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Grozījums Nr. 122
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā un tā 53. panta 
1. punktu, 62., 151. un 153. pantu, kā arī 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

Or. en

Grozījums Nr. 123
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. un 153. pantu,

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka Direktīvas 96/71/EK izpilde par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā ir balstīta ne tikai uz iekšējā tirgus instrumentiem.

Grozījums Nr. 124
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
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darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62., 151. un 153. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 125
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, 
brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi, kas noteikti Līgumā. 
Savienība padziļina minēto principu 
īstenošanu ar mērķi garantēt vienlīdzīgus 
noteikumus uzņēmumiem un darba ņēmēju 
tiesību ievērošanu.

(1) Savienība un dalībvalstis par saviem 
mērķiem izvirza nodarbinātības 
veicināšanu, dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, turpinot 
ieviest uzlabojumus, pienācīgu sociālo 
aizsardzību, dialogu starp darba devējiem 
un darba ņēmējiem un cilvēkresursu 
attīstību, ar mērķi pastāvīgi uzturēt augstu 
nodarbinātību un cīnīties pret atstumtību.
Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, 
brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi, kas noteikti Līgumā. 
Savienība padziļina minēto principu 
īstenošanu ar mērķi garantēt vienlīdzīgus 
noteikumus uzņēmumiem un darba ņēmēju 
tiesību ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai sociālā tirgus ekonomika būtu 
sevišķi konkurētspējīga, par vienotā tirgus 
galveno prioritāti ir jānosaka sociālā 
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politika. Tāpēc ir vajadzīga vienota tirgus 
sistēma, lai nodrošinātu līdzsvaru starp 
godīgu konkurenci apvienojumā ar 
atvērtām robežām un preču, kapitāla un 
pakalpojumu brīvu apriti, vienlaikus 
garantējot un ievērojot sociālās 
pamattiesības, kas izriet no darba 
tiesībām, sociālās drošības, sociālās jomas 
tiesību aktiem un koplīgumiem, kā tas 
minēts Līgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Cornelis de Jong

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) 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. Šādai norīkošanai jānotiek, 
nepārkāpjot gan uzņēmumiem, gan darba 
ņēmējiem piemērojamos noteikumus par
nediskrimināciju, kā noteikts LESD 
45. panta 2. punktā un 49. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Phil Bennion

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) 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. Šāda
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.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu sniegšanas brīvība un iedzīvotāju tiesības brīvi pārvietoties, lai strādātu un 
uzturētos jebkurā ES vietā, ir pamats vienotā tirgus darbībai. Šajā direktīvā ir būtiski šīs 
tiesības skatīt atsevišķi, lai norīkotie darba ņēmēji saņemtu visas tiesības un aizsardzību, kas 
noteiktas Līgumā, vienlaikus attiecībā uz uzņēmumiem un konkurenci nodrošinot vienotā 
tirgus netraucētu un pareizu darbību.

Grozījums Nr. 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība 
dod katram pilsonim tiesības brīvi 

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ietver 
uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus 
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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.

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 
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

Darbinieku norīkošana notiek pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros un nav jaucama ar 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību.

Grozījums Nr. 130
Louis Grech

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.
Ar šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EC 
būtu jāievieš standartu minimums. Ar 嗤
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direktīvu nebūtu jāattur dalībvalstis 
pieņemt vai saglabāt spēkā normatīvus vai 
koplīgumos apstiprinātus standartus, kas 
ir stingrāki nekā šajā direktīvā paredzētie, 
ja vien norīkotajiem darba ņēmējiem 
garantē labvēlīgākus apstākļus, 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi un 
nediskrimināciju starp vietējiem un 
ārvalstu uzņēmumiem un darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar šo direktīvu nekādā veidā 
nevajadzētu ietekmēt to pamattiesību 
īstenošanu, kas atzītas dalībvalstīs un 
starptautiskajās tiesībās, SDO 
konvencijās, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, Eiropas Sociālajā 
hartā un Eiropas Cilvēktiesību
konvencijā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Anna Hedh

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 Direktīvas 96/71/EK 4. un 
5. pantu.



AM\916992LV.doc 9/112 PE498.075v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 133
Emilie Turunen

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, 
vajadzētu būt izpildāmai un būtu jāuzlabo 
jēdziena „norīkošana darbā” īstenošana un 
pārraudzība, kā arī jānosaka sodi par 
ikvienu šo noteikumu apiešanu, jo īpaši 
attiecībā uz visiem nodarbinātības 
noteikumiem un darba apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Evelyne Gebhardt

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. Šo 
Direktīvā 96/71/EK skaidri formulēto 
darba un nodarbinātības nosacījumu un 
noteikumu kopumu nedrīkst nelabvēlīgi 
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ietekmēt Direktīva par 
Direktīvas 96/71/EK izpildi. 

Or. de

Grozījums Nr. 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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, ņemot vērā 
proporcionalitātes un nediskriminācijas 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šī direktīva nekādā veidā neietekmē 
dalībvalstīs un Savienības tiesību aktos, 
starptautiskajās tiesībās, SDO 
konvencijās, Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā.un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā atzīto pamattiesību 
īstenošanu, tostarp tiesības vai brīvību 
streikot vai veikt citu rīcību, kas saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem un praksi 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 137
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai novērtētu, vai norīkotais darba 
ņēmējs veic darbu uz laiku dalībvalstī, kas 
nav dalībvalsts, kur viņš parasti strādā, 
būtu jāpārbauda visi faktiskie apstākļi, 
kuri raksturo šādu darba ņēmēja darbu 
un stāvokli. Ja darba devējs nevar sniegt 
vajadzīgos pierādījumus, būtu jāpieņem, 
ka darba attiecības atbilst tās dalībvalsts 
tiesību aktiem un noteikumiem, kurā 
pakalpojumi tiek sniegti.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalsts darba tiesību piemērošanu nevar uzskatīt par sankciju.

Grozījums Nr. 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Visiem pasākumiem, kurus ievieš 
saskaņā ar šo direktīvu, ir jābūt 
pamatotiem, samērīgiem un 
nediskriminējošiem, un tie nedrīkst radīt 
administratīvu slogu un ierobežot 
uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo, 
potenciālu jaunu darbvietu radīšanā, 
vienlaikus aizsargājot norīkotos darba 
ņēmējus.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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.

Or. en

Pamatojums

Apstākļiem nevajadzētu ierobežot šīs direktīvas piemērošanu, tāpēc ka tādā gadījumā 
direktīvas darbības joma neattiektos uz daudziem norīkotajiem darba ņēmējiem.
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Grozījums Nr. 140
Cornelis de Jong

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 noteikumi neliedz dalībvalstīm 
paredzēt labvēlīgāku nosacījumu 
piemērošanu norīkotajiem darba 
ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai novērtētu, vai norīkotais darba 
ņēmējs veic darbu uz laiku dalībvalstī, kas 
nav dalībvalsts, kur viņš parasti strādā, 
ņem vērā ne tikai 3. panta 2. punktā 
minēto kritēriju sarakstu, kas attiecas uz 
darba ņēmēja nodarbinātības situāciju. 
Valsts iestādes pārbaudes laikā veic 
vispusīgu katra individuāla gadījuma 
pārbaudi un pienācīgi ņem vērā situācijas 
īpatnību atbilstoši Regulas (EK) 
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Nr. 987/2009 14. panta 8. punktam.

Or. de

Grozījums Nr. 142
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Darba ņēmēja nodarbinātības statusa 
būtību saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK 
nosaka uzņēmēja valsts neatkarīgi no 
iesaistīto pušu vēlmēm, ņemot vērā 
nozares reālo stāvokli. Visām dalībvalstīm 
būtu jānosaka kritērijs „pakārtotība” kā 
viens no galvenajiem nošķīrumiem starp 
tieši nodarbinātu darba ņēmēju un 
pašnodarbinātu personu. Darba ņēmējam, 
kuru uzskata par pašnodarbinātu 
personu, būtu jāpierāda, ka viņu nesaista 
pakārtotības saikne attiecībā uz darbības 
izvēli, darba apstākļiem un atalgojuma 
nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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minimālajām algas likmēm. minimālajām algas likmēm. Šīs tiesības 
būtu jāsaista ar viņu atbildību sazināties 
un informēt par minētajām likmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi 
pasākumi, ar kuriem novērstu to, ka 
uzņēmumi nepareizi piemēro Direktīvu 
96/71/EK un šo direktīvu un/vai apiet to 
noteikumus, liedzot norīkotajiem darba 
ņēmējiem izmantot savas tiesības vai 
apturot šādas tiesības.

Or. en

Pamatojums

Ļaunprātīgas izmantošanas un apiešanas novēršana.

