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ĪSS PAMATOJUMS

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās un pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā tirgus pamatu 
pamats. Ja saistībā ar pakalpojumu sniegšanu kāds uzņēmums norīko darbiniekus uz citu 
dalībvalsti, Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā mērķis ir aizsargāt šādu 
darba ņēmēju tiesības un novērst sociālo dempingu. Praksē šo direktīvu rupji apiet un 
nepietiekami izpilda. Reaģējot uz šādu praksi, Komisija ir ierosinājusi izpildes direktīvu.  

Par izpildes direktīvas mērķi ir jānosaka tādu apstākļu radīšana, kas ļauj realizēt 
Direktīvā 96/71/EK paredzētos noteikumus, nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
uzņēmumiem, padara noteikumu apiešanu neizdevīgu un garantē darba ņēmēju tiesību 
aizsardzību.

Referente ir ierosinājusi teksta papildinājumus, kas uzsver Direktīvas 96/71/EK mērķus, 
galveno uzmanību pievēršot darba ņēmēju nediskriminācijai pēc valstspiederības un uzsverot, 
ka ierosinātajā izpildes direktīvā būtu jāievēro Direktīvā 96/71/EK noteiktie principi, 
vienlaikus uzlabojot izpildi un efektīvi nosakot sankcijas par noteikumu apiešanu.  

Referente vairākās jomās ir iesniegusi paskaidrojoša teksta priekšlikumus. Tie ietver 
skaidrākas definīcijas un precizējumus attiecībā uz dalībvalstu un pakalpojumu sniedzēju 
funkcijām un atbildību, piemēram, pierādījumu sniegšanu par to, ka darba attiecības 
pastāvējušas pirms norīkošanas darbā. Referente 9. pantā ierosina obligāto izpildes pasākumu 
kopumu un aizvien papildināmu sarakstu, kam ir būtiska nozīme, lai dalībvalstīm būtu 
nepieciešamā elastība veikt papildu pasākumus, ar kuriem nodrošina Direktīvas 96/71/EK 
pareizu izpildi.

Lai apkarotu noteikumu apiešanu, referente ir ierosinājusi trīs pamatpriekšlikumus. Pirmkārt, 
gadījumā, ja netiek ievēroti Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas noteikumi, konkrētajam 
uzņēmumam piemēro attiecīgos pakalpojumu sniegšanas valstī piemērojamos tiesību aktus un 
visus attiecīgos darba ņēmējus uzskata par tādiem, kuri īsteno savas pārvietošanās tiesības 
Savienībā saskaņā ar LESD 45. pantu, kurā uzsvērta nediskriminācija.

Otrkārt, ir ierosināts grozīt juridisko pamatu, lai precizētu šīs direktīvas noteikumus par darba 
ņēmēju brīvu pārvietošanos un pakalpojumu sniegšanas brīvību. Treškārt, paredzēts stingri 
sodīt tās dalībvalstis, kas nesadarbojas, ja tām prasa sniegt nepieciešamo informāciju nolūkā
pārbaudīt ar norīkošanu darbā saistītos datus.

Pārkāpumi saistībā ar apakšuzņēmumu ķēdēm pastāv ne tikai būvniecības nozarē. Tāpēc 
solidāra atbildība būtu jāattiecina uz visām nozarēm. Prasības par uzticamības pārbaudi 
praksē būtu grūti realizēt, līdz ar to tās ir svītrotas. Dalībvalstīm saskaņā ar to pieredzi un 
procedūrām būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai īstenotu solidāru atbildību. Būtu arī 
jāatļauj ieviest vai arī turpmāk piemērot stingrākus valsts mēroga noteikumus. Komisijai 
sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un Padomi būtu jāpārskata šā panta piemērošana, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu izmaiņas.

Referente uzskata, ka pareiza administratīvā sadarbība un savstarpējā palīdzība ir 
priekšnoteikums ierosinātās direktīvas sekmīgai īstenošanai. Lai arī referente atzīst IMI
sistēmas potenciālu informācijas straujā apmaiņā, pārvarot valodas barjeras, tomēr atsevišķās 
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dalībvalstīs jau pastāv ļoti efektīvas sistēmas, kas nodrošina administratīvo sadarbību, 
neizmantojot IMI sistēmas metodes. Dalībvalstīm būtu jāļauj pēc saviem ieskatiem piemērot 
divpusējos nolīgumus, kas nav saistīti ar IMI. Kompetentajām iestādēm prasītā informācija ir 
jāsniedz nekavējoties un gadījumā, ja informācija nav pieejama, oficiāli jāziņo par šādas 
informācija neesību.

Lai palielinātu darba ņēmējiem pieejamās informācijas apjomu, kompetento iestāžu 
kontaktinformācijai vajadzētu būt publiski pieejamai. Turklāt informācijai par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem vajadzētu būt vispārēji pieejamai, bezmaksas, sagatavotai 
skaidrā, pārredzamā, izsmeļošā un viegli saprotamā veidā.

Lai uzlabotu administratīvo sadarbību un savstarpējo palīdzību, Komisijai būtu jāiesniedz 
ietekmes novērtējuma rezultāti attiecībā uz iespēju izveidot ES mēroga paziņošanas vai 
reģistrācijas sistēmu, pamatojoties uz pašreizējām dalībvalstu sistēmām, un jaunajai sistēmai 
vajadzētu būt savietojamai ar pašreizējām. Otrkārt, Komisijai būtu jāierosina izveidot Eiropas 
reģistru, kurā apkopoti smagi uzņēmumu pārkāpumi (melnais saraksts), kas izdarīti saistībā ar 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu un citu attiecīgo Savienības tiesību aktu neievērošanu.

