Noteikumus par soda vai sankciju 
atgūšanu piemēro arī sodiem, kas uzlikti 
kā daļa no valstu tiesu pieņemtiem 
obligāti izpildāmiem lēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Tiesām uzņēmējā valstī vai uzņēmējdarbības reģistrācijas valstī ir jādod iespēja izskatīt un 
piespriest sodu uzņēmumiem, kas rīkojas pretrunā ar valsts un Savienības tiesību aktiem, un 
kompensēt attiecīgos kaitējumus un veikt citus maksājumus darba ņēmējiem, kas ir kļuvuši 
par šādu tiesību aktu pārkāpumu upuriem.
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Grozījums Nr. 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvas 13. un 14. pants ir 
piemērojams arī lēmumiem, kas pieņemti 
sanāksmēs, kuras ir daļa no rūpnieciskām 
procedūrām, tostarp starpniecības 
sanāksmēs starp sociālajiem partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atgūšanas vai paziņošanas procedūras 
gaitā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai 
ieinteresētā persona sodu, sankcijas un/vai 
saistītās prasības apstrīd, noteiktā soda vai 
sankciju pārrobežu izpildes procedūru 
pārtrauc līdz brīdim, kamēr nav pieņemts 
attiecīgās valsts iestādes lēmums šajā 
jautājumā.

1. Ja atgūšanas vai paziņošanas procedūras 
gaitā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai 
ieinteresētā persona sodu, sankcijas un/vai 
saistītās prasības apstrīd, noteiktā soda vai 
sankciju pārrobežu izpildes procedūru 
pārtrauc līdz brīdim, kamēr nav pieņemts 
attiecīgās valsts iestādes lēmums šajā 
jautājumā. Pieprasījuma iesniedzēja 
iestāde nekavējoties informē iestādi, par 
kuru ir iesniegts pieprasījums, par 
apstrīdēšanu. Tomēr pieprasījuma 
iesniedzēja iestāde var pieprasīt, lai 
piesardzības nolūkos iesaldē un konfiscē 
līdzekļus, ierobežojot neatgūšanas risku, 
pirms lēmums kļūst par galīgu saskaņā ar 
Direktīvu (..) par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju 
Eiropas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atgūšanas vai paziņošanas procedūras 
gaitā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai 
ieinteresētā persona sodu, sankcijas un/vai 
saistītās prasības apstrīd, noteiktā soda vai 
sankciju pārrobežu izpildes procedūru 
pārtrauc līdz brīdim, kamēr nav pieņemts 
attiecīgās valsts iestādes lēmums šajā 
jautājumā.

1. Ja atgūšanas vai paziņošanas procedūras 
gaitā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs 
sodu, sankcijas un/vai saistītās prasības 
apstrīd pieprasījuma iesniedzējā 
dalībvalstī saskaņā ar apstrīdēšanai 
piemērojamajiem noteikumiem, noteiktā 
soda vai sankciju pārrobežu izpildes 
procedūru pārtrauc līdz brīdim, kamēr nav 
pieņemts attiecīgās valsts iestādes lēmums 
šajā jautājumā.

Or. en

Grozījums Nr. 803
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja atgūšanas vai paziņošanas procedūras 
gaitā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai 
ieinteresētā persona sodu, sankcijas un/vai 
saistītās prasības apstrīd, noteiktā soda vai 
sankciju pārrobežu izpildes procedūru 
pārtrauc līdz brīdim, kamēr nav pieņemts 
attiecīgās valsts iestādes lēmums šajā 
jautājumā.

1. Ja atgūšanas vai paziņošanas procedūras 
gaitā attiecīgais pakalpojumu sniedzējs vai 
ieinteresētā persona sodu, sankcijas un/vai 
saistītās prasības apstrīd, noteiktā soda vai 
sankciju pārrobežu izpildes procedūru 
pārtrauc līdz brīdim, kamēr nav pieņemts 
attiecīgās dalībvalsts, kas veic 
izmeklēšanu, iestādes lēmums šajā 
jautājumā.