Grozījums Nr. 145
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Saikne starp šo direktīvu un 
Direktīvu 96/71/EK, no vienas puses, un 
Direktīvu 2008/104/EK, no otras puses, 
būtu jāprecizē, lai garantētu, ka pagaidu 
aģentūru darba ņēmējiem, kuri ir arī 
norīkotie darba ņēmēji, būtu iespējams 
izmantot izdevīgākos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 146
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Saikne starp šo direktīvu un 
Direktīvu 96/71/EK, no vienas puses, un 
Direktīvu 2008/104/EK, no otras puses, 
būtu jāprecizē, lai garantētu, ka pagaidu 
aģentūru darba ņēmējiem, kuri ir arī 
norīkotie darba ņēmēji, būtu iespējams 
izmantot izdevīgākos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 dalībvalstis 
uzsāk un uztur ciešu savstarpēju 
sadarbību, kā arī sadarbību ar Komisiju, 
attiecīgajiem valsts, reģionālajiem un 
vietējiem dalībniekiem, tostarp darba 
inspekcijām un sociālajiem partneriem šai 
sakarā.

Or. en
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Pamatojums

Kompetentajām iestādēm gan uzņēmējvalstīs, gan izcelsmes valstīs pirmām kārtām ir 
savstarpēji jāsadarbojas, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu tiesisko aizsardzību, kad 
norīkotu darba ņēmēju tiesības tiek pārkāptas, un panāktu noteikumu vispārēju piemērošanu.
Komisijai ir svarīga nozīme; tomēr valsts reģionālajiem un vietējiem regulatoriem un 
sociālajiem partneriem ir jābūt sadarbības centrā, tāpēc ka dalībvalstīs darba inspekciju 
darbība ir atšķirīga. 

Grozījums Nr. 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

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 un uzņēmumu tiesību 
sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī 
nodrošināšanas 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.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Kompetentajām iestādēm būtu 
visaptveroši jāizvērtē visi faktiskie 
apstākļi, lai konstatētu, vai attiecīgais 
uzņēmums veic saimniecisko 
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pamatdarbību reģistrācijas dalībvalstī. 
Pietiekamu pierādījumu trūkuma dēļ, kuri 
ļautu konstatēt, ka tas patiesi veic 
saimniecisku pamatdarbību konkrētajā 
dalībvalstī, pieņem, ka attiecīgais 
uzņēmums ir reģistrēts valstī, kurā tas 
sniedz pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

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 uzņēmējas 
dalībvalsts spēja noteikt faktus, kas 
attiecas uz ārvalstu uzņēmumu, ir 
ierobežota, sadarbība ar reģistrācijas 
dalībvalsti ir būtiska, un to jāturpina 
uzlabot. Turklāt izšķirīga nozīme ir 
savstarpējai uzticībai, palīdzības garam, 
nepārtrauktam dialogam un savstarpējai 
sapratnei.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Turklāt izšķirīga nozīme ir 
savstarpējai uzticībai, sadarbības garam, 
sociālā dempinga novēršanai, 
nepārtrauktam dialogam un savstarpējai 
sapratnei.
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Or. nl

Grozījums Nr. 152
Phil Bennion

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 pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tas 
nekavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu savstarpēja sadarbība ir primārais norīkotu darba ņēmēju tiesību 
aizsardzības mehānisms. Ir jāuzsver, ka ar šo direktīvu sekmē šādu divpusēju un/vai 
daudzpusēju sadarbību,  nevis to apgrūtina.

Grozījums Nr. 153
Evelyne Gebhardt

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 

(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 
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nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā.

nebūtu jākavē divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošana administratīvās 
sadarbības jomā. Būtu jātestē pasākumi 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) 
kā elektroniskās informācijas apmaiņas 
sistēmas izmantošanai, lai nodrošinātu, 
ka tie ir praktiski izpildāmi.

Or. de

Grozījums Nr. 154
Cornelis de Jong

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 pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI). Tomēr tas būtu 
jāpapildina ar divpusēju vienošanos vai 
pasākumu piemērošanu administratīvās 
sadarbības jomā, jo šādi izveidoti 
sadarbības mehānismi ir apliecinājuši 
savu lietderīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 

(12) Lai veicinātu labāku un vienādāku 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanu, ir 
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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.

lietderīgi gādāt par elektronisku 
informācijas apmaiņas sistēmu, kas 
atvieglotu administratīvo sadarbību, un 
kompetentajām iestādēm būtu pēc iespējas 
vairāk jāizmanto Iekšējā tirgus 
informācijas sistēma (IMI).

Or. en

Grozījums Nr. 156
Phil Bennion

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) Dalībvalstīm ir informē Komisija, kā 
tās plāno sniegt vispārēji pieejamu 
informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem, kas 
pieejama arī darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem no 
citām dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 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 
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pasākumu mērķi, ko uzskata par 
nepieciešamiem, tiktu sasniegti.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Jebkurā riska novērtējumā būtu 
jānosaka darbības nozares, kurās 
pakalpojumu sniegšanai norīkoto darba 
ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta viņu 
teritorijā. Veicot šādu riska novērtējumu, 
ņem vērā konkrētu nozaru īpašas 
problēmas un vajadzības, iepriekšējos 
pārkāpumus, sociālo partneru sniegto 
informāciju uz vietas, noteikumu 
apiešanas praksi, kā arī dažu darba 
ņēmēju grupu neaizsargātību.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai sekmētu efektīvu uzraudzību par 
to, kā tiek nodrošināta atbilstība 
pamatnoteikumiem, kas reglamentē 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, dalībvalstīm būtu jāprasa 
norīkotajiem darba ņēmējiem uzrādīt 
izcelsmes dalībvalstī izdotu oficiālu 
personas atzīšanas dokumentu. Ar šādu 
dokumentu vajadzētu būt iespējai vismaz 
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identificēt attiecīgo personu, viņa/viņas 
nodarbinātības statusu un dokumenta 
izdevējas valsts iestādes 
kontaktinformāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Efektīvu slēptās nodarbinātības 
apkarošanu vajadzētu veicināt, izmantojot 
preventīvu un kontroles pasākumu 
visaptverošu sistēmu un atturošas 
sankcijas atsevišķu fiktīvu 
pašnodarbinātības gadījumu atklāšanai 
un novēršanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 162
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Efektīvu slēptās nodarbinātības 
apkarošanu vajadzētu veicināt, izmantojot 
preventīvu un kontroles pasākumu 
visaptverošu sistēmu un atturošas 
sankcijas atsevišķu fiktīvu 
pašnodarbinātības gadījumu atklāšanai 
un novēršanai.

(17) „Pašnodarbinātā statusa” visu veidu 
krāpnieciska izmantošana ir jāaizliedz, 
ieviešot visaptverošu preventīvu kontroles 
pasākumu un iedarbīgu sankciju sistēmu.

Or. en
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Pamatojums

Valodniecisks precizējums.

Grozījums Nr. 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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, adekvātas, samērīgas un 
nediskriminējošas pārbaudes un ka 
pārbaudītajiem uzņēmumiem tiek sniegta 
rakstiska informācija par pārbaudes 
rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Dalībvalstīm būtu jādara pieejami 
pietiekami resursi, lai nodrošinātu 
nepieciešamo informāciju norīkotajiem 
darba ņēmējiem un uzņēmumiem, kuros 
tie strādā, un lai veiktu preventīvus 
pasākumus, pārbaudes uz vietas un 
izpildes pasākumus attiecībā uz atbilstību 
pamatnoteikumiem, kas reglamentē 
norīkoto darba ņēmēju nodarbinātības 
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noteikumus un nosacījumus. Šajā nolūkā 
tām būtu jāizveido specializētas valsts 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Louis Grech

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) Valsts mēroga kontroles un izpildes 
pasākumi būtu jāstiprina, paplašinot 
izpildes mehānismu darbības jomu, kā arī 
sekmējot uzraudzības instrumentus un 
rīkus, kas ir sociālo partneru un 
dalībvalstu rīcībā. Sociālajiem partneriem 
un uzņēmējām dalībvalstīm vajadzētu būt 
spējīgiem nodrošināt efektīvas darba 
inspekcijas nodarbinātībai piemērojamo 
noteikumu un nosacījumu izpildes 
uzraudzībai un jo īpaši pārbaudīt, vai 
darba ņēmēji patiesi ir pastāvīgi 
nodarbināti izcelsmes valstī. Tālab šai 
sakarā ļoti liela nozīme ir dalībvalstu darba 
inspekcijām, sociālajiem partneriem un 
citām pārraudzības struktūrām, un tām arī 
turpmāk jābūt izšķirīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalībvalstu darba inspekcijām, sociālajiem 
partneriem un citām pārraudzības 
iestādēm, un tām arī turpmāk jābūt 
izšķirīgām.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Cornelis de Jong

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 viņu 
piekrišanu — ar attiecīgo izraudzīto trešo 
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apvienību, kā arī sociālo partneru kopīgi 
pārvaldīto struktūru starpniecību. Šie 
mehānismi būtu jāpiemēro, neskarot valsts 
procesuālos noteikumus par pārstāvību un 
aizstāvību tiesās.

