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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

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

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas attiecas uz to, kā 
izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0131),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 53. panta 1. punktu, 62. pantu un 
294. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu 
(C7-0086/2012),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Iekšēja tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2012) un Juridiskās komitejas 
atzinumu (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

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

                                               
1 OV C .. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
dod katram pilsonim tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 
un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem. Jānorāda, 
ka pārvietošanās brīvība atšķiras no
pakalpojumu sniegšanas brīvības, kura 
ietver uzņēmumu tiesības sniegt 
pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ietver 
uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus 
citā dalībvalstī, uz kuru uzņēmumi uz 
laiku var nosūtīt (“norīkot”) savus darba 
ņēmējus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu. Darba ņēmēju norīkošanas nolūkā 
ir nepieciešams nošķirt šo brīvību no
darba ņēmēju pārvietošanās brīvības, kas 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 
un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem.

Or. en

Pamatojums

Darba ņēmēju norīkošana notiek pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros un nav jaucama 
ar darba ņēmēju pārvietošanās brīvību. Ierosinātā grozījuma mērķis ir to uzsvērt. Tā kā šī 
direktīva attiecas uz darba ņēmēju norīkošanu, tas jānorāda jau sākumā.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība.

(4) Lai novērstu, ka uzņēmumi apiet un/vai 
ļaunprātīgi izmanto piemērojamos 
noteikumus, nepareizi vai krāpnieciskos 
nolūkos izmantojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, kas noteikta Līgumā, 
un/vai Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, 
būtu jāuzlabo jēdziena “norīkošana darbā” 
īstenošana un pārraudzība un Savienības 
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līmenī jāievieš vienotāki kritēriji, kas 
sekmē vienotu interpretāciju.

Or. en

Pamatojums

Ar tiem 3. panta elementiem, uz kuriem šis apsvērums attiecas, būtu jāveicina jēdziena 
“norīkošana darbā” vienota interpretācija, lai panāktu vienotu izpratni par to, kas patiešām 
ir norīkošana.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir arodbiedrībām, jo saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi sociālie 
partneri var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm.

(8) Saistībā ar darba ņēmēju norīkošanu 
darbā, lai sniegtu pakalpojumus, ļoti liela 
nozīme ir sociālajiem partneriem, jo 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi tie var (alternatīvi vai vienlaikus) 
noteikt atšķirīgus līmeņus piemērojamajām 
minimālajām algas likmēm. Šīs tiesības 
būtu jāsaista ar viņu atbildību sazināties 
un informēt par minētajām likmēm.
Lai uzņēmumiem dotu stimulu ievērot 
visus saistošos noteikumus, sociālajiem 
partneriem būtu jāapsver iespēja ieviest 
sertifikātus, ko varētu izmantot atbilstošu 
uzņēmumu “balto sarakstu” radīšanai, 
kas būtu to uzticamības redzams 
apliecinājums.

Or. en

Pamatojums

Formulējuma “sociālie partneri” mērķis ir iekļaut šajā apsvērumā arī darba devēju 
organizācijas. Minimālās algas likmju noteikšana ar kolektīvajiem līgumiem ļoti bieži nav 
pietiekami pārredzams process ārvalstu uzņēmumiem. Tāpēc uzlabo viņu saziņu un iesaista 
sociālos partnerus. Lai īstenotu Direktīvu 96/71/EK, ir jāievieš ne tikai kontroles pasākumi, 
bet arī vairāki motivācijas instrumenti.
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Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Turklāt izšķirīga nozīme ir sadarbības
garam, nepārtrauktam dialogam un 
savstarpējai sapratnei.

(11) Tā kā ir ierobežota uzņēmējas 
dalībvalsts spēja noteikt faktus, kas 
attiecas uz ārvalstu uzņēmumu, sadarbība 
ar reģistrācijas dalībvalsti ir izšķiroša un 
tā jāturpina uzlabot. Turklāt izšķirīga 
nozīme ir palīdzības garam, nepārtrauktam 
dialogam un savstarpējai sapratnei.

Or. en

Pamatojums

Bez konsultācijām un sadarbības ar reģistrācijas dalībvalsti uzņēmējai dalībvalstij ir 
objektīvi neiespējami noteikt visus faktiskos elementus, kas attiecas uz ārvalstu uzņēmumu. 
Neraugoties uz pašreizējām problēmām šādā sadarbībā, ir neiedomājami nodot pilnu 
atbildību uzņēmējai dalībvalstij, neņemot vērā to pārbaužu un kontroļu rezultātus, kas veiktas 
reģistrācijas dalībvalstī.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
komptentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tam 
nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā.

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un
kompetentajām iestādēm būtu jāizmanto 
vienīgi Iekšējā tirgus informācijas sistēma 
(IMI sistēma) jebkurā gadījumā, kad tas 
iespējams. Tomēr tam nebūtu jāliedz 
piemērot divpusējas vienošanās vai 
administratīvās sadarbības pasākumi tajās 
jomās, uz kurām IMI sistēma neattiecas.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā atsauksmes no IMI sistēmas lietotājiem ir ļoti pozitīvas, ir ieteicams noteikt tās obligātu 
lietošanu jautājumos, uz ko šī sistēma attiecas.

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstu pienākums sniegt 
vispārēji pieejamu informāciju par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem ne tikai pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm, bet arī 
attiecīgajiem darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem, un nodrošināt tās faktisku 
pieejamību vēl būtu jāprecizē.

(14) Tā kā grūtības piekļūt informācijai 
par nodarbinātības nosacījumiem un 
noteikumiem ļoti bieži ir iemesls, kāpēc 
pakalpojumu sniedzēji nepiemēro 
noteikumus, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums sniegt vispārēji pieejamu 
informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem ne tikai 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm, bet arī attiecīgajiem darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem, un 
nodrošināt tās faktisku pieejamību.  Šis 
pienākums vēl būtu jāprecizē, jo īpaši 
saistībā ar vispārēji saistošiem 
koplīgumiem.