Or. de

Grozījums Nr. 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
-17. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-17. pants
1. Šī direktīva un Direktīva 96/71/EK 
neskar dalībvalstu tiesības piemērot vai 
ieviest tiesiskus, reglamentējošus vai 
administratīvus noteikumus, kas ir 
labvēlīgāki darba ņēmējiem vai sekmē vai 
atļauj slēgt tādus koplīgumus starp 
sociālajiem partneriem, kuri ir labvēlīgāki 
darba ņēmējiem.
2. Šīs direktīvas īstenošana nekādā 
gadījumā nav uzskatāma par pietiekamu 
pamatojumu, lai samazinātu darba 
ņēmēju vispārējo aizsardzības līmenī šajā 
direktīvā un Direktīvā 96/71/EK minētajās 
jomās. Tas, ņemot vērā mainīgos 
apstākļus, neskar dalībvalstu un/vai 
vadības un darbaspēka tiesības izstrādāt 
tādus tiesiskus, reglamentējošus vai 
līgumu noteikumus, kas atšķiras no šīs 
direktīvas pieņemšanas laikā spēkā 
esošajiem noteikumiem, ar nosacījumu, 
ka ir ievērotas šajā direktīvā noteiktās 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 805
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darba noteikumos, kas saskaņā ar 
Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā 3. panta 2. punktu attiecas uz darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, noteiktas 
minimālās prasības. Šajā direktīvā un 
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Direktīvā 96/71/EK nav skarti tie 
dalībvalstu tiesību akti, ar kuriem darba 
ņēmējiem var tiesisku un administratīvu 
noteikumu veidā noteikt, piemērot vai 
piešķirt labvēlīgāku algu un darba 
noteikumus, kā noteikts 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 7., 8. un 
10. punktā, vai veicināt vai atļaut noslēgt 
tādus koplīgumus vai vienošanās starp 
sociālajiem partneriem, kas ir labvēlīgāki 
darba ņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 806
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sasniegtu kopīgos mērķus un 
uzdevumus saskaņā ar vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminācijas principu, 
dalībvalstis, pieņemot vai piemērojot 
tiesisko regulējumu, rīkojumus un/vai 
administratīvos noteikumus, jo īpaši 
publisko iepirkumu līgumu jomā valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī, var veicināt 
līdzīgas algas un līdzīgu darba noteikumu 
izveidi līdzvērtīgās darbavietās, ja tas rada 
labvēlīgākus apstākļus darba ņēmējam. 
Tas attiecas arī uz darbā norīkotiem 
darba ņēmējiem. Tas ir spēkā neatkarīgi 
no šīs direktīvas un Direktīvas 96/71/EK.
Dalībvalstis starptautiskiem uzņēmumiem, 
kas atrodas citās dalībvalstīs, var noteikt 
tādu koplīgumu piemērošanu, kuri
nosaka prasības papildus minimālajiem 
darba noteikumiem, kas noteikti tiesību 
aktos, rīkojumos vai administratīvajos 
noteikumos.

Or. de
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Grozījums Nr. 807
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
3. pantu dalībvalstis darba noteikumus, 
kas kādā reģionā ir noteikti līdzīgiem 
uzņēmumiem, profesijām vai nozarēm, 
var pieņemt kā labvēlīgākus darba 
noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 808
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis, kurām nav vispārējās 
piemērošanas sistēmas, kā labvēlīgākos 
darba noteikumus var pieņemt 
koplīgumus, kas kādā reģionā ir noteikti 
līdzīgiem attiecīgās nozares uzņēmumiem. 
Saistībā ar to jāņem vērā atbilstoši 
paradumi.

Or. de

Grozījums Nr. 809
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 5. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Īstenojot šo direktīvu un 
Direktīvu 96/71/EK, dalībvalstis var arī 
ratificēt ILO konvenciju Nr. 94.

Or. de

Grozījums Nr. 810
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Īstenojot šīs direktīvas, netiek kavēta 
algas vai minimālās algas indeksācijas 
mehānismu ieviešana vai piemērošana, 
un tos var piemērot darbā norīkotajiem
darba ņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 811
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
17.a pants – 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šīs direktīvas īstenošanu nevar 
izmantot kā pamatojumu vispārējā 
aizsardzības līmeņa samazināšanai darba 
ņēmējiem, uz kuriem attiecas šī direktīva 
un Direktīva 96/71/EK.

Or. de
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Grozījums Nr. 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvo sadarbību un savstarpējo 
palīdzību starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kā noteikts 6., 7., 10. panta 
3. punktā, 13., 14. un 15. pantā, īsteno, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), kas izveidota ar [atsauce uz 
IMI regulu]89.

1. Administratīvo sadarbību un savstarpējo 
palīdzību starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kā noteikts 6., 7., 10. panta 
3. punktā, 13., 14. un 15. pantā, īsteno, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), kas izveidota ar [atsauce uz 
IMI regulu] vai arī citām noteiktām 
sadarbības metodēm, par kurām 
dalībvalstis vienojas katrā attiecīgā 
gadījumā, vai divpusējiem nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Administratīvo sadarbību un savstarpējo 
palīdzību starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, kā noteikts 6., 7., 10. panta 
3. punktā, 13., 14. un 15. pantā, īsteno, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), kas izveidota ar [atsauce uz 
IMI regulu]89.