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

Grozījums Nr. 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Or. en

Pamatojums

Lai norīkotajiem darba ņēmējiem nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību un aizsargātu 
uzņēmumus, kas darbojas godprātīgi, tiešajiem darba devējiem vienmēr ir jābūt atbildīgiem 
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neatkarīgi no to vietas apakšuzņēmēju ķēdē.

Grozījums Nr. 170
Sari Essayah

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

Or. en

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu nav solidārās atbildības sistēmas. Priekšlikums ir pretrunā ar 
subsidiaritātes principu. Tas nav saprātīgi, jo atbildība bez vainas ir pretrunā ar vispārīgiem 
juridiskiem principiem, arī ES tiesību aktu principiem. Tādējādi attieksme pret pašas valsts 
pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kas nav konkrētās valsts pakalpojumi sniedzēji, būtu 
atšķirīga, un tas ierobežotu brīvību sniegt pakalpojumus. Solidārās atbildības pieprasīšana 
uzņēmumiem radītu augstas izmaksas, bet nebūtu efektīvs līdzeklis šīs direktīvas izpildē. 
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Grozījums Nr. 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Or. en

Grozījums Nr. 172
Sergio Gaetano Cofferati

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 

(24) Lai aizsargātu norīkoto darba ņēmēju 
tiesības, vajag nodrošināt, ka papildus 
norīkoto darba ņēmēju darba devējam vai 
tā vietā pie atbildības var saukt vismaz 
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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.

darbuzņēmēju, kura darba devējs ir tiešais 
apakšuzņēmējs, vai kādus citus pakārtotos 
apakšuzņēmējus, ja darba devējs neievēro 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

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

Lai norīkotajiem darba ņēmējiem nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību un aizsargātu 
uzņēmumus, kas darbojas godprātīgi, tiešajiem darba devējiem vienmēr ir jābūt atbildīgiem 
neatkarīgi no to vietas apakšuzņēmēju ķēdē.
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Grozījums Nr. 174
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

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

Vairumā dalībvalstu nav solidārās atbildības sistēmas. Priekšlikums ir pretrunā ar 
subsidiaritātes principu. Tas nav saprātīgi, jo atbildība bez vainas ir pretrunā ar vispārīgiem 
juridiskiem principiem, arī ES tiesību aktu principiem. Tādējādi attieksme pret pašas valsts 
pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kas nav konkrētās valsts pakalpojumi sniedzēji, būtu 
atšķirīga, un tas ierobežotu brīvību sniegt pakalpojumus. Solidārās atbildības pieprasīšana 
uzņēmumiem radītu augstas izmaksas, bet nebūtu efektīvs līdzeklis šīs direktīvas izpildē. 

Grozījums Nr. 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

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
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Grozījums Nr. 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Lai norīkotajiem darba ņēmējiem nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību un aizsargātu 
uzņēmumus, kas darbojas godprātīgi, tiešajiem darba devējiem vienmēr ir jābūt atbildīgiem 
neatkarīgi no to vietas apakšuzņēmēju ķēdē.

Grozījums Nr. 177
Sari Essayah

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 

svītrots
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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.

Or. en

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu nav solidārās atbildības sistēmas. Priekšlikums ir pretrunā ar 
subsidiaritātes principu. Tas nav saprātīgi, jo atbildība bez vainas ir pretrunā ar vispārīgiem 
juridiskiem principiem, arī ES tiesību aktu principiem. Tādējādi attieksme pret pašas valsts 
pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kas nav konkrētās valsts pakalpojumi sniedzēji, būtu 
atšķirīga, un tas ierobežotu brīvību sniegt pakalpojumus. Solidārās atbildības pieprasīšana 
uzņēmumiem radītu augstas izmaksas, bet nebūtu efektīvs līdzeklis šīs direktīvas izpildē. 

Grozījums Nr. 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Grozījums Nr. 179
Sergio Gaetano Cofferati

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.

(26) Attiecībā uz darba ņēmēju sociālo 
aizsardzību sabiedrības prioritārās interesēs 
ir pienākums izvirzīt galvenajam 
darbuzņēmējam un jebkuriem citiem 
pakārtotajiem apakšuzņēmējiem atbildības 
prasības, ja apakšuzņēmējs ir pakalpojumu 
sniedzējs, kas reģistrēts citā dalībvalstī un 
norīko darba ņēmējus. Piemēram, 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 apakšuzņēmējs, kas reģistrēts 
darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Šo direktīvu atbilstoši Direktīvai 
96/71/EK piemēro arī 
transportuzņēmumiem, kuri nedarbojas 
jūras transporta pakalpojumu nozarē un 
kuri sniedz pakalpojumus citās 
dalībvalstīs, jo īpaši kabotāžas 
pārvadājumu gadījumā saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 21. oktobra Regulu 
(EK) Nr. 1072/2009 un Regulu 
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(EK) Nr. 1073/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 saistībā ar norīkotu 
darba ņēmēju situāciju atbilstoši šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK 
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.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(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 norīkotu 
darba ņēmēju situāciju atbilstoši šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK. Tādēļ 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana šai jomā 
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nepieciešams iekšējā tirgus pareizai 
darbībai.

ir būtiska, lai nodrošinātu augstāku, 
līdzvērtīgāku un salīdzināmāku 
aizsardzības līmeni, kas nepieciešams 
iekšējā tirgus pareizai darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 norīkotu 
darba ņēmēju situāciju atbilstīgi šai 
direktīvai un Direktīvai 96/71/EK, tiktu 
atrisināti vairāki praktiski pārrobežu 
izpildes jautājumi un tiktu garantēta labāka 
saziņa par šādiem lēmumiem, ko 
pieņēmusi cita dalībvalsts, un to labāka 
izpilde.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(30) Lai gan attiecībā uz norīkotu darba 
ņēmēju situāciju atbilstīgi šai direktīvai 
un Direktīvai 96/71/EK tiktu iedibināti 
vienotāki sankciju un sodu pārrobežu 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas.

(32) Šai direktīvā noteikto pienākumu 
neizpildes gadījumos, dalībvalstīm būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi, tostarp 
administratīvās procedūras un tiesvedība, 
un visos šādos gadījumos būtu jāparedz 
efektīvas, preventīvas un samērīgas 
sankcijas. Ja dalībvalstis pilnībā neievēro 
šo direktīvu, Komisijai pret tām būtu 
jāuzsāk pienākumu neizpildes procedūra.

Or. en

Pamatojums

Ja dalībvalstis pareizi neīstenoja spēkā esošo direktīvu, sekoja vairāki Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumi, ar kuriem pilnībā neizdevās risināt plašāko jautājumu par atbilstības 
neievērošanu. Ir būtiski, lai visi iesaistītie dalībnieki apzinātos pareizas īstenošanas 
svarīgumu, lai tiktu aizsargātas darba ņēmēju tiesības un nodrošināta vienotā tirgus 
netraucēta darbība.

Grozījums Nr. 186
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo 
īpaši personas datu aizsardzība (8. pants), 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (16. pants), tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem 
(31. pants) un tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un taisnīgu tiesu (47. pants), un 
tā īstenojama saskaņā ar minētajām 
tiesībam un principiem.

(33) Šajā direktīvā ir respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo
īpaši personas datu aizsardzība (8. pants), 
brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt (15. pants), brīvība veikt 
uzņēmējdarbību (16. pants), tiesības uz 
vienlīdzību (20. pants), nediskriminācija 
(21. pants), tiesības uz kolektīvām 
sarunām un rīcību (28. pants), godīgiem un 
taisnīgiem darba apstākļiem (31. pants), 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un 
taisnīgu tiesu (47. pants), un tā īstenojama 
saskaņā ar minētajām tiesībam un 
principiem.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Phil Bennion

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Saskaņā ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu un nolūkā 
ievērot valstu tiesiskos regulējumus un 
jau esošās darba attiecību sistēmas, šī 
direktīva neprasa dalībvalstīm aizstāt 
esošās juridiskās procedūras strīdu 
risināšanai un izšķiršanai attiecībā uz 
samaksu, ieviešot obligāta solidārās 
atbildības principa piemērošanu 
apakšuzņēmumu ķēdē vai nu nozarē 
atsevišķi, vai kopumā, ja šādas esošas 
procedūras jau tiek pareizi īstenotas un 
ievērotas.

Or. en



PE498.075v01-00 40/112 AM\916992LV.doc

LV

Pamatojums

Solidārās atbildības obligāta ieviešana apakšuzņēmumu ķēdēs vairākumā dalībvalstu, kurās 
nav tādas prakses, apdraudētu pašreizējās efektīvās darba attiecības un tiesiskos 
regulējumus. Nav pārliecinošu pierādījumu, ka šādas mazākuma dalībvalstu praktizētās 
tradīcijas paplašināšana varētu sniegt labākus rezultātus šīs direktīvas īstenošanā, un tas ir 
pretrunā ar subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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.

Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot iespējas 
pakalpojumu sniedzējiem izmantot 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un 
atbalstīt godīgu konkurenci pakalpojumu 
sniedzēju vidū, vienlaikus garantējot to, ka 
tiek ievērots pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanai norīkoto darba ņēmēju 
pienācīgs tiesību minimālās aizsardzības 
līmenis.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka šā priekšlikuma juridiskais pamats ir saistīts ar vienoto tirgu, mērķis ir 
atvieglot pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, vienlaikus aizsargājot norīkotos darba ņēmējus.

Grozījums Nr. 189
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva vērsta uz nodarbinātības 
veicināšanu, dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanu, pienācīgas sociālās 
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aizsardzības nodrošināšanu, dialoga starp
darba devējiem un darba ņēmējiem un 
cilvēkresursu attīstību nolūkā pastāvīgi 
uzturēt augstu nodarbinātību un cīnīties 
pret atstumtību, atbalstot iekšējā tirgus 
darbību un uzlabojot Direktīvas 96/71/EK 
īstenošanu. Dalībvalsts veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu 
visus pakalpojuma sniegšanas vietā 
piemērojamos nodarbinātības noteikumus 
un nosacījumus un attiecībā uz darbu, 
atalgojumu un citiem darba un 
nodarbinātības apstākļiem nepieļautu 
nekādu diskrimināciju dalībvalstu darba 
ņēmēju valstspiederības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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 dalībvalsts 
publiskas iestādes, ko konkrētā dalībvalsts 
izraudzījusies atbilstoši šai direktīvai 
paredzēto pienākumu izpildei;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Pagaidu darba ņēmēji
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Šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EK 
piemēro pagaidu darba ņēmējiem 
Direktīvas 2008/104/EK par pagaidu 
darba aģentūrām nozīmē, ja vien 
Direktīvā 2008/104/EK šiem darba 
ņēmējiem nav piedāvāti labvēlīgāki 
apstākļi salīdzinājumā ar viņu 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 192
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) „dalībvalstī reģistrēts uzņēmums” ir 
uzņēmums, kurā faktiski notiek 
saimnieciska darbība, kā minēts Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 49. pantā, 
un ko veic pakalpojumu sniedzējs 
nenoteiktu laikposmu un izmantojot 
stabilu infrastruktūru, no kurienes 
faktiski tiek īstenota pakalpojumu 
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sniegšanas darbība;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu to, ka darba devēji apiet noteikumus un tos ļaunprātīgi izmanto, ir nepieciešams 
skaidri nodefinēt, kas ir dalībvalstī reģistrēts uzņēmums, saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū. Vienīgi faktiski reģistrētiem uzņēmumiem būtu jāgūst 
priekšrocības no šīs direktīvas un Direktīvas 96/71/EK izpildes.

Grozījums Nr. 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Piemērojamie tiesību akti

1. Attiecībā uz uzņēmumu, kas nevar 
pierādīt, ka tas norādītajā reģistrācijas 
valstī faktiski veic pamatdarbību atbilstīgi 
3. panta 1. punktam, pieņem, ka tas ir 
reģistrēts dalībvalstī, kurā tas sniedz 
pakalpojumus.
2. Ja darba devējs nevar pierādīt, ka 
norīkotais darba ņēmējs veic darbu uz 
laiku dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kur 
viņš/viņa parasti strādā, pieņem, ka vieta, 
kur darba ņēmējs parasti strādā, ir tā, 
kurā tiek sniegti pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 195
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Noteikumu neievērošana

Ja netiek ievērots Direktīvas 96/71/EK 
3. pants vai attiecīgie šīs direktīvas panti, 
uzņēmumam un tā darbiniekiem piemēro 
attiecīgos tiesību aktus, kas piemērojami 
pakalpojuma sniegšanas valstī kā 
pastāvīgā nodarbinātības vietā, un visas 
attiecīgā uzņēmuma norīkotās personas 
uzskata par darba ņēmējiem, kuri īsteno 
savas tiesības brīvi pārvietoties Savienībā.
Uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt, lai tai 
nekavējoties sniedz pierādījumus, ka visu 
nodarbinātības noteikumu un nosacījumu 
un saistīto sociālo tiesību ziņā saskaņā ar 
LESD 45. pantu attiecīgie darba ņēmēji 
saņem tādu pašu attieksmi kā uzņēmējas 
dalībvalsts valstspiederīgie.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Par šajā direktīvā un Direktīvā 96/71/EK 
paredzēto darbā norīkošanas noteikumu 
apiešanu uzskatāmas šādas situācijas: 
a) uzņēmums, kurā darba ņēmējs ir 
norīkots darbā, pārceļ viņu uz citu tajā 
pašā vai citā dalībvalstī reģistrētu 
uzņēmumu;
b) darba ņēmēju konkrētā dalībvalstī 
pieņem darbā citā dalībvalstī reģistrēts 
uzņēmums, lai darba ņēmējs veiktu darbu 
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pirmajā dalībvalstī. 

Or. en

Grozījums Nr. 197
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Saiknes precizēšana ar direktīvu par 

pagaidu darba aģentūrām
Šo direktīvu un Direktīvu 96/71/EK 
piemēro pagaidu darba aģentūru 
norīkotiem darba ņēmējiem Direktīvas 
2008/104/EK par pagaidu darba 
aģentūrām nozīmē, ja vien saskaņā ar 
Direktīvu 2008/104/EK šiem darba 
ņēmējiem netiek garantēti labvēlīgāki 
nodarbinātības noteikumi un nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Darbā norīkotos darba ņēmējus nedrīkst 
izmantot, lai aizstātu streikojošos 
darbiniekus.

Or. en



PE498.075v01-00 46/112 AM\916992LV.doc

LV

Grozījums Nr. 199
Emilie Turunen

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 darba 
ņēmēju norīkošanas uzņēmums pēc 
pieprasījuma sniedz kompetentajām 
iestādēm pierādījumus, kas apliecina 
vismaz šādus faktus:

Or. en

Grozījums Nr. 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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 vispusīgi novērtē 
visus 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. Jo īpaši ņem 
vērā šādus apstākļus, kurus attiecīgā 
gadījumā darbā norīkošanas uzņēmums 
norāda kompetentajām iestādēm, proti:

Or. de
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Grozījums Nr. 201
Sirpa Pietikäinen

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 
veic būtiskas darbības, kas nav tikai 
iekšējās vadības un/vai administratīvās 
darbības. Tie ir:

Or. en

Grozījums Nr. 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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 
veic būtiskas darbības, kas nav tikai 
iekšējās vadības un/vai administratīvās 
darbības. Tie ir:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienotu pieeju visā ES, ir vēlams izstrādāt to faktisko apstākļu slēgtu 
sarakstu, kuri jāņem vērā izvērtēšanā, vai uzņēmums patiešām veic darbību dalībvalstī, kurā 
tas ir reģistrēts. 
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Grozījums Nr. 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 
veic darbības. Tie var būt:

Or. en

Pamatojums

Pielāgošana Eiropas Savienības Tiesas nolēmumam atbilstoši ģenerāladvokāta 
apstiprinājumam (2012. gada 3. maija secinājumi), ka norīkošanas apstākļi ir atbilstoši arī 
tad, ja uzņēmums, kas šādi nosūta darba ņēmēju, neveic pamatdarbību dalībvalstī, kurā tas ir 
reģistrēts.

Grozījums Nr. 204
Olga Sehnalová

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 

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 
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darbības. Tie var būt: darbības. Tie cita starpā var būt:

Or. cs

Pamatojums

Novērtēšana par to, vai uzņēmums patiešām veic būtiskas darbības valstī, kur tas ir reģistrēts, 
būtu jāveic, pamatojoties uz vispusīgu izvērtēšanu, ņemot vērā visus atbilstošos faktorus.
Tāpēc minētais saraksts nebūtu jāuzskata par pilnīgu.

Grozījums Nr. 205
Emilie Turunen

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) reģistrācijas valsts ir vieta, kur 
uzņēmums veic pietiekami plašu un 
izmērāmu saimniecisko darbību un kur 
atrodas tā reģistrētais birojs un 
administrācija, un kur tas maksā nodokļus, 
un tam ir profesionālās darbības atļauja vai 
kur tas ir reģistrēts tirdzniecības palātā vai 
profesionālajās struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Evelyne Gebhardt

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) reģistrācijas valsts ir vieta, kur 
uzņēmums izpilda šādu kritēriju kopumu:
konkrētajā vietā uzņēmums veic 
saimniecisko pamatdarbību un nodarbina 
administratīvo personālu, tur tas maksā 
nodokļus un veic sociālās iemaksas, tur
tam ir profesionālās darbības atļauja vai tur
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tas ir reģistrēts tirdzniecības palātā vai 
profesionālajās struktūrās;

Or. de

Grozījums Nr. 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

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 atrodas uzņēmuma 
reģistrētais birojs un administrācija, tā 
birojs, kur tas maksā nodokļus vai kur 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem tam ir 
profesionālās darbības atļauja, vai kur tas ir 
reģistrēts tirdzniecības palātā vai 
profesionālajās struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vieta, no kuras darba ņēmēji ir 
norīkoti darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – c) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 210
Emilie Turunen

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 
darba ņēmējiem, no vienas puses, un ar 
saviem klientiem, no otras puses;

(c) tiesību akti, kas piemērojami līgumiem, 
kurus uzņēmums noslēdzis ar saviem 
klientiem, un pierādījumi, ka reģistrācijas 
valsts tiesību akti ir piemērojami 
līgumiem, kas noslēgti ar tā darba 
ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) reģistrācijas valsts tiesību akti, kas 
piemērojami līgumiem, kurus uzņēmums 
noslēdzis ar saviem darba ņēmējiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 un nodarbina administratīvo 
personālu;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis aspekts neņem vērā jaunizveidotos MVU un to attīstību, tāpēc tas ir pretrunā ar iekšējā 
tirgus principiem.