Or. en

Pamatojums

Ļoti bieži netiek pienācīgi paziņota informācija par nodarbinātības nosacījumiem un 
noteikumiem, kas iekļauta dažādos vispārēji saistošos koplīgumos. Nav iespējams 
uzņēmumiem pieprasīt ievērot noteikumus, kas nav pienācīgi paziņoti vai publiskoti.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Dalībvalstīm būtu jākonkretizē, kādā 
veidā pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji 
var viegli piekļūt attiecīgajai informācijai; 
vēlams, lai šī informācija būtu pieejama 
vietnē atbilstoši tīmekļa piekļuves 

(15) Lai uzlabotu juridisko skaidrību un 
informācijas pieejamību, būtu jāizveido 
vienots informācijas avots katrā 
dalībvalstī. Dalībvalstīm būtu jānorāda 
viena oficiāla valsts tīmekļa vietne, kurā 
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standartiem. Būtu vajadzīgs, ka šādas 
vietnes aptvertu jo īpaši tās vietnes, kas 
izveidotas saskaņā ar ES tiesību aktiem 
nolūkā veicināt uzņēmējdarbību un/vai 
attīstīt pārrobežu pakalpojumus.

jo īpaši iekļauta informācija par norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātības 
nosacījumiem un noteikumiem tās 
teritorijā, kā arī saites uz jebkurām 
tīmekļa vietnēm, kas izveidotas saskaņā ar 
ES tiesību aktiem nolūkā veicināt 
uzņēmējdarbību un/vai attīstīt pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā situācija, kad nodarbinātības noteikumi un nosacījumi ir atrodami dažādos avotos, 
apgrūtina izpratni par noteikumiem un līdz ar to kavē to piemērošanu. Vienota informācijas 
avota izveidei vajadzētu uzlabot to pieejamību gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādus 
pasākumus var noteikt un prasības var
izvirzīt tikai tad, ja kompetentās iestādes 
bez pieprasītās informācijas nevar efektīvi 
pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka to 
valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Juridiskās 
skaidrības nolūkā iespējamiem kontroles 
pasākumiem un prasībām jābūt 
vienādiem Savienības līmenī, un tos var
noteikt un izvirzīt tikai tad, ja kompetentās 
iestādes bez pieprasītās informācijas nevar 
efektīvi pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka to 
valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
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sasniegti.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šai sakarā ļoti liela nozīme ir 
dalībvalstu darba inspekcijām, sociālajiem 
partneriem un citām pārraudzības 
struktūrām, un tām arī turpmāk jābūt 
izšķirīgām.

(19) Šai sakarā ļoti liela nozīme ir 
dalībvalstu darba inspekcijām vai citām
valstu pārraudzības iestādēm, un tām arī 
turpmāk jābūt izšķirīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai spētu elastīgi reaģēt uz darba tirgu 
un darba attiecību sistēmu dažādību, 
konkrētus norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
izņēmuma kārtā drīkst pārraudzīt citi
dalībnieki un/vai struktūras, ja tie 
attiecīgajām personām nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un 
pārraudzību veic nediskriminējoši un 
objektīvi.

(20) Lai spētu elastīgi reaģēt uz darba tirgu 
un darba attiecību sistēmu dažādību, 
konkrētus norīkoto darba ņēmēju 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
drīkst pārraudzīt sociālie partneri un/vai 
izņēmuma kārtā citas valsts struktūras, ja 
tie attiecīgajām personām nodrošina 
līdzvērtīgu aizsardzības līmeni un 
pārraudzību veic nediskriminējoši un 
objektīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dalībvalstu inspekcijas iestādēm un 
citām attiecīgajām pārraudzības un izpildes 
struktūrām būtu jāiesaistās sadarbībā un 
informācijas apmaiņā, kas noteikts 
attiecīgajos tiesību aktos, lai pārbaudītu, 
vai norīkotajiem darba ņēmējiem 
piemērojamie noteikumi tiek ievēroti.

(21) Dalībvalstu inspekcijas iestādēm un 
citām attiecīgajām valstu pārraudzības un 
izpildes struktūrām būtu jāiesaistās 
sadarbībā un informācijas apmaiņā, kas 
noteikts attiecīgajos tiesību aktos, lai 
pārbaudītu, vai norīkotajiem darba 
ņēmējiem piemērojamie noteikumi tiek 
ievēroti.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai ar attiecīgo izraudzīto 
trešo pušu, piemēram, arodbiedrību vai citu 
apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 
pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

(23) Lai atvieglotu Direktīvas 96/71/EK 
izpildi un nodrošinātu tās efektīvāku 
piemērošanu, būtu vajadzīgi efektīvi 
sūdzību iesniegšanas mehānismi, kurus 
darbā norīkotie darba ņēmēji var izmantot, 
lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai, ar to piekrišanu, ar 
attiecīgo izraudzīto trešo pušu, piemēram, 
arodbiedrību vai citu apvienību, kā arī 
sociālo partneru kopīgi pārvaldīto struktūru 
starpniecību. Šie mehānismi būtu 
jāpiemēro, neskarot valsts procesuālos 
noteikumus par pārstāvību un aizstāvību 
tiesās.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka trešām personām ir tiesības iesaistīties tiesvedībā norīkoto darba 
ņēmēju vārdā tikai ar to piekrišanu.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības vajag nodrošināt, ka šajā nozarē 
par norīkoto darba ņēmēju minimālās 
tīrās darba algas, piemaksu pie algas 
un/vai iemaksu maksāšanu sociālo 
partneru kopīgi pārvaldītos fondos vai 
struktūrās, kurus reglamentē tiesību akti 
vai kolektīvie līgumi, ciktāl uz tiem 
attiecas Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punkts, papildus darba devējam vai tā 
vietā, pie atbildības var saukt vismaz 
darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs. Darbuzņēmēju pie 
atbildības nesauc, ja viņš ir izpildījis 
uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

svītrots

Or. en

Pamatojums

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktiem un to praksi 
var saukt pie atbildības citus 
darbuzņēmējus, vai arī viņu atbildību var 
ierobežot, valsts vai nozares līmenī 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums jāsvītro, jo svītrots 12. pants.