Ierosinātās izpildes direktīvas un Direktīvas 96/71/EK sekmīga īstenošana ir atkarīga ne tikai 
no politiskās gribas, bet arī no tā, vai tiks piešķirti pietiekami līdzekļi, un tādēļ referente 
ierosina priekšlikumu, ar ko dalībvalstīm un Komisijai uzliek pienākumu piešķirt 
nepieciešamos līdzekļus, lai Direktīvas 96/71/EK pareiza izpilde kļūtu par realitāti. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

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 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība 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.
Darbinieku norīkošanas nolūkā ir 
nepieciešams nošķirt šo brīvību no darba 
ņēmēju pārvietošanās brīvības, kas 
katram pilsonim dod tiesības brīvi 
pārvietoties uz citu dalībvalsti, lai strādātu 



AD\930102LV.doc 5/40 PE496.470v03-00

LV

pakalpojumus citā dalībvalstī, uz kuru 
uzņēmumi uz laiku var nosūtīt (“norīkot”) 
savus darbiniekus, lai tur veiktu minēto 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
darbu.

un minētajā nolūkā tur dzīvotu, un 
aizsardzību pret diskrimināciju saistībā ar 
nodarbinātību, darba samaksu un citiem 
darba nosacījumiem salīdzinājumā ar 
attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem.

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Šai direktīvai nevajadzētu skart to 
pamattiesību ievērošanu, kas atzītas 
dalībvalstīs un Starptautiskās Darba 
organizācijas konvencijās, ja tās 
attiecīgajā gadījumā ir piemērojamas, un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam 
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību.

(3) Attiecībā uz darba ņēmējiem, kas uz 
laiku norīkoti veikt darbu, lai sniegtu 
pakalpojumus dalībvalstī, kas nav 
dalībvalsts, kur viņi parasti veic darbu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra Direktīva 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 
iedibina skaidri formulētu darba un 
nodarbinātības nosacījumu un noteikumu 
kopu, kuri pakalpojumu sniedzējam 
jāievēro dalībvalstī, uz kuru veic 
norīkošanu darbā, lai nodrošinātu attiecīgo 
norīkoto darba ņēmēju pamataizsardzību. 
Attiecībā uz norīkotajiem darba ņēmējiem 
ar šo direktīvu nevajadzētu aizliegt 
normatīvus vai koplīgumos apstiprinātus 
standartus, ar kuriem paredz labvēlīgākus 
nosacījumus, ja vien tiek nodrošināta 
vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija 
starp vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem. 
Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot 
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Direktīvas 96/17/EK īstenošanu, pilnībā 
ievērojot LESD 26. panta 2. punktu, 
45. panta 1. un 2. punktu, 53. panta 
1. punktu un 62. pantu, kā arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu.

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs direktīvas mērķis ir panākt 
labāku Direktīvas 96/71/EK izpildi. Tāpēc 
šīs direktīvas noteikumi ir piemērojami, 
neskarot Direktīvā 96/71/EK paredzētos 
noteikumus.

Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Lai nodrošinātu atbilstību 
Direktīvai 96/71/EK, neradot nevajadzīgu 
administratīvo slogu pakalpojumu 
sniedzējiem, ir būtiski, lai šīs direktīvas 
3. pantā minētie faktiskie apstākļi tiktu 
uzskatīti par orientējošiem un tādiem, 
kurus var papildināt. Nebūtu jāizvirza 
prasība, ka ikvienā norīkošanas gadījumā 
ir jānodrošina visi apstākļi.

Grozījums Nr. 6
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, 
ir jābūt izpildāmai jēdziena „norīkošana 
darbā” īstenošanai un pārraudzībai un tā 
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būtu jāuzlabo, ņemot vērā 
proporcionalitātes un nediskriminācijas 
principus. Šo Direktīvā 96/71/EK skaidri 
formulēto darba un nodarbinātības 
nosacījumu un noteikumu kopumu 
nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt ar šo 
direktīvu. Ja šie noteikumi tiek apieti, ir 
jānosaka sankcijas, jo īpaši saistībā ar 
nodarbinātības noteikumiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Visiem pasākumiem, kurus ievieš 
saskaņā ar šo direktīvu, ir jābūt 
pamatotiem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem, lai neradītu 
administratīvo slogu un neierobežotu 
uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo, 
potenciālu jaunu darbvietu radīšanā, 
vienlaikus aizsargājot norīkotos darba 
ņēmējus.

Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tādēļ nepieciešams precizēt tos 
būtiskos elementus, kas raksturo jēdziena 
„norīkošana darbā” ierobežotību laikā, kas 
nozīmē, ka darba devējam būtu faktiski 
jābūt reģistrētam tai dalībvalstī, no kuras 
veic norīkošanu darbā, kā arī nepieciešams 
precizēt sakarību starp Direktīvu 96/71/EK 
un Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību 
aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām 
(turpmāk „Roma I regula").

(5) Tādēļ nepieciešams precizēt tos 
būtiskos elementus, kas raksturo jēdziena 
”norīkošana darbā” ierobežotību laikā, kas 
nozīmē, ka darba devējam būtu faktiski 
jābūt reģistrētam tai dalībvalstī, no kuras 
veic norīkošanu darbā, kā arī nepieciešams 
precizēt sakarību starp Direktīvu 96/71/EK 
un Regulu (EK) Nr. 593/2008 par tiesību 
aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām 
(turpmāk „Roma I regula”), lai 
nodrošinātu šīs direktīvas plašu 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 9
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Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Vajadzības gadījumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei būtu 
jānodrošina Komisijai atbalsts, kontrole 
un novērtējums saistībā ar šīs direktīvas 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šai direktīvai, tāpat kā Direktīvai 
96/71/EK, nebūtu jāietekmē to tiesību aktu 
piemērošana, ko saskaņā ar Roma I regulas 
8. pantu piemēro individuālajiem darba 
līgumiem, vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regulas Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, piemērošana.

(6) Šai direktīvai, tāpat kā Direktīvai 
96/71/EK, nebūtu jāietekmē to tiesību aktu 
piemērošana, ko saskaņā ar Roma I regulas 
8. pantu piemēro individuālajiem darba 
līgumiem, vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regulas Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, piemērošana. Šīs 
direktīvas noteikumiem nebūtu jāaizliedz 
dalībvalstīm savos tiesību aktos attiecībā 
uz norīkotajiem darba ņēmējiem paredzēt 
un piemērot labvēlīgākus nosacījumus.