Grozījums Nr. 214
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea) apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) kritēriju saraksts nav pilnīgs. 
Dalībvalstis ir tiesīgas noteikt citus, 
sarakstā neminētus juridiski saistošus 
apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Olga Sehnalová

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. cs

Grozījums Nr. 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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.

Minēto faktisko apstākļu novērtējumu 
pielāgo katram konkrētajam gadījumam un 
ņem vērā to, kāda veida darbību un/vai 
kādā laikposmā šo darbību uzņēmums 
veic reģistrācijas dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis veic atbilstīgus 
pasākumus, ar kuriem novērš to, ka 
uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto Direktīvu 
96/71/EK un/vai apiet tās noteikumus, tīši 
liedzot norīkotajiem darba ņēmējiem 
izmantot savas tiesības vai tās neievērojot; 
jo īpaši tās veic pasākumus, lai novērstu 
secīgu nosūtīšanu uz vienu un to pašu 
vietu, tādējādi apejot  šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK noteikumus.

Or. de

Grozījums Nr. 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Trīs gadu laikā pēc 20. pantā minētās 
dienas pārskata šā panta 1. un 2. punktā 
minēto apstākļu nepieciešamību un 
piemērotību, lai definētu iespējamus 
jaunus apstākļus, kuri jāņem vērā 
nosakot, vai uzņēmums patiešām darbojas 
un norīkotais darba ņēmējs veic pagaidu 
darbu, un attiecīgā gadījumā ierosinot 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jebkurā gadījumā tas, ka personai ir 
sociālā nodrošinājuma apliecība, 
piemēram, A1 veidlapa, norāda, ka 
uzņēmums patiešām veic darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Noteicošie apstākļi, vai uzņēmums 
dalībvalstī, kurā tas reģistrēts, patiešām
veic darbību, un novērtējums, vai 
norīkotais darba ņēmējs veic darbu uz 
laiku dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kur 
viņš/viņa parasti strādā, ir interpretējami 
līdzsvarotā veidā saskaņā ar noteikumiem 
par pakalpojumu sniegšanas brīvību, un 
kuri iekļauti Līguma par Eiropas 
Savienības darbību IV sadaļas III nodaļā.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Visi 1. un 2. punktā minētie faktiskie 
apstākļi ir vienīgi orientējoši kopējā 
veicamā novērtējuma faktori, un tādēļ tos 
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nedrīkst aplūkot atsevišķi. Kritērijus 
pielāgo katram konkrētajam gadījumam 
un ņem vērā situācijas īpatnības. Viena 
vai vairāku elementu trūkums noteikti 
nenozīmē, ka norīkošana nav veikta, bet 
tam būtu jāpalīdz izvērtēt, vai norīkošana 
ir patiesa.
Šā panta 1. un 2. punktā minētie kritēriji 
ir paredzēti palīdzības sniegšanai 
kompetentajai iestādei gadījumos, kad 
kompetentajai iestādei ir iemesls uzskatīt, 
ka darba ņēmēju nevar kvalificēt par 
norīkotu darba ņēmēju saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK. Šādos gadījumos 
kompetentā iestāde var piemērot tos 1. un 
2. punktā minētos kritērijus un faktiskos 
apstākļus, kurus tā konkrētajā situācijā 
uzskata par piemērotiem. Nav prasības 
iesniegt pierādījumus attiecībā uz katru 
kritēriju vai prasības par to, ka ikvienā 
norīkošanas gadījumā jābūt izpildītam 
katram kritērijam. 

Or. en

Grozījums Nr. 222
Sergio Gaetano Cofferati

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 labāk īstenotu Direktīvas 96/71/EK 
3. un 5. pantu un 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tie var būt: Uzņēmēja dalībvalsts ciešā sadarbībā ar 
reģistrācijas dalībvalsti pārbauda vismaz 
šādu faktu atbilstību:

Or. en

Grozījums Nr. 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tie var būt: Tie ir:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jānovērtē vieni un tie paši elementi, lai konstatētu, vai norīkotais darba 
ņēmējs uz laiku veic darbu citā dalībvalstī, nekā tā, kurā viņš reģistrēts.

Grozījums Nr. 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darbs, kas veikts ierobežotu laiku citā 
dalībvalstī;

(a) darbs, kas veikts ierobežotu laiku citā 
dalībvalstī; jo īpaši būtu jāņem vērā 
samērs starp laiku, ko darba ņēmējs 
pavadījis dalībvalstī, uz kuru viņš tika 
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norīkots, un laiku, kas pavadīts viņa 
parastajā darba vietā;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Cornelis de Jong

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 atgriežas 
dalībvalstī, no kuras viņš norīkots darbā, 
vai gaidāms, ka viņš tajā atsāks darbu pēc 
tam, kad būs pabeigts darbs vai izpildīti
pakalpojumi, kuru veikšanai viņš bija 
norīkots;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Anna Hedh

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 atgriežas savā 
parastajā darba vietā ārpus darbā 
norīkošanas dalībvalsts vai gaidāms, ka 
viņš tajā atsāks darbu pēc tam, kad būs 
pabeigts darbs vai sniegti pakalpojumi, 
kuru veikšanai viņš bija norīkots;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) darba devējs, kas norīko darba ņēmēju, 
ir nodrošinājis vai sedzis ceļa, naktsmītnes 
un uzturēšanās izdevumus, un kā tas 
attiecīgā gadījumā ir izdarīts, kā arī

(d) darba devējs, kas norīko darba ņēmēju, 
ir nodrošinājis vai pilnā apmērā sedzis 
ceļa, naktsmītnes un uzturēšanās 
izdevumus, nodrošinot pienācīgu dzīves 
līmeni darbā norīkošanas laikposmā, un 
kā tas attiecīgā gadījumā ir izdarīts, kā arī

Or. en

Grozījums Nr. 229
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) darba devējs, kas norīko darba ņēmēju, 
ir nodrošinājis vai sedzis ceļa, naktsmītnes 
un uzturēšanās izdevumus, un kā tas 
attiecīgā gadījumā ir izdarīts, kā arī

(d) darba devējs, kas norīko darba ņēmēju, 
ir nodrošinājis vai sedzis ceļa, naktsmītnes 
un uzturēšanās izdevumus

Or. en

Grozījums Nr. 230
Sergio Gaetano Cofferati

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 darbinieks neaizstāj citu 
norīkoto darbinieku, izņemot slimības un 
aiziešanas no darba gadījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) norīkotais darbinieks neaizstāj 
streikojošu darbinieku.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas ir iekļauts 3. panta 2.c punkta (jauns) grozījumā.

Grozījums Nr. 233
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ļaunprātīgas izmantošanas un apiešanas 
novēršana.
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1. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, 
lai novērstu to, ka uzņēmumi pareizi 
piemēro šīs direktīvas un Direktīvas 
96/71/EK noteikumus vai tos apiet, liedzot 
norīkotajiem darba ņēmējiem izmantot 
savas tiesības vai apturot šādas tiesības, jo 
īpaši, lai nepieļautu vēlāku norīkošanu 
darbā tajā pašā darbavietā.
Darbā norīkotos darba ņēmējus nedrīkst 
izmantot, lai aizstātu darbiniekus, kuri 
īsteno savas pamattiesības streikot.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Olga Sehnalová

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 
pildīt savus pienākumus.

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, saprotamā, 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 
pildīt savus pienākumus.

Or. cs

Pamatojums

Visai informācijai par darba nosacījumiem jābūt darba ņēmējiem saprotamai un pieejamai 
bez maksas.
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Grozījums Nr. 235
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darba , 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 
valodās, kas nav tās valsts oficiālā(-ā) 
valoda(-as), kur pakalpojumi tiek sniegti;

Or. de

Grozījums Nr. 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 angļu 
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 
nodarbinātības noteikumu kopsavilkums, 
un šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz 
formātā, kas pieejams cilvēkiem ar 
invaliditāti;

Or. de

Grozījums Nr. 237
Evelyne Gebhardt
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c a) dara informāciju pieejamu darba 
ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem 
brošūru veidā, norādot uz galvenajiem 
darba nosacījumiem, kas jāievēro, un 
procedūrām, lai iesniegtu sūdzības, kā arī 
tiesvedības procedūrām un sankcijām, kas 
ir spēkā neizpildīšanas gadījumā; šo 
informāciju pēc pieprasījuma sniedz tādā 
formātā, kas pieejams personām ar 
invaliditāti;

Or. de

Grozījums Nr. 238
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ja iespējams, norāda kontaktpersonu, 
kas sakaru birojā ir atbildīga par 
informācijas pieprasījumu apstrādi;

(e) norāda pārstāvi, kas minēts 9. panta 
d) punktā

Or. en

Grozījums Nr. 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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 
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pilnīga.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 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 sociālie partneri 
par tiem ir 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 valsts 
kompetentajām iestādēm, kuras to dara 
pieejamu un pārredzama pakalpojumu 
sniedzējiem no citām dalībvalstīm un 
norīkotajiem darba ņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir veicināt no citām dalībvalstīm norīkoto darba ņēmēju un pakalpojumu 
sniedzēju piekļuvi kolektīvo līgumu saturam.