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās 
interesēs ir pienākums izvirzīt 
darbuzņēmējam atbildības prasības, ja 
tiešais apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Šie norīkotie darba 
ņēmēji attiecībā uz iespēju pieprasīt 
nesamaksāto darba samaksu vai nodokļu 
atmaksu, vai nepamatoti ieturēto sociālo 
iemaksu atmaksu nav tādā pašā situācijā 
kā tie darba ņēmēji, kurus nodarbinājis 
tiešais apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums jāsvītro, jo svītrots 12. pants.
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Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai 
sankciju izpildes līdzekļiem pārrobežu 
situācijās atšķiras, tāpēc tiek ietekmēta 
iekšējā tirgus pareiza darbība, un rodas 
risks, ka nodrošināt darbā norīkotajiem 
darba ņēmējiem līdzvērtīgu aizsardzības 
līmeni visā Savienībā ir ļoti grūti vai pat 
neiespējami.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo apsvērumu pārceļ pēc 28. apsvēruma. Turpmāko apsvērumu kārtība nav pareiza. 
Grozījuma mērķis ir vispirms izskaidrot ieviesto pasākumu iemeslu saistībā ar sodu un 
sankciju pārrobežu izpildi, un pēc tam norādīt uz problēmām un šķēršļiem, kam nepieciešama 
tiesību aktu tuvināšana šajā jomā.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Būtu jānodrošina, ka tiek efektīvi 
izpildīti pamatnoteikumi, kas reglamentē 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas nolūkos, veicot 
īpašus pasākumus, kuri lielāko uzmanību 
pievērš administratīvo sodu un sankciju 
pārrobežu izpildei. Tādēļ dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšana šai jomā ir 
būtiska, lai nodrošinātu augstāku, 
līdzvērtīgāku un salīdzināmāku 
aizsardzības līmeni, kas nepieciešams 
iekšējā tirgus pareizai darbībai.

(28) Būtu jānodrošina, ka tiek efektīvi 
izpildīti pamatnoteikumi, kas reglamentē 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas nolūkos, veicot
īpašus pasākumus, kuri lielāko uzmanību 
pievērš administratīvo sodu un sankciju 
pārrobežu izpildei.

Or. en
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Pamatojums

Šī apsvēruma otrais teikums (nedaudz pārveidots) tiek pārcelts uz 28.a apsvērumu (jauns).

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Atšķirības starp dalībvalstu 
sistēmām uzlikto administratīvo sodu vai 
sankciju izpildei pārrobežu situācijās 
kaitē pareizai iekšējā tirgus darbībai. 
Tādēļ dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana 
šajā jomā ir būtisks priekšnosacījums, lai 
nodrošinātu augstāku, līdzvērtīgāku un 
salīdzināmāku likumpaklausības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Sodu vai sankciju galvenais mērķis to preventīvā rakstura dēļ ir garantēt likuma ievērošanu 
(darba ņēmēju līdzvērtīgs aizsardzības līmenis ir sekundārs un netiešs rezultāts).

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai gan tiktu iedibināti vienotāki 
sankciju un sodu pārrobežu izpildes 
noteikumi un gadījumos, kad tie nav 
samaksāti, nepieciešami vienotāki kritēriji
turpmākām procedūrām, šiem 
noteikumiem nebūtu jāskar dalībvalstu 
kompetence izveidot savu sodu, sankciju 
un soda naudu sistēmu vai atgūšanas 
pasākumus, kas pieejami saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem.

(30) Lai gan tiktu iedibināti daži vienotāki 
sankciju un sodu pārrobežu izpildes 
noteikumi un gadījumos, kad tie nav 
samaksāti, ļauts uzsākt turpmākās
procedūras, šiem noteikumiem nebūtu 
jāskar dalībvalstu kompetence izveidot 
savu sodu, sankciju un soda naudu sistēmu 
vai atgūšanas pasākumus, kas pieejami 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Pamatojums

Ar VI nodaļu nerada vienotāku sistēmu, bet ievieš tikai dažas tuvinājumus, kuru mērķis ir 
padarīt sankciju un sodu pārrobežu izpildi iespējamu un efektīvu pat tad, ja ņem vērā dažādos 
valstu noteikumus.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “kompetentā iestāde” ir iestāde, ko 
dalībvalsts izraudzījusies atbilstoši šai 
direktīvai paredzēto pienākumu izpildei;

(a) “kompetentā iestāde” ir publiskas 
iestādes, ko dalībvalsts izraudzījusies 
atbilstoši šai direktīvai paredzēto 
pienākumu izpildei;

Or. en

Pamatojums

Ļoti bieži dalībvalstīs ir vairāk nekā tikai viena kompetentā iestāde, kurai uzdots veikt 
funkcijas saskaņā ar šo direktīvu. Ir svarīgi uzsvērt, ka tām jābūt publiskām iestādēm.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir
dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saistībā 
ar sankciju vai sodu sagatavo pieprasījumu 
par palīdzību, informāciju, paziņošanu vai 
atgūšanu, kā minēts V nodaļā;

(b) “pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saistībā 
ar sankciju vai sodu sagatavo pieprasījumu 
par palīdzību, informāciju, paziņošanu vai 
atgūšanu, kā minēts VI nodaļā;

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu izpildi regulē VI nodaļā (nevis V nodaļā).

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “pieprasījuma saņēmēja iestāde” ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai 
pieprasījums par palīdzību, informāciju, 
paziņošanu un atgūšanu tiek adresēts.

(c) “pieprasījuma saņēmēja iestāde” ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kurai 
pieprasījums par palīdzību, informāciju, 
paziņošanu un atgūšanu tiek adresēts, kā 
minēts VI nodaļā.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams papildu skaidrojumus par to, kura iestāde noteikumos ir paredzēta.