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, 
lai būtu pieejami resursi, kas 
nepieciešami efektīvu pārbaužu veikšanai, 
un būtu jāspēj bez nepamatotas kavēšanās 
izpildīt šajā direktīvā paredzētos 
informācijas pieprasījumus, kas saņemti 
no uzņēmējas dalībvalsts vai no 
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uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts.

Grozījums Nr. 12
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. Sociālajiem 
partneriem būtu jāuzņemas atbildība par 
šo likmju paziņošanu un informēšanu par 
tām.

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, pievēršot 
uzmanību darba inspekciju un sociālo 
partneru lielajai nozīmei šai sakarā.

(10) Piemērota un efektīva īstenošana un 
izpilde ir darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības būtiskākie elementi, 
savukārt nepienācīga izpilde mazina šajā 
jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu 
efektivitāti. Tāpēc ir būtiski, ka šajā ziņā 
dalībvalstis uzsāk un uztur ciešu 
savstarpēju sadarbību, kā arī sadarbību ar 
Komisiju, attiecīgajiem valsts, 
reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem, 
tostarp darba inspekcijām un sociālajiem 
partneriem.

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Ņemot vērā to, ka ir ierobežota 
uzņēmējas dalībvalsts spēja noteikt 
faktiskos apstākļus, kas attiecas uz citā 
dalībvalstī reģistrētu ārvalsts uzņēmumu, 
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izšķiroša nozīme ir sadarbībai ar 
reģistrācijas dalībvalsti, un šī sadarbība 
būtu jāuzlabo. Turklāt izšķirīga nozīme ir 
palīdzības garam, nepārtrauktam dialogam 
un savstarpējai sapratnei.

Grozījums Nr. 15
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 
kompetentajām 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 pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tas 
nekavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošanu administratīvās 
sadarbības jomā. Būtu jātestē pasākumi, 
ar kuriem nodrošina elektroniskās 
informācijas apmaiņu ar IMI 
starpniecību, lai nodrošinātu, ka šie 
pasākumi ir praktiski izpildāmi.

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Diemžēl nākas konstatēt, ka 
daudzās dalībvalstīs joprojām pastāv 
daudzi šķēršļi pārrobežu administratīvo 
sodu un sankciju kompensēšanai, un 
turpmākajos tiesību aktos būtu jārisina 
administratīvo sodu un sankciju 
savstarpējā atzīšana.

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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) Dalībvalstīm būtu jāinformē 
Komisija par to, kā tās plāno darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem un 
pakalpojumu sniedzējiem no citām 
dalībvalstīm sniegt vispārēji pieejamu 
informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ja nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus nosaka kolektīvie līgumi, kas 
ir pasludināti par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka šos kolektīvos līgumus 
oficiāli publicē un tie ir pieejami.

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai uzlabotu un veicinātu 
savstarpējo palīdzību un pārrobežu 
sadarbību starp dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, saskaņā ar 
noteikumiem par personas datu 
aizsardzību būtu jāizstrādā Savienības 
mēroga paziņošanas un reģistrēšanas 
sistēma, pamatojoties uz pašreizējām 
sistēmām dalībvalstīs un nodrošinot 
savietojamību ar tām. Lai šāda sistēma 
atbilstu nediskriminācijas un godīgas 
konkurences principam, Komisijai būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ietekmes novērtējumu par 
iespējām šādu sistēmu ieviest.

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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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 šādus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Šādiem 
kontroles pasākumiem vai 
administratīvām formalitātēm vajadzētu 
būt samērīgiem, un tiem nevajadzētu radīt 
nepamatotu, pārmērīgu administratīvo 
slogu. 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.

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ikvienā kompetento iestāžu 
izstrādātā riska novērtējumā būtu 
jānosaka darbības nozares, kurās 
pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba 
ņēmēju nodarbināšana ir koncentrēta to 
teritorijā. Veicot šādu riska novērtējumu, 
būtu jāņem vērā konkrētu nozaru īpašās
problēmas un vajadzības, iepriekšējie 
pārkāpumi, sociālo partneru sniegtā 
informācija uz vietas, noteikumu 
apiešanas prakse, kā arī konkrētu darba 



AD\930102LV.doc 13/40 PE496.470v03-00

LV

ņēmēju grupu neaizsargātība.

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Ar mērķi nodrošināt 
Direktīvas 96/71/EK labāku un vienādāku 
piemērošanu, kā arī tās praktisko izpildi, 
un pēc iespējas mazinātu piemērošanas un 
izpildes atšķirības Savienībā, dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jānodrošina, ka tiek 
veiktas efektīvas un adekvātas pārbaudes.

(18) Ar mērķi nodrošināt 
Direktīvas 96/71/EK labāku un vienādāku 
piemērošanu, kā arī tās praktisko izpildi, 
un pēc iespējas mazinātu piemērošanas un 
izpildes atšķirības Savienībā, dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jānodrošina, ka tiek 
veiktas efektīvas un adekvātas pārbaudes.
Šādas pārbaudes būtu jābalsta 
galvenokārt uz kompetento iestāžu 
sagatavota riska novērtējuma, un tajā 
būtu jāņem vērā tādi elementi kā lielu 
infrastruktūras projektu realizācija, 
konkrētu nozaru īpašas problēmas un 
vajadzības, iepriekšējie pārkāpumi, kā arī 
konkrētu darba ņēmēju grupu 
neaizsargātība.

Grozījums Nr. 23
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, sociālajiem 
partneriem un citām pārraudzības 
iestādēm, un tām arī turpmāk jābūt 
izšķirīgām.