Grozījums Nr. 241
Anna Hedh

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

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

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi un pilnībā ievērojot 
sociālo partneru autonomiju, Direktīvas 
96/71/EK 3. pantā minētos nodarbinātības 
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 ir 
pieejama attiecīgā informācija, jo īpaši par 
atšķirīgajām minimālajām algas likmēm un 
izmaksājamā atalgojuma aprēķina metodi 
un kritērijiem. Darba nosacījumiem 
vajadzētu būt pieejamiem un
pārredzamiem pakalpojumu sniedzējiem 
no citām dalībvalstīm un norīkotajiem 
darba ņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Panta formulējumā ir jāpauž pilnīga pušu autonomijas ievērošana un sociālo partneru lomas 
ievērošana atšķirīgajos darba tirgus modeļos attiecībā uz valdību/iestādēm. Detalizētības 
pakāpe attiecībā uz maksājumu nosacījumiem, līdzīgi kā maksājumu aprēķināšanas metodes, 
ievērojami atšķiras dalībvalstu vidū, un sīki izstrādāts regulējums varētu izraisīt to, ka tiek 
izslēgtas daļas no darbinieku atalgojuma.

Grozījums Nr. 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu,

4. Ja saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, 
tradīcijām un praksi, Direktīvas 96/71/EK 
3. pantā minētos nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus nosaka 
kolektīvie līgumi saskaņā ar minētās 
direktīvas 3. panta 1. un 8. punktu,
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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.

dalībvalstis nodrošina, 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 dalībvalstīm, kuras savukārt 
to dara pieejamu pakalpojumu sniedzējiem 
no citām dalībvalstīm un norīkotajiem 
darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 
96/71 3. panta 1. un 8. punktā minētie 
koplīgumi ir jāreģistrē oficiālos reģistros 
un jāpublicē. Direktīvas 96/71 3. pantā 
minētie darba nosacījumi, kas minēti 
šajos koplīgumos, ir jāpiemēro attiecībā 
uz uzņēmumiem, kas norīko darbā darba 
ņēmējus, tikai no oficiālās reģistrācijas 
un publicēšanas brīža.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja divi vai vairāki ārvalstu pakalpojumu 
sniedzēji norīko darba ņēmējus tādā 
darba vietā, kur ir vairāk nekā 25 
darbinieki, tiek izveidota pagaidu 
struktūra informācijai un konsultācijām. 
Šajā struktūrā ir pārstāvji no galvenā 
darbuzņēmēja vadības, no pakalpojumu 
sniedzējiem un no darba ņēmēju 
organizācijām, un tā nodrošina norīkoto 
darba ņēmēju tiesību uz informāciju un 
konsultācijām īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
„Pagaidu informācijas un konsultāciju 

centri pārrobežu darbavietām”

1. Dalībvalstīm būtu jāizveido pagaidu 
informācijas un konsultāciju centri 
pārrobežu darbavietām vietā, no kurienes 
darba ņēmēji ir norīkoti, ja uz kādu 
darbavietu vismaz divi ārvalstu 
pakalpojumu sniedzēji norīko darba 
ņēmējus.
2. Galvenā darbuzņēmēja centrālajai vai 
vietējai administrācijai jābūt atbildīgai 
par to, lai nekavējoties informētu 
vietējo/pastāvīgo darba devēju pārstāvjus 
un lai sāktu sarunas par pagaidu 
informācijas un konsultāciju centra 
izveidošanu pārrobežu darbavietām. 
Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi un 
procedūras attiecībā uz šo centru, kam 
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jāatbilst valsts noteikumiem. 
3. Pagaidu pārrobežu informācijas un 
konsultāciju centru pārrobežu 
darbavietām izveido uz visu darba/līguma 
laiku, un tam būtu jāuzsāk darbības, ja 
vismaz divi ārvalstu pakalpojumu 
sniedzēji ir norīkojuši darba ņēmējus uz 
darbavietu. 
4. Pagaidu pārrobežu informācijas un 
konsultāciju centrs pārrobežu 
darbavietām sastāv no pārstāvjiem no 
galvenā darbuzņēmēja administrācijas un 
darba ņēmēju pārstāvjiem, kas strādā 
attiecīgajā darbavietā.
5. Pagaidu informācijas un konsultāciju 
centram pārrobežu darbavietām būtu 
jāuzlabo norīkoto darba ņēmēju tiesības 
uz informāciju un konsultācijām to 
darbavietā.
6. Jēdzienu „informācijas un 
konsultāciju” definīcija ir izklāstīta 
2009. gada 6. maija Direktīvas 
2009/38/EK 2. panta 1. punkta f) un 
g) apakšpunktā.

Or. de

Grozījums Nr. 246
Phil Bennion

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 

2. Dalībvalstu sadarbība jo īpaši ietver ātru 
un efektīvu reaģēšanu uz argumentētiem 
pieprasījumiem sniegt informāciju un 
lūgumiem to kompetentajām iestādēm
veikt pārbaudes, inspekcijas un 
izmeklēšanas par Direktīvas 96/71/EK 
1. panta 3. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām, tostarp 
izmeklēšanu attiecībā uz darba ņēmēju 
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ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām.

darbā norīkošanai piemērojamo noteikumu 
ļaunprātīgu izmantošanu vai iespējamām 
nelikumīgām starptautiskām darbībām un 
sākt pienācīgas darbības atbilstoši valsts 
tiesību aktiem un praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

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. 
Ja pakalpojumu sniedzēji nesniedz šo 
informāciju, kompetentajām iestādēm 
uzņēmējā dalībvalstī un attiecīgā 
gadījumā sadarbībā ar uzņēmējdarbības 
reģistrācijas valsts kompetentajām 
iestādēm ir jāsāk pienācīga darbība.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm uzņēmējās valstīs ir efektīvi jāpiemēro ES un valsts tiesību akti 
nodarbinātības jomā. Ja tiek atklāts pārkāpums un kāda iemesla dēļ uzņēmējā valstī nav 
iespējama prasības ierosināšana, abām valstīm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka no 
pakalpojumu sniedzēja tiek prasīta atbildība, viņš nodrošina norīkotajiem darba ņēmējiem 
pienācīgu atlīdzību un viņam piemēro attiecīgas krimināltiesiskas sankcijas.

Grozījums Nr. 248
Evelyne Gebhardt
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Jebkāda ilglaicīga atteikšanās iesniegt 
pieprasītos datus dod tiesības pieprasītājai 
dalībvalstij sagatavot publiski pieejamu to 
iestāžu sarakstu, kas ir atteikušās 
sadarboties, un informē par to Komisiju. 
Komisija uztur publiski pieejamu to 
iestāžu sarakstu, par kurām tai ir ziņots, 
ka tās nav vēlējušās sadarboties. 

Or. de

Grozījums Nr. 249
Cristian Silviu Buşoi

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 cik vien iespējams drīz, bet ne 
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz citu dalībvalstu vai 
Komisijas prasīto informāciju elektroniskā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Atsevišķās situācijās, ja ir nepieciešama kontrole, lai nodrošinātu pieprasīto informāciju, 
divas nedēļas šķiet pārāk īss termiņš. Lai dalībvalstis varētu iekļauties termiņos, tie būtu 
jānosaka reālāki.

Grozījums Nr. 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 1. daļa
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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

Grozījums Nr. 251
Cristian Silviu Buşoi

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 triju darba dienu laikā.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādās situācijās būtu spēkā šis steidzamības mehānisms, un termiņš 24 stundas 
šķiet pārāk īss. Trīs darba dienas būtu piemērotāks termiņš.