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 96/71/EK īstenošanas, 
piemērošanas un izpildes nolūkā 
kompetentās iestādes ņem vērā faktiskos 
apstākļus, kuri raksturo darbības, ko 
uzņēmums ir veicis valstī, kur tas ir 
reģistrēts, lai noteiktu, vai tas patiešām veic 
būtiskas darbības, kas nav tikai iekšējās 
vadības un/vai administratīvās darbības. 
Tie var būt:

Direktīvas 96/71/EK īstenošanas, 
piemērošanas un izpildes nolūkā 
kompetentās iestādes ņem vērā faktiskos 
apstākļus, kuri raksturo darbības, ko 
uzņēmums ir veicis valstī, kur tas ir 
reģistrēts, lai noteiktu, vai tas patiešām 
norīko darba ņēmējus citā dalībvalstī, 
veicot pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 
Tie var būt vienīgi:

Or. en

Pamatojums

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.
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Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vieta, kur norīkotie darba ņēmēji 
pieņemti darbā;

(b) vieta, kur norīkotie darba ņēmēji 
pieņemti darbā un vieta, kur tie norīkoti;

Or. en

Pamatojums

Darba ņēmēji var tikt pieņemti darbā vienā vietā un norīkoti darbā uz citu vietu. Tas būtu 
jāprecizē. Abas informācijas daļas ir noderīgas, veicot faktu novērtējumu.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vieta, kur uzņēmums veic saimniecisko 
pamatdarbību un nodarbina 
administratīvo personālu;

(d) vieta, kur uzņēmums veic saimniecisko 
darbību, kas ilgākā laika posmā veiktā 
novērtējumā nenozīmē tikai iekšēju 
pārvaldību un/vai administratīvās 
darbības;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar EST spriedumu (C-115/2011) un Regulu Nr. 83/2004 nav nepieciešams, lai 
uzņēmums reģistrācijas dalībvalstī veiktu pamatdarbību. Tomēr kopumā to uzņēmumu 
darbība, kuri norīko darba ņēmējus, nedrīkstētu aprobežoties vienīgi ar iekšēju pārvaldību 
un/vai administratīvām darbībām. Teksta “ilgākā laika posmā veiktā novērtējumā” mērķis ir 
dod iespēju darbību novērtēt ilgākā laikā, nevis konkrētā brīdī.

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) neatbilstoši zems izpildīto līgumu 
skaits uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī 

svītrots



PE498.030v01-00 20/40 PR\916592LV.doc

LV

un/vai šajā dalībvalstī sasniegtais 
neatbilstoši zemais apgrozījums.

Or. en

Pamatojums

Ir iespējams, ka liela ārzemju līguma dēļ uzņēmuma apgrozījums reģistrācijas dalībvalstī ir 
ļoti nelieks, taču tas nenozīmē, ka uzņēmums neveic patiesu norīkošanu.

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto faktisko apstākļu novērtējumu 
pielāgo katram konkrētajam gadījumam 
un ņem vērā to, kāda veida darbību 
uzņēmums veic dalībvalstī, kur tas ir 
reģistrēts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts tiks apvienots ar 3. panta 2. punktu un veidos jaunu 3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu, vai norīkotais darba ņēmējs 
veic darbu uz laiku dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņš parasti strādā, 
pārbauda visus faktiskos apstākļus, kuri 
raksturo šādu darba ņēmēja darbu un 
stāvokli.

Lai novērtētu, vai norīkotais darba ņēmējs 
veic darbu uz laiku dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņš parasti strādā, 
pārbauda faktiskos apstākļus, kuri raksturo 
šādu darba ņēmēja darbu un stāvokli.

Or. en

Pamatojums

Tā kā faktiskajiem apstākļiem ir tikai orientējošs raksturs, nedrīkstētu prasīt, ka tie visi ir 
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jāpārbauda ikvienā gadījumā.

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tie var būt: Tie var būt vienīgi:

Or. en

Pamatojums

Iespēja ieviest paraugelementus un orientējošus elementus, kuri būtu jāpārbauda gadījumā, 
ja pārbaudes rada juridisko nenoteiktību. Atvērts saraksts radītu situāciju, ka dažādās 
dalībvalstīs tiek pārbaudīti dažādi apstākļi, kas varētu novest pie dažādiem lēmumiem par to, 
kas ir norīkots darba ņēmējs. Tāpēc 3. pantā ir jāparedz slēgts apstākļu saraksts.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) norīkotajam darba ņēmējam ir derīga 
viņam izdota A1 veidlapa.

Or. en

Pamatojums

Pirms norīkojuma darba devējam jāsaņem A1 veidlapa par katru norīkoto darba ņēmēju. Šis 
sertifikāts attiecas uz sociālās nodrošināšanas tiesību aktiem un ir noderīgs, lai pierādītu, ka 
sociālās iemaksas ir veiktas citā ES valstī, kas nav uzņēmēja valsts, un tas varētu būt viens no 
orientējošiem elementiem, kas raksturo patiesu norīkoto darba ņēmēju.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visi iepriekš uzskaitītie faktiskie apstākļi 
ir orientējoši kopējā veicamā novērtējuma 
faktori, un tādēļ tos nedrīkst aplūkot 

svītrots
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atsevišķi. Kritērijus pielāgo katram 
konkrētajam gadījumam un ņem vērā 
situācijas īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Šis punkts tiks apvienots ar 3. panta 1. punktu un veidos jaunu 3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visi 1. un 2. punktā minētie faktiskie 
apstākļi ir orientējoši kopējā veicamā 
novērtējuma faktori, un tādēļ tos nedrīkst 
aplūkot atsevišķi. Šo elementu 
novērtējumu pielāgo katram konkrētajam 
gadījumam un ņem vērā situācijas 
īpatnības. Viena vai vairāku elementu 
trūkums noteikti nenozīmē, ka norīkošana 
nav veikta, bet tas var palīdzēt noteikt, vai 
norīkošana ir patiesa.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt skaidram, ka šī daļa attiecas uz visiem faktiskajiem elementiem gan 1. gan 2. punktā 
un tā veidos 3. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas nolūkā dalībvalstis saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
izraugās vienu vai vairākas kompetentās 
iestādes, starp kurām var būt arī Direktīvas 
96/71/EK 4. pantā minētais(-ie) sakaru 
birojs(-i).

Šīs direktīvas nolūkā dalībvalstis saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
izraugās vienu vai vairākas kompetentās 
iestādes, starp kurām var būt arī Direktīvas 
96/71/EK 4. pantā minētais(-ie) sakaru 
birojs(-i).
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Galvenais sakaru biroja uzdevums ir 
sniegt informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem. 
Iepriekšminēto noteikumu piemērošanas 
uzraudzību var veikt sakaru biroji vai 
citas uzraudzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

Šā panta virsraksts nosaka, ka jānorāda sakaru biroju galvenie uzdevumi; tāpēc jāiekļauj šis 
precizējums.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu informācijas pilnīgu 
pieejamību un juridisko noteiktību, par 
vispārēji saistošiem uzskatāmi tikai tie 
nodarbinātības noteikumi un nosacījumi, 
kuri publiskoti vienā oficiālajā tīmekļa 
vietnē attiecīgajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un drošību, ir svarīgi precizēt, ka par vispārēji 
saistošiem uzskatāmi tikai tie noteikumi un nosacījumi, kuri pienācīgi paziņoti pakalpojumu 
sniedzējam. Ļoti bieži nav pieejama informācija par noteikumiem un nosacījumiem, kas 
paredzēta vispārēji saistošos koplīgumos. Nav iespējams uzņēmumiem pieprasīt ievērot 
noteikumus, kas nav paziņoti vai publiskoti.