Grozījums Nr. 24
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, 

(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, 
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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.

lai iesniegtu sūdzību vai piedalītos 
procedūrās tieši vai — attiecīgi 
piemērojamā gadījumā, saņemot viņu 
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.

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

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

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Īpašos gadījumos par šai direktīvā 
noteikto pienākumu nepildīšanu saskaņā 

svītrots
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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.

Grozījums Nr. 27
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

Grozījums Nr. 28
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.

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 
izpildes līdzekļiem, ņemot vērā norīkoto 
darba ņēmēju situācijas, kā noteikts 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā, 
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. Ja šādi sodi un 
sankcijas uzlikti tādēļ, ka nav ievēroti 
darba tiesu vai kolektīvos līgumos 
noteiktie nodarbinātības nosacījumi, tad 
attiecīgajiem sodiem un sankcijām ir 
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jābūt izpildāmiem.

Grozījums Nr. 29
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 attiecībā uz norīkoto 
darba ņēmēju situācijām, kā noteikts 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā. 
Tādēļ dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana 
šai jomā ir būtiska, lai nodrošinātu 
augstāku, līdzvērtīgāku un salīdzināmāku 
aizsardzības līmeni, kas nepieciešams 
iekšējā tirgus pareizai darbībai.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ja tiktu pieņemti vienoti noteikumi par 
savstarpējās palīdzības sniegšanu, izpildes 
pasākumu atbalstu un saistītajām 
izmaksām, kā arī vienotas prasības par to 
lēmumu paziņošanu, kas saistīti ar 
piespriestajām administratīvajām 
sankcijām un sodiem, tiktu atrisināti 
vairāki praktiski pārrobežu izpildes 
jautājumi un tiktu garantēta labāka saziņa 
par šādiem lēmumiem, ko pieņēmusi cita 
dalībvalsts, un to labāka izpilde.

(29) Ja tiktu pieņemti vienoti noteikumi par 
savstarpējās palīdzības sniegšanu, izpildes 
pasākumu atbalstu un saistītajām 
izmaksām, kā arī vienotas prasības par to 
lēmumu paziņošanu, kas saistīti ar 
piespriestajām administratīvajām 
sankcijām un sodiem attiecībā uz norīkoto 
darba ņēmēju situācijām, kā noteikts 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā, tiktu 
atrisināti vairāki praktiski pārrobežu 
izpildes jautājumi un tiktu garantēta labāka 
saziņa par šādiem lēmumiem, ko 
pieņēmusi cita dalībvalsts, un to labāka 
izpilde.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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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 vienotāki 
sankciju un sodu pārrobežu izpildes 
noteikumi attiecībā uz norīkoto darba 
ņēmēju situācijām, kā noteikts 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā, 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.

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu iedibina tādu atbilstošu
noteikumu, pasākumu un kontroles 
mehānismu vispārīgu vienoto sistēmu, kas 
nepieciešami, lai labāk un vienādāk 
īstenotu, piemērotu un izpildītu praksē
Direktīvu 96/71/EK, tostarp pasākumus, 
kas paredzēti, lai novērstu piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un 
apiešanu, kā arī šādu pārkāpumu gadījumā 
piemērotu sankcijas.

Ar šo direktīvu iedibina īpašu noteikumu, 
pasākumu un kontroles mehānismu 
kopumu, ar ko palīdzēt dalībvalstīm  
īstenot, piemērot un izpildīt Direktīvu 
96/71/EK, tostarp pasākumus, kas 
paredzēti, lai novērstu piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un 
apiešanu, kā arī šādu pārkāpumu gadījumā 
piemērotu sankcijas.

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir garantēt to, ka tiek 
ievērots pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanai norīkoto darba ņēmēju 
pienācīgs tiesību minimālās aizsardzības 
līmenis, vienlaikus pakalpojumu 
sniedzējiem atvieglojot pakalpojumu 
sniegšanas brīvības izmantošanu un 
veicinot godīgu konkurenci starp
pakalpojumu sniedzējiem.

Ar šo direktīvu nosaka izpildes 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai attiecībā uz 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā 
paredzētajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem 
nodrošinātu vienādu attieksmi pret
norīkotiem darba ņēmējiem. Šo izpildes 
pasākumu mērķis ir atvieglot un uzlabot 
pakalpojumu sniegšanas brīvības 
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izmantošanu un veicināt godīgas 
konkurences apstākļus pakalpojumu 
sniedzējiem iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī direktīva nekādā veidā neietekmē 
dalībvalstīs un Savienības tiesību aktos
atzīto pamattiesību īstenošanu, tostarp 
tiesības vai brīvību streikot vai veikt citu 
rīcību, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi paredzēta konkrētajās dalībvalstu 
darba attiecību sistēmās. Tāpat tā neskar 
tiesības apspriest, noslēgt un izpildīt
kolektīvos līgumus, kā arī kolektīvi rīkoties 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

2. Šī direktīva nekādā veidā neietekmē 
dalībvalstīs tiesību aktos atzīto 
pamattiesību īstenošanu, tostarp tiesības 
vai brīvību streikot vai veikt citu rīcību, 
kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un 
praksi paredzēta konkrētajās dalībvalstu 
darba attiecību sistēmās. Tāpat tā neskar 
tiesības apspriest, noslēgt un izpildīt 
kolektīvos līgumus, kā arī kolektīvi rīkoties 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

Grozījums Nr. 35
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 iestādes vai 
struktūras, ko dalībvalsts izraudzījusies un 
kurām uzticēta atbilstoši šai direktīvai 
paredzēto publisko pienākumu izpildei;

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) “uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, 
uz kuru darba ņēmējs ir uz laiku norīkots 
darbā šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK nozīmē.