Grozījums Nr. 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašos gadījumos, kad dalībvalsts uzzina 
par īpašiem apstākļiem, kas prasa tūlītēju 

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

rīcību, tiek izmantots īpašs steidzamības 
mehānisms. Tādos gadījumos informāciju 
sniedz divu darba dienu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
nozīme

Uzņēmējas dalībvalsts un uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalsts loma

Or. en

Grozījums Nr. 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts
nozīme

Uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
un uzņēmējas dalībvalsts sadarbība

Or. en

Grozījums Nr. 256
Anna Hedh

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. 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 tās dalībvalsts, kurā notiek 
norīkošana darbā, iespējas veikt kontroli 
un pārraudzību un veikt vajadzīgos 
uzraudzības vai piemērošanas 
pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski, lai iestādēm tajā valstī, kurā notiek darbs, būtu vispārēja atbildība par pārkāpumu 
kontrolēšanu, ja darbiniekus uz laiku norīko no citas dalībvalsts, un lai izcelsmes valsts 
sadarbotos ar tās valsts iestādēm, kurā notiek darbs. Šā grozījuma mērķis ir skaidrāk 
izklāstīt, ka šo kontroli var veikt pēc uzņēmējas valsts iestāžu ierosmes.

Grozījums Nr. 257
Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
5. pantu uzņēmēja dalībvalsts ir atbildīga 
un tādēļ saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi, un 
administratīvajām procedūrām turpina 
kontroli, uzraudzību un veic visus 
nepieciešamos uzraudzības un izpildes 
pasākumus attiecībā uz tās teritorijā 
norīkotajiem darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Dalībvalstis nodrošina nepieciešamos 
resursus, lai pārbaudes un kontroles būtu 
efektīvas un lai izpildītu informācijas 
pieprasījumus saistībā ar šo direktīvu, kas 
saņemti no uzņēmējas dalībvalsts vai no 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Darba ņēmēja norīkojuma laikposmā 
uz citu dalībvalsti par darba nosacījumu 
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pārbaudi, kas jāievēro saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, atbildīgas ir 
uzņēmējas dalībvalsts iestādes. Tās pēc 
savas ierosmes var veikt faktu pārbaudes 
un kontroli, un to darbību neierobežo 
reģistrācijas dalībvalstu iestāžu veikto 
pārbaužu vai kontroļu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4 a. Darba ņēmēja norīkojuma laikposmā 
uz citu dalībvalsti par darba nosacījumu 
pārbaudi, kas jāievēro saskaņā ar 
Direktīvu 96/71/EK, atbildīgas ir 
uzņēmējas dalībvalsts iestādes sadarbībā 
ar uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzējam, kas reģistrēts citā dalībvalstī, 
vai darbuzņēmējam ir pienākums 
paziņošanas sistēmā aizpildīt vienkāršu 
deklarāciju kompetentajām valsts 
iestādēm, kuru uzņēmumi var viegli 
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aizpildīt no attāluma un elektroniski, 
ciktāl iespējams, un ne vēlāk kā 
pakalpojumu sniegšanas sākumā, lai 
kompetentās valsts iestādes varētu efektīvi 
un adekvāti veikt pārbaudes un kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Lai uzlabotu atbilstību Direktīvas 
96/71/EK 3. un 5. pantam, dalībvalsts, uz 
kuru notiek norīkošana darbā, var jo īpaši
noteikt šādas administratīvās prasības un 
kontroles pasākumus (tomēr to 
uzskaitījums šajā sarakstā nav uzskatāms 
par izsmeļošu):

Or. de

Grozījums Nr. 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus darbības jomās, kas noteiktas 
saskaņā ar šā panta 2.a punktu (jauns):

Or. en
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Grozījums Nr. 264
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nosaka šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

Or. en

Grozījums Nr. 265
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pakalpojumu 
sniedzējam, kas reģistrēts citā dalībvalstī, 
vai darbuzņēmējam ir pienākums 
paziņošanas sistēmā aizpildīt vienkāršu 
deklarāciju kompetentajām valsts 
iestādēm, kuru uzņēmumi var viegli 
aizpildīt no attāluma un elektroniski, 
ciktāl iespējams, un ne vēlāk kā 
pakalpojumu sniegšanas sākumā, lai 
kompetentās valsts iestādes varētu efektīvi 
un adekvāti veikt pārbaudes un kontroli.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Vajadzīgās administratīvās prasības 
un kontroles pasākumus, kas minēti 
1. punktā, dalībvalstis nosaka 
nediskriminējošā veidā, pamatoti un 
samērīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
vēlākais pakalpojumu sniegšanas 
sākumā; deklarēšana attiecas tikai uz 
viena vai vairāku skaidri noteiktu darbā 
norīkotu pakalpojumu sniedzēju 
identitāti, klātbūtni, to paredzamo skaitu, 
paredzamo uzturēšanās ilgumu un vietu, 
kā arī norīkošanu attaisnojošiem 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 268
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pienākums glabāt vai darīt pieejamu 
darba līguma (vai līdzvērtīga dokumenta 

svītrots
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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;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Cornelis de Jong

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 pakalpojuma sniegšanas 
vietā 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,
A1 veidlapu, kas apliecina dalību sociālās 
drošības shēmā izcelsmes dalībvalstī, 
prasīto novērtējumu par drošības un 
veselības riskiem darbā saskaņā ar 
Direktīvu 89/391/EK, ja norīkotais darba 
ņēmējs ir trešās valsts valstspiederīgais, 
darba atļaujas un uzturēšanās atļaujas 
kopijas un visi pārējie dokumenti, kas 
vajadzīgi, lai pārbaudītu atbilstību 
Direktīvas 96/71/EK un šīs direktīvas 
noteikumiem, darba laika uzskaites lapu un 
algas izmaksu apliecinošu dokumentu vai 
tiem līdzvērtīgu dokumentu kopijas, 
pavairot un/vai saglabāt tās papīra vai 
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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;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Morten Løkkegaard
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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;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 272
Cornelis de Jong

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) šā punkta b) apakšpunktā minēto 
dokumentu tulkojumu var attaisnot ar 
nosacījumu, ka tie ir būtiski, lai konstatētu 
darbā norīkošanas veidu un atbilstību 
Direktīvas 96/71/EK noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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) visu attiecīgo dokumentu, kā arī 
standartizēto veidlapu, un arī veidlapu, 
kas nav standartizētas, tulkojums —
neatkarīgi no tā, cik garš ir dokuments vai 
veidlapa;
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Or. de

Grozījums Nr. 274
Morten Løkkegaard

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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) 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. Pārstāvis vai 
kontaktpersona var būt jebkura persona, 
ko izvēlējies darba devējs vai darba devēju 
apvienība, kuras dalībnieks ir darba 
devējs, reģistrācijas dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 276
Sirpa Pietikäinen

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) pienākums norādīt juridisko pārstāvi, 
kuram norīkošanas laikposmā jādzīvo 
uzņēmējā dalībvalstī. Juridiskā pārstāvja 
uzdevumos ietilpst tiesas un 
administratīvie procesi, kā arī vajadzības 
gadījumā sarunas, atbilstoši valsts tiesību 
aktiem un praksei, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d a) citas administratīvās prasības un citi 
kontroles pasākumi, bez kuriem 
dalībvalstu kompetentās iestādes nevar 
efektīvi pildīt savu uzraudzības uzdevumu.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Morten Løkkegaard

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai procedūras 
un kārtība attiecībā uz darba ņēmēju
norīkošanu darbā uzņēmumiem būtu 
viegli izpildāma – attālināti un, pēc 
iespējas, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus.

2. Paziņošanas sistēmā norāda vismaz 
darbā norīkošanas termiņu, norīkojuma 
sākuma datumu, norīkoto darba ņēmēju
identifikācijas datus un skaitu, kā arī 
darba izpildes vietas uzņēmējā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis administratīvās prasības 
un kontroles pasākumus, ko tās 
noteikušas pakalpojumu sniedzējiem, 
dara publiski pieejamus.

Or. de

Grozījums Nr. 280
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstis nodrošina, lai visas 
administratīvās prasības būtu publiski 
pieejamas pakalpojumu sniedzējiem un 
tiktu regulāri atjauninātas.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstis, balstoties uz riska 
novērtējumu, nosaka darbības nozares, 
kurās var piemērot 1. punktā uzskaitītos 
valstu kontroles pasākumus. Veicot šādu 
riska novērtējumu, ņem vērā lielu 
infrastruktūras projektu īstenošanu, 
konkrētu nozaru vajadzības un īpašas 
problēmas, ziņas par agrākiem 
pārkāpumiem, kā arī atsevišķu darba 
ņēmēju grupu neaizsargātību.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Andreas Schwab

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.