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) savās vietnēs skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
formātā norāda, kuri nodarbinātības 

(a) vienā oficiālajā tīmekļa vietnē 
attiecīgajā dalībvalstī skaidri, detalizēti, 
lietotājam saprotamā veidā un pieejamā 
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noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

formātā norāda, kuri nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi un/vai kuras savu 
(valsts un/vai reģionu) tiesību aktu daļas ir 
jāpiemēro dalībvalsts teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem;

Or. en

Pamatojums

Informācijas pieejamību var uzlabot tikai tad, ja tiek nodrošināts viens informācijas avots. 
Turklāt tai vajadzētu būt vienīgajai oficiālajai tīmekļa vietnei attiecīgajā dalībvalstī, kurā 
noteikumi un nosacījumi tiek oficiāli publicēti un tādējādi tieši pieejami darba ņēmējiem un 
darba devējiem.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
vietnēs ievietotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri kolektīvie līgumi ir 
piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
piemēro pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 
96/71/EK, turklāt, ja iespējams, tiek 
ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

(b) veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
vienā oficiālajā tīmekļa vietnē attiecīgajā 
dalībvalstī ievietotu vispārēji pieejamu 
informāciju par to, kuri kolektīvie līgumi ir 
piemērojami (un attiecībā uz ko) un kurus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
piemēro pakalpojumu sniedzēji no citām 
dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 
96/71/EK, turklāt, ja iespējams, tiek 
ievietotas saites uz esošām vietnēm un 
pārējiem kontaktpunktiem, jo īpaši 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 

(c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu 
angļu valodā un citās attiecīgā gadījumā 
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valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti, 
un to, ja iespējams, sniedz bukleta veidā, 
kurā sniegts svarīgāko piemērojamo 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

svarīgākajās valodās, kas nav tās valsts 
oficiālā(-ā) valoda(-as), kur pakalpojumi 
tiek sniegti, un to, ja iespējams, sniedz 
bukleta veidā, kurā sniegts svarīgāko
piemērojamo nodarbinātības noteikumu 
kopsavilkums, un šo informāciju pēc 
pieprasījuma sniedz formātā, kas pieejams 
cilvēkiem ar invaliditāti;

Or. en

Pamatojums

Valodas, uz kurām informācija būtu jātulko, vajadzētu izvēlēties pēc tam, kad novērtēta 
attiecīgajā dalībvalstī norīkoto darba ņēmēju tautība un viņu skaits. Turklāt angļu valodai 
vajadzētu būt pamatam iekšējā tirgū un tās izmantošana atvieglos tulkošanu uz citām 
valodām.

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabo piekļuvi valsts vietnēs sniegtajai 
informācijai un gādā, lai tā būtu skaidra;

(d) uzlabo piekļuvi sniegtajai informācijai, 
jo īpaši a) apakšpunktā minētajā vienā 
oficiālajā tīmekļa vietnē attiecīgajā 
dalībvalstī, un gādā, lai tā būtu skaidra, 
regulāri to atjauninot;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka svarīgākie darba nosacījumi (it īpaši minimālās algas apjoms) var 
mainīties, ir nepieciešams informāciju regulāri atjaunināt.

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) atjaunina par katru valsti sniegto 
informāciju.

(f) atjaunina un precizē par katru valsti 
sniegto informāciju un gādā, lai tā būtu 
pilnīga.



PE498.030v01-00 26/40 PR\916592LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Pašlaik par dažām valstīm sniegtajā informācijā vien norādīts, ka ar vispārēji saistošiem 
koplīgumiem ir paredzēti zināmi nodarbinātības noteikumi un nosacījumi. Tā kā par valstīm 
sniegtā informācija ir papildu avots ES līmenī, tajā būtu jāiekļauj pilnīgi un precīzi dati, jo 
īpaši attiecībā uz dažādiem darba tirgiem, kur šos nosacījumus paredz gan tiesību aktos, gan 
tos nosaka sociālie partneri.

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
atbildēšanu uz argumentētiem kompetento 
iestāžu pieprasījumiem sniegt informāciju 
un lūgumiem veikt pārbaudes, inspekcijas 
un izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
tūlītēju atbildēšanu uz argumentētiem 
kompetento iestāžu pieprasījumiem sniegt 
informāciju un lūgumiem veikt pārbaudes, 
inspekcijas un izmeklēšanas par 
Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punktā 
minētajām darbā norīkošanas situācijām, 
tostarp izmeklēšanu attiecībā uz darba 
ņēmēju darbā norīkošanai piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva attiecas vienīgi uz darba ņēmēju norīkošanu. Tāpēc nav pamatoti pieminēt citas 
iespējamas nelikumīgas starptautiskas darbības.

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu.

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu. 
Ja problēmas attiecībā uz informācijas 
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apmaiņu turpinās, Komisijai vajadzētu 
iejaukties, lai palīdzētu dalībvalstīm 
atrisināt problēmu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā situācija liecina, ka problēmas ar informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm var 
turpināties dažādu, turklāt nereti pamatotu iemeslu dēļ. Tāpēc Komisijai vajadzētu uzņemties 
vidutāja lomu, lai atrisinātu problēmu.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cik vien iespējams drīz, bet ne 
vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas sniedz citu 
dalībvalstu vai Komisijas prasīto 
informāciju elektroniskā veidā.

Dalībvalstis sniedz citu dalībvalstu vai 
Komisijas prasīto informāciju 
elektroniskā veidā cik vien iespējams drīz, 
bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas, vai arī viena 
mēneša laikā, ja atbildes sagatavošanai 
nepieciešama vietēja pārbaude.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā noteiktajiem termiņiem vajadzētu būt stingriem, taču vienlaikus izpildāmiem; 
tāpēc parastos gadījumos termiņš ir 2 nedēļas, bet jāparedz arī divi izņēmuma gadījumi. 
Pirmais izņēmums jānosaka tad, ja veicamas vietējas pārbaudes, kam objektīvi nepieciešams 
vairāk laika, un tāpēc termiņš būtu pagarināms.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz 24 stundu laikā.