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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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 vispusīgi izvērtē
faktiskos apstākļus, kuri raksturo darbības, 
ko uzņēmums ir veicis valstī, kur tas ir 
reģistrēts, lai noteiktu, vai tas patiešām 
veic būtiskas darbības. Novērtēšanā jo 
īpaši ņem vērā faktiskos apstākļus, kuru 
esamību attiecīgi piemērojamā gadījumā 
darbā norīkošanas uzņēmums apliecina 
kompetentajām iestādēm, un tie ir:

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) vieta, kur atrodas uzņēmuma 
reģistrētais birojs un administrācija, tā 
birojs, kur tas maksā nodokļus, tam ir 
profesionālās darbības atļauja vai kur tas ir 
reģistrēts tirdzniecības palātā vai 
profesionālajās struktūrās;

(a) vieta, kur uzņēmums veic saimniecisko 
pamatdarbību, kur atrodas tā
administrācija, kur tas maksā nodokļus un 
veic sociālās iemaksas, kur saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem tam ir profesionālās 
darbības atļauja, vai kur tas ir reģistrēts 
tirdzniecības palātā vai profesionālajās 
struktūrās;

Grozījums Nr. 39
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, no kuras tie 
tikuši norīkoti;

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tiesību akti, kas piemērojami līgumiem, 
kurus uzņēmums noslēdzis ar saviem 

(c) tiesību akti, kas piemērojami līgumiem, 
kurus uzņēmums noslēdzis ar saviem 
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darba ņēmējiem, no vienas puses, un ar 
saviem klientiem, no otras puses; 

klientiem; 

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) neatbilstoši zems izpildīto līgumu skaits 
uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī un/vai 
šajā dalībvalstī sasniegtais neatbilstoši 
zemais apgrozījums.

(e) neatbilstoši zems izpildīto līgumu skaits 
uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī un/vai 
šajā dalībvalstī sasniegtais neatbilstoši 
zemais apgrozījums, ņemot vērā 
juandibināto uzņēmumu īpašo situāciju.

Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) norīkotajam darba ņēmējam ir derīga 
A1 veidlapa, ar ko apliecina, kādi sociālās 
drošības tiesību akti tiek piemēroti, un šis 
fakts ir viena no vairākām norādēm, kas 
apliecina norīkošanas situāciju.

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minēto faktisko elementu novērtējumu 
pielāgo katram konkrētajam gadījumam 
un ņem vērā to, kāda veida darbību 
uzņēmums veic reģistrācijas dalībvalstī.

svītrots

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa – ievaddaļa

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 

Lai labāk īstenotu Direktīvas 96/71/EK 3. 
un 5. pantu un novērtētu, vai norīkotais 
darba ņēmējs veic darbu uz laiku uzņēmējā 
dalībvalstī, pārbauda visus faktiskos 
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raksturo šādu darba ņēmēja darbu un 
stāvokli.

apstākļus, kuri raksturo šādu darba ņēmēja 
darbu un stāvokli. 

Tie var būt: Jo īpaši ņem vērā šādus apstākļus:

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) norīkotais darba ņēmējs atgriežas 
dalībvalstī, no kuras viņš norīkots darbā, 
vai gaidāms, ka viņš tajā atsāks darbu pēc 
tam, kad būs pabeigts darbs vai sniegti 
pakalpojumi, kuru veikšanai viņš bija 
norīkots;

(c) norīkotais darba ņēmējs ir nodarbināts 
pastāvīgi un ir gaidāms, ka viņš 
atgriezīsies savā iepriekšējā pastāvīgā 
darba vietā pēc tam, kad būs pabeigts 
darbs vai sniegti pakalpojumi, kuru 
veikšanai viņš bija norīkots;

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) visi atkārtotie iepriekšējie periodi, kad 
bijis norīkots tas pats vai cits (norīkotais) 
darba ņēmējs.

(e) norīkotais darba ņēmējs neaizstāj citu 
norīkoto darba ņēmēju, izņemot slimības 
un aiziešanas no darba gadījumā;

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – ea–ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) norīkotais darba ņēmējs neaizstāj 
streikojošu darba ņēmēju;
(eb) darba ņēmējs organizatoriski un 
finansiāli ir atkarīgs no sava darba 
devēja;
(ec) ar darba ņēmēja atalgošanu saistītos 
pienākumus pilda uzņēmums, kas ir 
noslēdzis darba līgumu.

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, ar 
kuriem novērš, nepieļauj un cīnās ar to, 
ka uzņēmumi apiet šīs direktīvas 
noteikumus un/vai ļaunprātīgi tos 
izmanto, tīši liedzot norīkotajiem darba 
ņēmējiem izmantot savas tiesības vai tās 
neievērojot;

Visi iepriekš uzskaitītie faktiskie apstākļi
ir orientējoši kopējā veicamā novērtējuma 
faktori, un tādēļ tos nedrīkst aplūkot 
atsevišķi. Kritērijus pielāgo katram 
konkrētajam gadījumam un ņem vērā 
situācijas īpatnības. 

Apstākļi, kas uzskaitīti 1. un 2. punktā, ir 
vienīgi orientējoši, to saraksts nav
izsmeļošs, un tos nedrīkst aplūkot atsevišķi. 
Minēto apstākļu novērtējumu pielāgo 
katram konkrētajam gadījumam un ņem 
vērā situācijas īpatnības.

Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu kontaktiformāciju 
paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm. 
Komisija publicē un regulāri atjaunina 
kompetento iestāžu un sakaru biroju 
sarakstu.

Kompetento iestāžu kontaktiformāciju 
paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, 
kā arī dara pieejamu sabiedrībai. 
Komisija publicē un regulāri atjaunina 
kompetento iestāžu un sakaru biroju 
sarakstu.

Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pilnīgā un vienkāršā veidā 
pieejami no attāluma un elektroniski, tādos 
formātos un pēc tādiem tīmekļa 
standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
skaidrā, pārredzamā, pilnīgā un vienkāršā 
veidā bez maksas pieejami no attāluma un 
elektroniski, tādos formātos un pēc tādiem 
tīmekļa standartiem, kas piekļuvi nodrošina 
cilvēkiem ar invaliditāti, un lai 
nodrošinātu, ka Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
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pildīt savus pienākumus. pildīt savus pienākumus.

Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai vēļ vairāk uzlabotu piekļuvi 
informācijai, dalībvalstis

2. Lai vēl vairāk uzlabotu piekļuvi 
informācijai, dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 96/71/EK 4. pantā noteiktajiem 
principiem

Grozījums Nr. 52
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 
vietnēs un citos plašsaziņas līdzekļos
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;

Grozījums Nr. 53
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) 
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;

(c) darba ņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem informāciju dara pieejamu tās 
dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s), no 
kuras veikts norīkojums darbā, darba 
ņēmēja un pakalpojumu sniedzēja 
izcelsmes dalībvalsts valodā, un ne tikai 
tās valsts oficiālajā(-s) valodā(-s), kur 
pakalpojumi tiek sniegti, un to, ja 
iespējams, sniedz bukleta veidā, kurā 
sniegts svarīgāko piemērojamo 
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nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
kā arī izklāstītas procedūras sūdzību 
iesniegšanai un noteikumu neievērošanas 
gadījumā piemērojamās tiesvedības 
procedūras un sankcijas, un šo 
informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti; dara pieejamu arī informāciju 
par citiem kontaktpunktiem, piemēram, 
par tiem, kurus izveidojuši sociālie 
partneri;

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sniedz detalizētu informāciju par 
nodarbinātības un sociālajiem 
nosacījumiem, ietverot noteikumus par 
drošību un veselības aizsardzību darbā, 
un nodrošina, ka šī informācija ir viegli 
pieejama ar dažādiem saziņas līdzekļiem, 
tostarp izmantojot kontaktpunktus;

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pilnveido vai izveido struktūras darba 
ņēmēju informēšanai, konsultēšanai un 
atbalstam; attiecīgā gadījumā dalībvalstis 
izmanto esošo infrastruktūru, piemēram, 
koordinācijas birojus, vienotos 
kontaktpunktus un konsultāciju centrus.

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi un pilnībā ievērojot 
sociālo partneru autonomiju, Direktīvas 
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noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstīm jānodrošina, ka sociālie 
partneri par tiem būtu informēti, un
attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
to veidojošajiem elementiem, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un kritērijiem, 
pēc kuriem nosaka iedalījumu atšķirīgās 
darba algas kategorijās, ir pieejama un 
pārredzama pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm un norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

96/71/EK 3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka šie noteikumi 
un nosacījumi ir darīti pieejami 
pārredzamā veidā uzņēmējas dalībvalsts 
pakalpojumu sniedzējiem un norīkotajiem 
darba ņēmējiem un saistībā ar to var 
iesaistīt sociālos partnerus. Attiecīgo 
informāciju jo īpaši sniedz par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
to veidojošajiem elementiem, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un 
kvalificēšanas kritērijiem, kā arī par 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, un tā ir pieejama 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šim 
nolūkam dalībvalstis var izveidot oficiālu 
reģistru.

Grozījums Nr. 57
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 
96/71/EK 3. panta 1. un 8. punktā minētie 
koplīgumi tiek reģistrēti oficiālos reģistros 
un publicēti. Direktīvas 96/71/EK 3. pantā 
paredzētos darba nosacījumus, kas minēti 
šajos koplīgumos, piemēro attiecībā uz 
uzņēmumiem, kas norīko darbā darba 
ņēmējus, tikai no oficiālās reģistrācijas 
un šo koplīgumu publicēšanas brīža.

Grozījums Nr. 58
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 

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver 
pienākumu bez nepamatotas kavēšanās, 
ātri un efektīvi atbildēt uz argumentētiem 
kompetento iestāžu pieprasījumiem sniegt 
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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.

informāciju un lūgumiem veikt pārbaudes, 
inspekcijas un izmeklēšanas par 
Direktīvas 96/71/EK 1. panta 3. punktā un 
attiecīgajos šīs direktīvas pantos
minētajām darbā norīkošanas situācijām, 
tostarp izmeklēšanu attiecībā uz darba 
ņēmēju darbā norīkošanai, darbā 
norīkošanas faktiskajam veidam un 
norīkotajam darba ņēmējam piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu vai 
iespējamām nelikumīgām starptautiskām 
darbībām un sākt pienācīgus pasākumus 
atbilstīgi piemērojamajiem valsts tiesību 
aktiem un praksei.

Grozījums Nr. 59
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz to 
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

3. Lai atbildētu uz lūgumu pēc palīdzības, 
kas saņemts no citas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, dalībvalstis 
nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri 
veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz to 
kompetentajām iestādēm visu informāciju, 
kas nepieciešama, lai varētu uzraudzīt to 
darbības saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un Direktīvu 96/71/EK. Ja pakalpojumu 
sniedzēji nesniedz šo informāciju, 
kompetentās iestādes uzsāk pienācīgu 
darbību.

Grozījums Nr. 60
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Jebkāda ilglaicīga atteikšanās iesniegt 
pieprasīto informāciju dod tiesības 
pieprasītājai dalībvalstij izveidot to 
kompetento iestāžu sarakstu, kas ir 
atteikušās sadarboties, un informē par to 
Komisiju. Komisija pēc pārbaudīšanas 
uztur publiski pieejamu to iestāžu 
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sarakstu, par kurām dalībvalstis ir 
ziņojušas, ka tās nav vēlējušās 
sadarboties.

Grozījums Nr. 61
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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 24 stundu laikā.
Neskarot pirmo un otro daļu, 
kompetentajām iestādēm un/vai 
uzņēmējas valsts inspekcijām nav aizliegts 
veikt tūlītējus pasākumus, lai novērstu, 
izmeklētu un piemērotu sankcijas 
krāpšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 62
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 salīdzināmiem
nosacījumiem var izmantot arī pārējo 
dalībvalstu līdzvērtīgas kompetentās 
iestādes.

Grozījums Nr. 63
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts
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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 saskaņā ar Savienības 
tiesībām un valstu tiesību aktiem un 
praksi nodrošina konfidencialitāti attiecībā 
uz informāciju, ar kuru tās apmainās.