1. Administratīvo sadarbību starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā
noteikts 6., 7., 10. panta 3. punktā, 13., 14. 
un 15. pantā, pēc iespējas īsteno, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), kas izveidota ar [atsauce uz 
IMI regulu], un var papildināt ar citiem 
konkrētiem sadarbības līdzekļiem, 
piemēram, divpusējiem nolīgumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šīs direktīvas un Direktīvas 96/71/EK 
attiecīgajā pantā paredzēto savstarpējo 
palīdzību starp dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm īsteno, pēc iespējas izmantojot 
pašreizējos sadarbības līdzekļus un tos 
papildinot ar Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), kas izveidota ar [atsauce uz 
IMI regulu].

Or. en

Grozījums Nr. 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
divpusējas vienošanās par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

2. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantā noteiktajiem principiem
dalībvalstis var brīvi piemērot divpusējas 
vienošanās par kompetento iestāžu 
administratīvo sadarbību un savstarpējo 
palīdzību attiecībā uz Direktīvas 96/71/EK
un šīs direktīvas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
divpusējas vienošanās par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
divpusējas vienošanās par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 817
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
divpusējas vienošanās par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot un 
noslēgt jaunas divpusējas vienošanās par 
kompetento iestāžu administratīvo 
sadarbību attiecībā uz tādu nodarbinātības 
noteikumu un nosacījumu piemērošanu un 
pārraudzību, kas piemērojami 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, ciktāl 
šie pasākumi nelabvēlīgi neietekmē 
attiecīgo darba ņēmēju un uzņēmumu 
tiesības un pienākumus.

Or. de

Grozījums Nr. 818
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot
divpusējas vienošanās par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot
divpusējus nolīgumus par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
divpusējas vienošanās par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
divpusējas vienošanās vai slēgt jaunus 
divpusējus nolīgumus par kompetento 
iestāžu administratīvo sadarbību attiecībā 
uz tādu nodarbinātības noteikumu un 
nosacījumu piemērošanu un pārraudzību, 
kas piemērojami Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētajiem darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 820
Thomas Händel
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minēto divpusējo 
vienošanos kontekstā dalībvalstu 
kompetentās iestādes pēc iespējas vairāk 
izmanto IMI. Ja kompetentā iestāde kādā 
no attiecīgajām dalībvalstīm ir 
izmantojusi IMI, to izmanto visām 
turpmākajām darbībām un tā ir 
prioritāra, salīdzinot ar mehānismu(-iem), 
kas paredzēti šādā divpusējā vienošanās 
par administratīvo sadarbību un 
savstarpējo palīdzību.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minēto divpusējo 
vienošanos kontekstā dalībvalstu 
kompetentās iestādes pēc iespējas vairāk 
izmanto IMI. Ja kompetentā iestāde kādā 
no attiecīgajām dalībvalstīm ir 
izmantojusi IMI, to izmanto visām 
turpmākajām darbībām un tā ir 
prioritāra, salīdzinot ar mehānismu(-iem), 
kas paredzēti šādā divpusējā vienošanās 
par administratīvo sadarbību un 
savstarpējo palīdzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minēto divpusējo 
vienošanos kontekstā dalībvalstu 
kompetentās iestādes pēc iespējas vairāk 
izmanto IMI. Ja kompetentā iestāde kādā 
no attiecīgajām dalībvalstīm ir 
izmantojusi IMI, to izmanto visām 
turpmākajām darbībām un tā ir 
prioritāra, salīdzinot ar mehānismu(-iem), 
kas paredzēti šādā divpusējā vienošanās 
par administratīvo sadarbību un 
savstarpējo palīdzību.

3. Šā panta 2. punktā minēto divpusējo 
vienošanos kontekstā dalībvalstu 
kompetentās iestādes pēc iespējas vairāk 
izmanto IMI.

Or. en

Grozījums Nr. 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minēto divpusējo 
vienošanos kontekstā dalībvalstu 
kompetentās iestādes pēc iespējas vairāk 
izmanto IMI. Ja kompetentā iestāde kādā 
no attiecīgajām dalībvalstīm ir izmantojusi 
IMI, to izmanto visām turpmākajām 
darbībām un tā ir prioritāra, salīdzinot ar 
mehānismu(-iem), kas paredzēti šādā 
divpusējā vienošanās par administratīvo 
sadarbību un savstarpējo palīdzību.