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 
rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz divu darba dienu laikā.
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Or. en

Pamatojums

Otru izņēmumu nosaka pamatota steidzamība, kuras dēļ jārīkojas nekavējoties. Tomēr šim 
īsajam termiņam ir objektīvi ierobežojumi; tikai noteiktus apstākļus var pārbaudīt divās 
darba dienās.

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrus, 
kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji un 
kurus var izmantot kompetentās iestādes to 
teritorijā, saskaņā ar tiem pašiem
nosacījumiem var izmantot arī pārējo 
dalībvalstu līdzvērtīgas kompetentās 
iestādes.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrus, 
kuros ir iekļauti pakalpojumu sniedzēji un 
kurus var izmantot kompetentās iestādes to 
teritorijā, saskaņā ar līdzvērtīgiem
nosacījumiem (izmantojot IMI sistēmu vai 
ar valsts kompetentās iestādes 
starpniecību) var izmantot arī pārējo 
dalībvalstu līdzvērtīgas kompetentās 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Nav iespējams nodrošināt tādus pašus nosacījumus, jo ārvalstu kompetentām iestādēm nav 
iespējas piekļūt noteiktiem reģistriem. Tās var tieši piekļūt tikai publiskajiem reģistriem. 
Tāpēc tās var iegūt piekļuvi ar IMI sistēmu vai ar valsts kompetentās iestādes starpniecību, 
kas ir nevis tāds pats, bet līdzvērtīgs nosacījums.

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto tikai 
saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ tā 
pieprasīta.

7. Dalībvalstis nodrošina konfidencialitāti 
attiecībā uz informāciju, ar kuru tās 
apmainās. Iegūto informāciju izmanto tikai 
saistībā ar lietu(-ām), kuras(-u) dēļ tā 
pieprasīta, un atbilstoši tiesību aktiem par 
personas datu aizsardzību.
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Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai iegūtā informācija netiktu izmantota citiem, nevēlamiem mērķiem.

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs direktīvas 3. panta 1. un 2. punktā un 
9. panta 1. punktā minētajos gadījumos 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts palīdz dalībvalstij, 
uz kuru notiek norīkošana darbā,
nodrošināt to nosacījumu izpildi, kas 
piemērojami saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK un šo direktīvu. 
Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts pēc savas 
iniciatīvas paziņo dalībvalstij, uz kuru 
notiek norīkošana darbā, visu būtisko 
informāciju, kā norādīts 3. panta 1. un 
2. punktā un 9. panta 1. punktā, ja 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij ir zināmi īpaši 
fakti, kas norāda uz iespējamiem 
pārkāpumiem.

2. Šīs direktīvas 3. panta 1. un 2. punktā un 
9. panta 1. punktā minētajos gadījumos 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts palīdz uzņēmējai 
dalībvalstij nodrošināt to nosacījumu 
izpildi, kas piemērojami saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK un šo direktīvu. 
Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts pēc savas 
iniciatīvas paziņo uzņēmējas dalībvalsts 
attiecīgajai kompetentajai iestādei visu 
būtisko informāciju, kā norādīts 3. panta 
1. un 2. punktā un 9. panta 1. punktā, ja 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij ir pamatotas 
aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem.
Informācijas glabāšanas periodam 
jāatbilst IMI sistēmā noteiktajām 
prasībām. Saņemto informāciju uzskata 
par konfidenciālu, to nepārsūta un 
nepublicē.

Or. en

Pamatojums

Informācija par pamatotām aizdomām ir ļoti delikāta, un tā jāpasargā no pārsūtīšanas citām 
trešām personām vai publicēšanas un tādējādi iespējas, ka to varētu izmantot nevēlamām 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums tiek 
sniegts. Pēc uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetento iestāžu 
pieprasījuma šādas pārbaudes un kontroles 
saskaņā ar 10. pantu un atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, praksē 
un administratīvajās procedūrās un kuras ir 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
vajadzības gadījumā veic uzņēmējas
dalībvalsts iestādes.

4. Šā panta 1. un 2. punktā paredzētais 
pienākums nenozīmē, ka uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstij jāveic faktiskas 
pārbaudes un kontroles tās uzņēmējas 
dalībvalsts teritorijā, kurā pakalpojums tiek 
sniegts. Pēc pašu iniciatīvas vai pēc 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetento iestāžu pieprasījuma šādas 
pārbaudes un kontroles saskaņā ar 
10. pantu un atbilstīgi uzraudzības 
pilnvarām, kas paredzētas uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktos, praksē un 
administratīvajās procedūrās un kuras ir 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 
vajadzības gadījumā veic uzņēmējas 
dalībvalsts iestādes.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmējā dalībvalstī ir lielāka skaidrība par to, ko vajadzētu pārbaudīt tās teritorijā, un 
pārbaužu veikšanu nedrīkstētu ierobežot tikai ar gadījumiem, kad saņemts reģistrācijas 
dalībvalsts pieprasījums.

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 
Direktīvas 91/533/EEK nozīmē, tostarp, ja 
piemēroti vai atbilstoši, attiecīgā gadījumā 
minētās direktīvas 4. pantā norādītā 
papildu informācija), algas aprēķinu, darba 
laika uzskaites lapu un algas izmaksu 
apliecinošu dokumentu vai tiem līdzvērtīgu 
dokumentu kopijas, pavairot un/vai 
saglabāt tās papīra vai elektroniskā veidā 
darbā norīkošanas laikā pieejamā un 
skaidri norādītā vietā tās teritorijā, 
piemēram, darba vietā, būvlaukumā, vai 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā – bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie nav pārmērīgi gari un
tiem tiek izmantotas šādu dokumentu
stardartformas;

(c) iespēju pieprasīt šā punkta 
b) apakšpunktā minēto dokumentu 
tulkojumu, ja tie nav pārmērīgi gari un/vai
tiem tiek izmantotas stardartformas;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pienākums vajadzības gadījumā 
norādīt kontaktpersonu sarunām darba 
devēja vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem dalībvalstī, uz kuru darba 
ņēmēji tiek norīkoti darbā, atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksei laikposmam, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

(d) iespēju pieprasīt, lai tiktu norādīta
kontaktpersona sarunām darba devēja 
vārdā ar attiecīgajiem sociālajiem 
partneriem uzņēmējā dalībvalstī atbilstoši 
valsts tiesību aktiem un praksei laikposmā, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzņēmumiem ir tiesības pieprasīt 
pēcpārbaudes protokola kopiju, kurā 
iekļauti pārbaudes rezultāti un 
secinājumi, kā arī ieteikumi, kas jāievēro.