Grozījums Nr. 64
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija un kompetentās iestādes cieši 
sadarbojas, lai analizētu grūtības, kas 
varētu rasties, piemērojot 
Direktīvas 96/71/EK 3. panta 10. punktu.

9. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
4. pantā noteikto principu Komisija un 
kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai 
analizētu grūtības, kas varētu rasties, 
īstenojot Direktīvu 96/71/EK.

Grozījums Nr. 65
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Lai veicinātu savstarpēju palīdzību un 
pārrobežu sadarbību Komisija ne vēlāk kā 
…* iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ietekmes novērtējumu par 
iespēju izveidot Savienības mēroga 
paziņošanas vai reģistrācijas sistēmu, 
kuras pamatā būtu pašreizējās dalībvalstu 
sistēmas un kura būtu ar tām savietojama.
__________

OV: lūgums ievietot datumu — divi gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 66
Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
nozīme

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
un uzņēmējas dalībvalsts sadarbība
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Grozījums Nr. 67
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts turpina kontrolēt, 
pārraudzīt un veikt nepieciešamos 
uzraudzības vai izpildes pasākumus 
atbilstoši valsts tiesību aktiem, praksei un 
administratīvajām procedūrām attiecībā uz 
darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 
dalībvalstī.

1. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantā noteiktajiem principiem
pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts turpina kontrolēt, 
pārraudzīt un veikt nepieciešamos 
uzraudzības vai izpildes pasākumus 
atbilstoši valsts tiesību aktiem, praksei un 
administratīvajām procedūrām attiecībā uz 
darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 
dalībvalstī. Šī atbildība nekādā veidā 
nemazina uzņēmējas dalībvalsts iespējas 
pēc savas iniciatīvas veikt kontroli, 
pārraudzību un īstenot vajadzīgos 
uzraudzības vai piemērošanas 
pasākumus, tostarp saistībā ar darba 
apstākļu pārbaudēm.

Grozījums Nr. 68
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 vai pēc uzņēmējas dalībvalsts 
lūguma paziņo uzņēmējai dalībvalstij 
attiecīgajai kompetentajai iestādei visu 
būtisko informāciju, kā norādīts 3. panta 
1. un 2. punktā un 9. panta 1. punktā.
Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
atbalsta uzņēmējas dalībvalsts kompetento 
iestādi, ievērojot šīs direktīvas 6. panta 
1. punkta garu, laikus sniedzot 
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informāciju par to, vai ir ievērota 
atbilstība šīs direktīvas 3. pantam.

Grozījums Nr. 69
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju 
par pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
likumību un viņa labu rīcību, kā arī par 
piemērojamo noteikumu pārkāpumu 
neesamību. Uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 6. pantu.

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju 
nolūkā pārbaudīt, vai tiek ievērota 
Direktīva 96/71/EK un šī direktīva, tostarp
informāciju par pakalpojumu sniedzēja 
reģistrācijas likumību un viņa labu rīcību, 
kā arī par piemērojamo noteikumu 
pārkāpumu neesamību. Uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts kompetentās 
iestādes sniedz šo informāciju saskaņā ar 
6. pantu.

Grozījums Nr. 70
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

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. Pārbaudes un kontroles, ja 
nepieciešams, saskaņā ar 10. pantu veic 
uzņēmējas dalībvalsts iestādes atbilstīgi 
uzraudzības pilnvarām, kas paredzētas 
uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos, praksē 
un administratīvajās procedūrās.
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Grozījums Nr. 71
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis ar Komisijas atbalstu veic 
papildu pasākumus, ar kuriem iedibināt, 
atvieglināt un veicināt apmaiņu starp 
sociālajiem partneriem, kā arī nodrošināt, 
ka tiek atbalstītas organizācijas, kas 
sniedz informāciju norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

Grozījums Nr. 72
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 
transporta nozares mobilo darba ņēmēju 
gadījumā – bāzē vai transporta līdzeklī, ar 
kuru tiek sniegts pakalpojums;

(b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
samērīgā laika posmā 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, kas izsniegti saskaņā ar 
reģistrācijas dalībvalsts valsts tiesību 
aktiem, kopijas, pavairot un/vai saglabāt 
tās pēc pakalpojumu sniedzēja izvēles
papīra vai elektroniskā veidā darbā 
norīkošanas laikā pieejamā un skaidri 
norādītā vietā tās teritorijā, piemēram, 
darba vietā, būvlaukumā, vai transporta 
nozares mobilo darba ņēmēju gadījumā –
bāzē vai transporta līdzeklī, ar kuru tiek 
sniegts pakalpojums;

Grozījums Nr. 73
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie ir būtiski, lai konstatētu 
darbā norīkošanas veidu un atbilstību 
Direktīvas 96/71/EK noteikumiem, nav 
pārmērīgi gari un tiem tiek izmantotas šādu 
dokumentu stardartformas;

Grozījums Nr. 74
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai visas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumi būtu publiski pieejami 
pakalpojumu sniedzējiem un tiktu 
regulāri atjaunināti.

Grozījums Nr. 75
Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Valstu kontroles pasākumu 
piemērošanas vajadzība un atbilstība tiek 
pārskatīta trīs gadu laikā pēc 20. pantā 
minētās dienas, ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
tehnikas attīstību nolūkā vajadzības 
gadījumā ierosināt nepieciešamos 
grozījumus vai labojumus.