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Morten Løkkegaard

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. Lai veiktu efektīvas pārbaudes un 
kontroles, dalībvalstīm vajadzētu ieviest 
vismaz šādus kontroles pasākumus un tās 
var nodrošināt vēl labāku atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, ieviešot citas 
administratīvās prasības un citus 
kontroles pasākumus, kas nepieciešami 
efektīvas kontroles veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc katras pārbaudes kompetentā iestāde 
iesniedz dokumentu, kurā ir norādīts 
vismaz pārbaudītā uzņēmuma nosaukums 
un adrese, kompetentās iestādes 
identifikācijas dati, datumi, kuros veikta 
pārbaude, piemērotā kontroles pasākuma 
tiesiskais pamats, nepieciešamības un 
samērīguma pamatojums, pēc pārbaudītā 
uzņēmuma pieprasījuma — informācija, 
ka pastāv jautājumi, uz ko attiecas 
komercnoslēpums, atklātās krāpšanas 
apraksts vai informācija, ka nekāda 
krāpšana nav tikusi konstatēta, kā arī 
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jebkāda cita attiecīga informācija. 
Pārbaudītajam uzņēmumam ir tiesības 
iesniegt piezīmes attiecībā uz 
konstatētajiem faktiem, kas iekļauti 
dokumentā. Pārbaudītais uzņēmums 
saņem dokumenta kopiju.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5 a. Dalībvalstis katru gadu sniedz 
pārskatu Komisijai, norādot pārbaužu 
skaitu un pārbaudīto pakalpojumu 
sniedzēju skaitu, darbā norīkoto darba 
ņēmēju skaitu, par kuriem veikta 
kontrole, pārskatu par  problēmām, ar 
kurām sastapās, un veidiem, kā notiek 
izvairīšanās no šīs direktīvas un 
Direktīvas 96/71/EK prasībām, kā arī 
rūpīgu izvērtējumu attiecībā uz 
tendencēm, un arī iegūtajiem rezultātiem 
un gūto pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 287
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 288
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās, ar 
nosacījumu, ka minimālais laikposms 
procesu ierosināšanai ir seši mēneši.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Phil Bennion

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5 a. Ja norīkotie darba ņēmēji iesaistās 
tiesas vai administratīvā procesā, viņus 
aizsargā pret negatīvu attieksmi no darba 
devēja puses šāda pret darba devēju 
ierosināta tiesas procesa rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 291
Cornelis de Jong

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) izmaksu atmaksu saistībā ar ceļa 
izdevumiem, ēdināšanu un mājokli, kas 
atskaitītas no algas vai par kurām darba
devējs nav nodrošinājis atlīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Vairumā Eiropas valstu nav neto darba samaksas koncepcijas. Katras atsevišķās valsts likumi 
par nodokļiem un sociālo aizsardzību nosaka darba ņēmēju pienākumus attiecībā uz nodokļu, 
iemaksu un citu publisko tiesību maksājumu atvilkšanu no darba ņēmēja atalgojuma. To nav 
iespējams noteikt, jo daudzu darba ņēmēju atalgojums, kuri saņem vienādu bruto atalgojumu, 
ko garantē Direktīva 96/71, ievērojami atšķiras atkarībā no darbinieka ģimenes stāvokļa vai 
nodokļu aplikšanas vietas.
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Grozījums Nr. 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 294
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu nav solidāras atbildības sistēmas. Direktīvas 12. pants ir pretrunā ar 
subsidiaritātes principu. Tas nav saprātīgi, jo atbildība bez vainas ir pretrunā ar vispārīgiem 
juridiskiem principiem, pat ar ES tiesību aktu principiem. Tādējādi attieksme pret pašas 
valsts pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kas nav konkrētās valsts pakalpojumu sniedzēji, būtu 
atšķirīga, un tas ierobežotu brīvību sniegt pakalpojumus. Solidārās atbildības pieprasīšana 
uzņēmumiem radītu augstas izmaksas, bet nebūtu efektīvs līdzeklis šīs direktīvas izpildē. 

Grozījums Nr. 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas
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Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinajuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
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atbilstoši līgumatiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

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

Or. en

Grozījums Nr. 299
Phil Bennion

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 

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

pie kura darba devējs (pakalpojumu 
sniedzējs vai pagaidu darba vieta vai darbā 
iekārtošanās aģentūra) ir tiešs 
apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Dalībvalstis var noteikt solidāras 
atbildības sistēmu apakšuzņēmuma ķēdē 
attiecībā uz visām Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 1. punktā minētajām darbā 
norīkošanas situācijām.

Gadījumos, kad norīkotu darbinieku 
darba devējs ir apakšuzņēmējs, 
dalībvalstis nodrošina, ka galveno 
uzņēmēju un jebkādus pakārtotos 
apakšuzņēmējus var līdztekus darba 
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devējam vai darba devēja vietā saukt pie 
atbildības par to, ka darba devējs neievēro 
saistības, kas noteiktas Direktīvā 
96/71/EK un šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai uzņēmumam, kas 
pakalpojumu sniegšanai izraugās citu 
uzņēmumu, ir pienākums papildus darba 
devējam vai tā vietā pildīt tā uzņēmuma 
vai apakšuzņēmēja, vai darbā pieņēmēja 
saistības, kuru attiecīgais uzņēmums ir 
izraudzījies. Šis noteikums nekādā 
gadījumā neliedz piemērot valsts līmenī 
jau ieviestos stingrākos noteikumus vai 
šādus noteikumus ieviest.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 

svītrots
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iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 304
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 307
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 308
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 310
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 311
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā punktā minētā atbildība var tikt 
ierobežota tā, lai attiektos tikai uz darba 
ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas atbilstoši 
līgumatiecībām starp darbuzņēmēju un 
apakšuzņēmēju.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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piemērojamajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 314
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 316
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, ka darbuzņēmējs 
netiek saukts pie atbildības saskaņā ar 
1. punktu, ja pakalpojumu sniedzējs vai 
darbuzņēmējs ir pilnībā izpildījis saistības 
iesniegt deklarāciju kompetentajām valsts 
iestādēm, kā noteikts 9. panta 1.  un 
2. punktā, vai ir pilnībā izpildījis saistības 
uzticamības pārbaudes pienākumu 
sistēmā gadījumos, kad dalībvalsts 
piemēro šādu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 318
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 319
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Tas nekādā veidā neliedz piemērot
valsts līmenī stingrākas atbildības normas.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 322
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 323
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija, ES līmenī apspriežoties
ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem,

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

apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
pārskata šā panta piemērošanu, lai 
vajadzības gadījumā ierosinātu 
nepieciešamos grozījumus vai labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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 
šo direktīvu un Direktīvu 96/71 uzliktas 
pakalpojumu sniedzējam, kurš reģistrēts 
citā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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,
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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.

vai sociālās drošības iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku saskaņā ar 
987/2009/EK, vai paziņot lēmumu, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, sociālās 
drošības iemaksas ar atpakaļejošu spēku 
saskaņā ar 987/2009/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var lūgt 
soda vai sankciju atgūšanu vai sociālās 
drošības iemaksu atgūšanu ar 
atpakaļejošu spēku, vai lēmuma, ar kuru 
noteikts sods vai sankcijas, paziņošanu, ja 
ar to saistītā prasība un/vai tās īstenošanai 
nepieciešamais instruments pieprasījuma 
iesniedzējā dalībvalstī tiek minētajā 
dalībvalstī apstrīdēts, izņemot gadījumu, 
kad izpilde ir iespējama dalībvalstī, kurai 
iesniegts pieprasījums. Tomēr 
pieprasījuma iesniedzēja iestāde vienmēr 
var pieprasīt, lai piesardzības nolūkos 
iesaldē un konfiscē līdzekļus, ierobežojot 
neatgūšanas risku, pirms lēmums kļūst 
par galīgu saskaņā ar Direktīvu (…) par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju Eiropas Savienībā. 
Uzņēmējas dalībvalstis papildus var 
atļaut, ka attiecīgie darba ņēmēji 
automātiski kļūst par uzņēmējas 
dalībvalsts sociālās drošības sistēmas 
dalībniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 327
Phil Bennion

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Tiesām uzņēmējā valstī vai reģistrēšanas valstī jābūt iespējai piemērot un uzlikt naudassodus 
tiem uzņēmumiem, kas pārkāpj valstu un Savienības tiesību normas, un pienācīgi atlīdzināt 
zaudējumus un citus maksājumus darba ņēmējiem, kas cietuši no šādiem tiesību normu 
pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 328
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde par šādu 
apstrīdēšanu nekavējoties paziņo 
pieprasījuma saņēmējai iestādei.

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde par šādu 
apstrīdēšanu attiecīgajā jautājumā 
nekavējoties paziņo pieprasījuma 
saņēmējai iestādei, ja vien izpilde nav 
iespējama dalībvalstī, kura saņem 
pieprasījumu. Tomēr pieprasījuma 
iesniedzēja iestāde pieprasa, lai 
piesardzības nolūkos iesaldē un konfiscē 
līdzekļus, ierobežojot neatgūšanas risku, 
pirms lēmums kļūst par galīgu saskaņā ar 
Direktīvu (…) par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju 
Eiropas Savienībā.

Or. en
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Grozījums Nr. 329
Cristian Silviu Buşoi

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. 

Or. en

Grozījums Nr. 330
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Administratīvo sadarbību starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā 
noteikts 6., 7., 10. panta 3. punktā, 13., 14. 
un 15. pantā, pēc iespējas īsteno, 
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (IMI), kas izveidota ar [atsauce uz 
IMI regulu], kā arī citus ieviestos 
sadarbības līdzekļus, piemēram, 
divpusējus nolīgumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 331
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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. Trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā 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.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Smagu pārkāpumu ES mēroga melnais 

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

Or. en

Grozījums Nr. 334
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en