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības dēļ uzņēmumam ir jābūt tiesībām pieprasīt pārbaužu vai kontroļu 
rezultātus papīra formātā.

Grozījums Nr. 52
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 sociālo partneru
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, turklāt tad, ja šie noteikumi un 
nosacījumi ir pienācīgi paziņoti, kā 
noteikts šīs direktīvas 5. pantā.

Or. en

Pamatojums

Formulējums “vadības un darbaspēka” ir maldinošs un rada problēmas ar dažādu valodu 
tulkojumu interpretāciju.
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Grozījums Nr. 53
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. 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, turklāt tad, ja tā nav 
diskriminējoša un/vai nesamērīga, kā 
noteikts šīs direktīvas 10. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 54
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 piekrišanu varētu 
piedalīties jebkurā tiesvedībā vai 
administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.
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Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka trešām personām ir tiesības iesaistīties tiesvedībā norīkoto darba 
ņēmēju vārdā tikai ar to piekrišanu.

Grozījums Nr. 55
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 
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 
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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. en

Pamatojums

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
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the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Grozījums Nr. 56
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, kas par piemērojamo noteikumu 
par darba ņēmēju norīkošanu 
neievērošanu dalībvalstī uzliktas 
pakalpojumu sniedzējam, kas reģistrēts citā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā par šo punktu ierosināts visus spēkā esošos noteikumus piemērot 
uzņēmējā dalībvalstī. Ar izpildes direktīvu var prasīt ievērot tikai noteikumus par darba 
ņēmēju norīkošanu, nevis vēl kādus citus noteikumus.

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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 pieprasītājas valsts iestādes 
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jautājumā. lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 58
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 izmanto IMI ikvienā 
gadījumā, kad tas iespējams. Šajā ziņā 
IMI sistēma ir prioritāra, salīdzinot ar 
mehānismu(-iem), kas paredzēti šādā 
divpusējā vienošanās par administratīvo 
sadarbību un savstarpējo palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Ar ierosināto formulējumu precizē to, kāda ir sakarība starp IMI un jau pastāvošiem 
divpusējiem pasākumiem, norādot, ka jomās, uz ko attiecas IMI, šī sistēma ir pārāka par 
šādās divpusējas vienošanās paredzētajiem mehānismiem. Jāuzsver arī tas, ka dalībvalstis arī 
turpmāk var izmantot divpusējās vienošanās visās pārējās jomās, uz kurām IMI neattiecas.
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PASKAIDROJUMS

Darba ņēmēju norīkošanai ir ļoti liela loma saistībā ar pārrobežu pakalpojumu sniegšanu un 
iekšējā tirgus attīstību. Ik gadu aptuveni vienu miljonu ES pilsoņu norīko strādāt citā 
dalībvalstī. Šī darba ņēmēju kategorija ir jāaizsargā īpaši krīzes laikā, kad to potenciāls un 
konkurētspēja ļauj uzturēt noteiktu nodarbinātības līmeni vai pat palīdz radīt jaunas darba 
vietas. Ir jārīkojas, lai attīstītu un uzlabotu Eiropas uzņēmumu mobilitāti iekšējā tirgū. Tas 
noteikti veicinās ekonomisko izaugsmi un stabilitāti Eiropas Savienībā.

Brīvība sniegt pakalpojumus (kas jānošķir no darba ņēmēju brīvas pārvietošanās), atbilstoši 
kurai norīkošana notiek, ir viens no iekšējā tirgus pīlāriem, un ir pamats tūkstošu Eiropas 
uzņēmumu pārrobežu mobilitātei. Līdz ar pakalpojumu sniegšanas brīvību ir jānodrošina arī 
darba ņēmēju tiesības. Šajā sakarībā neaizstājama ir līdzsvarota pieeja attiecībā uz 
ierosinātajiem pasākumiem un instrumentiem.  Būtu jāturpina stiprināt sadarbība starp 
dalībvalstīm, lai labāk aizsargātu un uzraudzītu šo īpašo norīkoto darba ņēmēju kategoriju 
Eiropas iekšējā tirgū. 

IZPILDES DIREKTĪVA 

Iepriekšējo gadu pieredze skaidri apliecina, ka ir vajadzīgi steidzami uzlabojumi, lai sekmīgāk 
īstenotu, piemērotu un izpildītu Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā. Ir radušās vairākas problēmas, kas ietver gan darba ņēmēju 
tiesību neievērošanu, gan informācijas trūkumu vai nepieejamību, gan šķēršļus sadarbībā 
starp dalībvalstīm un sodu un sankciju nepietiekamu izpildi pārrobežu gadījumos. Turklāt 
aizvadītajos gados pieņemti arī vairāki EST spriedumi, ar kuriem nošķir vairākus tiesiskā 
regulējuma pasākumus attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu. Tāpēc 2012. gada 21. martā 
Eiropas Komisija ierosināja izpildes direktīvu ar jauniem risinājumiem un pasākumiem. 
Izpildes direktīva ir balstīta uz LESD 53. panta 1. punktu un 62. pantu, un juridiskās 
skaidrības dēļ šis pamats būtu jāsaglabā.  