3. Valstu kontroles pasākumu 
piemērošanas vajadzība, atbilstība un 
pietiekama efektivitāte tiek pārskatīta trīs 
gadu laikā pēc 20. pantā minētās dienas, 
ņemot vērā pieredzi, kas gūta no 
organizētas sadarbības sistēmas un 
informācijas apmaiņas, kā arī tās 
efektivitāti, vienveidīgāku un 
standartizētāku dokumentu izstrādi, kopīgu 
principu vai standartu izveidi attiecībā uz 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī uz 
darbā norīkošanas tehnoloģiskajām, 
sociālajām un saimnieciskajām norisēm 
nolūkā vajadzības gadījumā ierosināt 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Grozījums Nr. 76
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
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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.

efektīvas un 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 veic kompetentās iestādes.
Riska novērtējumā nosaka darbības 
nozares, kurās pakalpojumu sniegšanai 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātība ir 
koncentrēta viņu teritorijā.

Grozījums Nr. 77
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.
Atbilstīgi savai praksei kompetentā iestāde 
sniedz inspicētajam vai kontrolētajam 
uzņēmumam pēc inspekcijas vai kontroles 
sagatavoto dokumentu, kurā ietverta visa 
attiecīgā informācija.

Grozījums Nr. 78
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 

5. Atbilstīgi Direktīvas 96/71/EK 
5. pantam dalībvalstis saskaņā ar savas 
valsts tiesību aktiem un praksi ir tiesīgas 
izmantot pasākumus, lai nodrošinātu
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
nolūkā garantēt, ka attiecīgajām personām 
tiek nodrošināts atbilstošs aizsardzības 
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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.

līmenis, kā noteikts Direktīvā 96/71/EK 
un šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 79
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 Direktīvas 96/71/EK 6. panta un no 
šīs direktīvas izrietošo pienākumu izpildei 
dalībvalstis nodrošina, lai neatkarīgi no tā, 
vai tā ir uzņēmuma reģistrācijas 
dalībvalsts vai uzņēmēja dalībvalsts, kuras 
teritorijā darba ņēmēji 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.

Grozījums Nr. 80
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 

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 Direktīvas 96/71/EK un šīs 
direktīvas un noteikumu ievērošanu, darbā 
norīkotā darba ņēmēja vai viņa darba 
devēja vārdā vai atbalstot šo subjektu, 
attiecīgā gadījumā varētu piedalīties 
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administratīvajā procesā, kas paredzēts, lai 
panāktu šīs direktīvas īstenošanu un/vai 
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

jebkurā tiesvedībā vai administratīvajā 
procesā, kas paredzēts, lai panāktu 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
īstenošanu un/vai Direktīvā 96/71/EK un
šajā direktīvā noteikto pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 81
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 darbojas viņu 
vārdā, varētu pieprasīt, un darbā norīkotie 
darba ņēmēji varētu saņemt: 

Grozījums Nr. 82
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 vai to 
izmaksu atmaksu, kuras saistītas ar ceļa 
izdevumiem, ēdināšanu un mājokli un 
kuras automātiski atskaitītas no algas, un 
par kurām darba devējs nav nodrošinājis 
atlīdzību.

Grozījums Nr. 83
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 84
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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5.a Ja norīkotie darba ņēmēji uzsāk tiesas 
vai administratīvo procesu, nav 
pieļaujama viņu darba devēja nelabvēlīga 
attieksme.

Grozījums Nr. 85
Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Grozījums Nr. 86
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 dalībvalstī par piemērojamo 
noteikumu neievērošanu attiecībā uz 
norīkoto darbinieku situāciju saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK un šo direktīvu
uzliktas pakalpojumu sniedzējam, kurš 
reģistrēts citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 87
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 
sociālās drošības iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 987/2009 vai paziņot lēmumu, ar 
kuru noteikts sods vai sankcijas vai 
sociālās drošības iemaksas ar 
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atpakaļejošu spēku saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 987/2009, ciktāl saņēmējas 
iestādes dalībvalsts spēkā esošie tiesību 
akti un administratīvā prakse pieļauj šādu 
rīcību par līdzīgām prasībām vai 
lēmumiem.

Grozījums Nr. 88
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 89
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma saņēmēja iestāde no 
attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas 
var atgūt summas un ieturēt visas 
izmaksas, kas tai radušās saistībā ar 
atgūšanu, atbilstoši pieprasījuma saņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem, noteikumiem un 
administratīvajām procedūrām vai praksi, 
kuru piemēro līdzīgiem prasījumiem.

Pieprasījuma saņēmēja iestāde no 
attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas 
var atgūt summas un ieturēt visas 
izmaksas, kas tai radušās saistībā ar 
atgūšanu, atbilstoši pieprasījuma saņēmējas 
dalībvalsts tiesību aktiem, noteikumiem un 
administratīvajām procedūrām vai praksi,
kuru piemēro līdzīgiem prasījumiem. Ja 
pieprasījuma saņēmēja iestāde ietur 
izmaksas, kas radušās saistībā ar 
atgūšanu, tā informē pieprasītāju iestādi 
un sniedz šo izmaksu pamatojumu. 

Grozījums Nr. 90
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 

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

3. punktā, 13., 14. un 15. pantā, pēc 
iespējas īsteno, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (IMI), kas izveidota 
ar Regulu (ES) Nr. 1024/2012, kā arī citus 
ieviestos sadarbības līdzekļus, ja attiecīgā 
dalībvalsts uzskata par nepieciešamu, 
piemēram, divpusējus nolīgumus.

Grozījums Nr. 91
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. Attiecīgā gadījumā un saskaņā ar
Direktīvā 96/71/EK noteiktajiem 
principiem dalībvalstis var izvēlēties 
piemērot divpusējas vienošanās par 
kompetento iestāžu administratīvo 
sadarbību un savstarpēju palīdzību 
attiecībā uz Direktīvas 96/71/EK un šīs 
direktīvas izpildi, ciktāl šie pasākumi 
nelabvēlīgi neietekmē attiecīgo darba 
ņēmēju un uzņēmumu tiesības un 
pienākumus.
Ne vēlāk kā …* Eiropas Komisija 
novērtēs IMI un divpusējo nolīgumu 
mijiedarbību.
__________

OV: lūgums ievietot datumu — 5 gadi 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 92
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, ja iespējams, to izmanto visām 
turpmākajām darbībām.
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