3. Šā panta 2. punktā minēto divpusējo 
vienošanos kontekstā dalībvalstu 
kompetentās iestādes pēc iespējas vairāk 
izmanto IMI. Ja kompetentā iestāde kādā 
no attiecīgajām dalībvalstīm ir izmantojusi 
IMI, to izmanto visām turpmākajām 
darbībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 824
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Kompetentā iestāde iekļauj 9. panta 
1. punkta a) un d) apakšpunktā un 
3. panta 1. punktā minēto informāciju 
IMI sistēmā, lai tā būtu nekavējoties 
pieejama citām kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Noteikumu stingrības nemazināšanas 

klauzula — labvēlīgāki noteikumi
1. Šī direktīva un Direktīva 96/71/EK 
neskar dalībvalstu tiesības piemērot vai 
ieviest tiesiskus, reglamentējošus vai 
administratīvus noteikumus, kas ir 
labvēlīgāki darba ņēmējiem vai sekmē vai 
atļauj slēgt tādus koplīgumus starp 
sociālajiem partneriem, kas ir labvēlīgāki 
darba ņēmējiem.
2. Šīs direktīvas īstenošana nekādā 
gadījumā nav uzskatāma par pietiekamu 
pamatojumu, lai samazinātu darba 
ņēmēju vispārējo aizsardzības līmeni šajā 
direktīvā un Direktīvā 96/71/EK minētajās 
jomās. Tas, ņemot vērā mainīgos 
apstākļus, neskar dalībvalstu un/vai 
vadības un darbaspēka tiesības izstrādāt 
tādus tiesiskus, reglamentējošus vai 
līgumu noteikumus, kas atšķiras no šīs 
direktīvas pieņemšanas laikā spēkā 
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esošajiem noteikumiem, vienmēr izpildot 
nosacījumu, ka ir ievērotas šajā direktīvā 
noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Smagu pārkāpumu ES līmeņa melnais 

saraksts
Trīs gada laikā pēc 20. pantā minētā 
datuma Komisija iesniedz Padomei un 
Eiropas Parlamentam ietekmes 
novērtējumu par iespēju izveidot ES 
līmeņa melno sarakstu, kurā tiek 
iekļautas fiziskas un juridiskas personas, 
kas atkārtoti izdarījušas smagus 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transponēšana Transponēšana un neatbilstība

Or. en



AM\925205LV.doc 119/121 PE504.094v02-00

LV

Grozījums Nr. 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja dalībvalstis netransponē šīs 
direktīvas noteikumus, Komisija uzsāk 
parasto pārkāpumu procedūru vai 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta rīkojumu 
apsver iespēju uzsākt pārkāpumu 
procedūru un attiecīgā gadījumā uzsāk to.

Or. en

Grozījums Nr. 829
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
21. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojums Ziņojums un Direktīvas 96/71/EK 
grozījumi

Or. de

Grozījums Nr. 830
Thomas Händel

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā sagatavojot attiecīgus 

1. Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu.
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priekšlikumus.

Ja šie ziņojumi neuzrāda būtiskus 
uzlabojumus darbā norīkoto darba 
ņēmēju situācijā, gadu pēc 1. punktā 
minētā ziņojuma sagatavošanas termiņa 
Direktīvu 96/71/EK groza, nosakot, ka 
attiecībā uz 3. panta 1. punkta otrā 
ievilkuma c) apakšpunktu saistībā ar 
8. punktu spēkā ir ne tikai minimālās 
algas likmes un vispārēji piemērojamie 
koplīgumi, bet arī vienlīdzīgas algas un 
visi koplīgumi, ja attiecībā uz to ir 
paredzēti konkrēti noteikumi. Darbā 
norīkotie darba ņēmēji uzņēmējā valstī ir 
vienlīdzīgi ar nenorīkotajiem darba 
ņēmējiem attiecībā uz algu un papildu 
atlīdzībām, ikgadējo atvaļinājumu un 
citiem darba nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā sagatavojot attiecīgus 
priekšlikumus.

Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā sagatavojot attiecīgus 
priekšlikumus. Šim ziņojumam pievieno 
riska novērtējumus, kurus regulāri veic 
kompetentās iestādes, lai varētu noteikt 
darbību nozares, kas īpaši bieži norīko 
darba ņēmējus pakalpojumu sniegšanai to 
teritorijā. Minētajā novērtējumā ir 
jāizveido Eiropas līmeņa kartogrāfija par 
konkrētu nozaru īpašām problēmām un 
vajadzībām, precedentiem pārkāpumu 
ziņā, kā arī noteiktu darba ņēmēju grupu 
neaizsargātību.
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Or. fr

Grozījums Nr. 832
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā sagatavojot attiecīgus 
priekšlikumus.

Komisija ne vēlāk kā 3 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā sagatavojot attiecīgus 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā sagatavojot attiecīgus 
priekšlikumus.

Komisija ne vēlāk kā 5 gadus pēc 
transponēšanas termiņa beigām ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai par šīs direktīvas 
īstenošanu, vajadzības gadījumā 
sagatavojot attiecīgus priekšlikumus.

Or. en