Referente atzīst, ka ir nepieciešami uzlabojumi, lai sekmīgāk īstenotu, piemērotu un izpildītu 
Direktīvu 96/71/EK, un tāpēc atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu. Referente 
uzskata, ka ar izpildes direktīvu kopumā vajadzētu:

 paredzēt līdzsvarotus pasākumus, lai aizsargātu gan norīkotos darba ņēmējus, gan 
brīvību sniegt pakalpojumus;

 noteikt skaidru tiesisko regulējumu attiecībā uz norīkoto darba ņēmēju kategoriju, lai 
viņu potenciāls un konkurētspēja tiktu izmantoti jo īpaši krīzes laikā, un tādējādi 
cīnītos pret pieaugošo bezdarbu;

 paredzēt gan uzņēmumu, gan darba ņēmēju uzlabotu piekļuvi informācijai, lai 
norīkošana būtu vienkāršāka un drošāka;

 uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm, lai labāk aizsargātu darba ņēmēju tiesības;
 izvairīties no nevajadzīga birokrātiska sloga uzņēmumiem (jo īpaši MVU), kas varētu 

kavēt viņu mobilitāti iekšējā tirgū un spēju radīt jaunas darba vietas.

Piekļuve informācijai (5. pants)
Ņemot vērā to, ka problēmas ar informācijas par nodarbinātības noteikumiem un 
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nosacījumiem pieejamību, pārredzamību un pilnīgumu ļoti bieži ir iemesls noteikumu 
nepiemērošanai, steidzami nepieciešams uzlabot piekļuvi informācijai un tās paziņošanu. 
Dažādu darba tirgus modeļu un darba attiecību sistēmas Eiropas Savienībā, kur valsts iestādes 
vai sociālie partneri alternatīvi vai vienlaicīgi nosaka vispārēji saistošus noteikumus, rada 
problēmas noteikt piemērojamos nodarbinātības noteikumus un nosacījumus. Lai risinātu šo 
problēmu, referente ierosina izveidot vienu oficiālu tīmekļa vietni katrā dalībvalstī, kurā būtu 
visa nepieciešamā informācija par saistošiem nodarbinātības noteikumiem un nosacījumiem. 
Referente arī uzsver nepieciešamību nodrošināt informācijas pieejamību ES līmenī, 
izmantojot atjauninātu, precīzu un izsmeļošu informāciju par valstīm EK tīmekļa vietnē. 
Labāka informācijas pieejamība, tostarp padarot to pieejamu darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem angļu un citās piemērotās valodās, palīdzēs novērst virkni problēmu, kas, kā 
šodienas pieredze rāda, var izraisīt nopietnas sekas gan uzņēmumiem, gan norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

Juridiskā skaidrība un ierosināto pasākumu proporcionalitāte (3., 9. un 12. pants)
Lai nodrošinātu juridisko skaidrību un noteiktību, ir jāizveido vienots ES līmeņa pasākumu 
saraksts.  Šajā ziņā ārkārtīgi liela nozīme ir izpildes direktīvas 3. un 9. pantam.
Referente ierosina, lai tiktu slēgts saraksts 3. pantā un saglabātos tā orientējošais raksturs. Tas 
varētu novērst atšķirīgu interpretāciju dažādās dalībvalstīs par to, kas ir patiesa norīkošana vai 
kurš ir patiesi norīkots darba ņēmējs. Divi kritēriju saraksti 3. pantā palīdz cīnīties ar likuma 
neievērošanu vai apiešanu, bet nevar radīt tādu situāciju, kad godīgi uzņēmumi tiek izslēgti no 
noteiktu valstu tirgus. Darba ņēmēju norīkošana nav valsts mēroga parādība — tās ir 
pārrobežu darbības, kas prasa vienotu tiesisko regulējumu un vienādu attieksmi.  Tāpēc 
sarakstos jāiekļauj kopēji ES līmeņa rādītāji, lai novērstu iespēju dalībvalstīm ieviest papildu 
valsts kritērijus. 
Vienota kritēriju saraksta ieviešana 3. pantā ir tieši saistīta ar vienota un slēgta kontroles 
pasākumu saraksta ieviešanu 9. pantā. Referente nepārprotami dod priekšroku skaidrībai 
attiecībā uz kontroli, ko var garantēt tikai ar iespējamo kontroles pasākumu slēgtu sarakstu. 
Juridisko noteiktību panāk ar skaidru paziņojumu par to, kas ir jākontrolē. 
Ierosināto pasākumu proporcionalitāte ir būtiska prasība, lai tos akceptētu ES līmenī. 
Referente uzskata, ka solidāra atbildība neatbilst šai prasībai un tādējādi jāsvītro no izpildes 
direktīvas. Referente atzīst, ka solidāras atbildības sistēmas ieviešana tikai attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem ir ļoti nesamērīga un tai būs negatīva ietekme uz pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu, traucējot to uzņēmumu konkurētspēju, kuri norīko darba ņēmējus. 
Dažas labvēlīgas iezīmes var būt tikai tādai solidāras atbildības sistēmai, kas attiecas uz 
visiem iekšējā tirgus uzņēmumiem, taču ir neiespējami ieviest šo sistēmu tik plašā mērogā, jo 
izpildes direktīva ir juridiski ierobežota un attiecas tikai uz norīkoto darba ņēmēju kategoriju.
Turklāt pieejamie pētījumi nesniedz skaidru atbildi par to, vai šie mehānismi ir efektīvi, jo 
īpaši pārrobežu situācijās.

Sadarbība starp dalībvalstīm (6., 7. un 18. pants)
Ņemot vērā to, ka darba ņēmēju norīkošanu darbā ir pārrobežu darbība, ir nepieciešama 
pareiza un efektīva sadarbība starp kompetentajām iestādēm reģistrācijas dalībvalstī un 
uzņēmējā dalībvalstī. 
Lai uzlabotu administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm, ir jānodrošina IMI sistēmas labāka 
izmantošana. Tādējādi referente ierosina obligāti izmantot IMI sistēmu vienmēr, kad tas ir 
iespējams, kā arī pārskatīt EK ierosinātos termiņus, lai šī iespēja būtu reālāka. Turklāt 
jānodrošina datu aizsardzība.
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Motivācija (8. apsvērums)
Referente uzskata, ka izpildes direktīvā jāparedz ne tikai kontroles pasākumi, sodi un 
sankcijas, bet arī vairāki motivējoši pasākumi. Šajā sakarībā referente aicina sociālos 
partnerus izvērtēt iespēju ieviest sertifikātus uzņēmumiem, kas ievēro visus saistošos 
noteikumus, lai radītu godprātīgo uzņēmumu baltos sarakstus. Tas darbotos kā motivācijas 
instruments uzņēmumiem, kas ar noteikumu ievērošanu panāk redzamu atzinību to 
uzticamībai.


