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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) 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 
uzņēmumu, iespējas jaunu darbvietu 
radīšanā, vienlaikus aizsargājot norīkotos 
darba ņēmējus.

Grozījums Nr. 3

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

(6.a) Kompetentām iestādēm visaptveroši 
jāizvērtē visi faktiskie elementi, lai 
konstatētu, vai attiecīgais darba ņēmējs 
tiešām ir norīkots. Ja nav iespējams gūt 
pierādījumus, iesaistītajām dalībvalstīm 
nekavējoties un cieši jāsadarbojas, lai 
noteiktu, kuri tiesību akti attiecībā uz 
darba līgumu jāpiemēro, savu lēmumu 
pamatojot ar Romas I regulu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Nākamreiz pārskatot IMI regulu, 
jāņem vērā fakts, ka IMI ietver arī visu to, 
ko patlaban regulē divpusējās vienošanās.

Grozījums Nr. 5

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) Dalībvalstu pienākums bez maksas
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.

Grozījums Nr. 6

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

(14.a) Norīkotajiem darba ņēmējiem 
vajadzētu būt individuālām tiesībām uz 
informāciju un konsultācijām par viņu 
tiesībām, pienākumiem un 
piemērojamiem darba apstākļiem un 
nodarbinātības noteikumiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz 
norīkotiem darba ņēmējiem, tiek piemēroti 
pareizi, un pārraudzītu atbilstību tiem, būtu 
nepieciešams, ka dalībvalstis uz 
uzņēmumiem, kas pakalpojumu sniegšanas 
nolūkā norīko darba ņēmējus, attiecina 
tikai atsevišķus kontroles pasākumus vai 
administratīvās formalitātes. Juridiskās 
skaidrības nolūkā iespējamiem kontroles 
pasākumiem un prasībām jābūt 
vienādiem Savienības līmenī, un tos var 
noteikt un izvirzīt tikai tad, ja kompetentās 
iestādes bez pieprasītās informācijas nevar 
efektīvi pildīt savu uzraudzības funkciju, 
nepieciešamo informāciju samērīgā 
termiņā nevar vienkārši iegūt no norīkoto 
darba ņēmēju darba devēja vai no 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
dalībvalsts iestādēm un/vai mazāk 
ierobežojoši pasākumi nenodrošinātu, ka to 
valsts kontroles pasākumu mērķi, ko 
uzskata par nepieciešamiem, tiktu 
sasniegti.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir īpaši vēlams, lai dalībvalstis 
iedibinātu vienotāku pieeju darba 
inspekcijas jomā. Turklāt būtu jāizvērtē 
nepieciešamība izstrādāt vienotus 
standartus nolūkā izveidot salīdzināmas 
metodes, praksi un standartu minimumu 
Savienības līmenī.

(22) Ir īpaši vēlams, lai dalībvalstis 
iedibinātu vienotāku pieeju darba 
inspekcijas jomā. Būtu arī nepieciešams
izstrādāt vienotus standartus nolūkā 
izveidot salīdzināmas metodes, praksi un 
standartu minimumu Savienības līmenī.

Grozījums Nr. 9

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.

(24) Būvniecības nozarē pārsvarā tiek 
slēgti apakšuzņēmuma līgumi, tādēļ un ar 
mērķi aizsargāt norīkoto darba ņēmēju 
tiesības ir ieteicams, 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 var nesaukt, 
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.
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Grozījums Nr. 10

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

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 

(27) Dalībvalstu sistēmas attiecībā uz 
uzlikto administratīvo sodu un/vai sankciju 
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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.

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. Tomēr dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka ir paredzēti efektīvi 
administratīvie sodi un/vai sankcijas, lai 
panāktu atbilstību Direktīvai 96/71/EK un 
šai direktīvai.

Grozījums Nr. 13

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. Laba sadarbība starp 
dalībvalstīm ir svarīga, lai pareizi izpildītu 
Direktīvu 96/71/EK un radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus uzņēmumiem un 
darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šajā direktīvā paredz noteikumus, 
pasākumus un kontroles mehānismus, lai 
panāktu, ka dalībvalstīs labāk un vienādāk 
īsteno, piemēro un izpilda
Direktīvu 96/71/EK, tostarp pasākumus, 
kas paredzēti, lai novērstu piemērojamo 
noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un 
apiešanu, kā arī šādu pārkāpumu gadījumā 
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apiešanu, kā arī šādu pārkāpumu gadījumā 
piemērotu sankcijas.

piemērotu sankcijas.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes var ietvert sakaru 
birojus atbilstīgi minētajam 
Direktīvas 96/71/EK 4. pantā;

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetento iestāžu kontaktinformāciju 
paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm. 
Komisija publicē un regulāri atjaunina 
kompetento iestāžu un sakaru biroju 
sarakstu.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) “pieprasījuma iesniedzēja iestāde” ir 
dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 
sagatavo pieprasījumu par palīdzību, 
informāciju, paziņošanu vai atgūšanu;

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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:

1. Direktīvas 96/71/EK īstenošanas, 
piemērošanas un izpildes nolūkā 
kompetentās iestādes ņem vērā faktiskos 
apstākļus, kuri raksturo darbības, ko 
uzņēmums ir veicis dalībvalstī, kur tas ir 
reģistrēts, lai noteiktu, vai tas patiešām 
norīko darba ņēmējus citā dalībvalstī, 
veicot pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. 
Tie var būt vienīgi:
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Svītrojuma mērķis ir ņemt vērā situāciju attiecībā uz jaunizveidotajiem MVU, kas jau pašā 
sākumā var noslēgt līgumu un izmantot norīkotos darba ņēmējus. Šādā gadījumā to 
apgrozījums dalībvalstī, kur tie ir reģistrēti, automātiski būtu mazāks, taču tas neskartu 
uzņēmuma patieso uzņēmējdarbības raksturu.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tie var būt: Tie var būt vienīgi:

Grozījums Nr. 25

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.

Grozījums Nr. 26

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 

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem, tostarp tiem, kuri ir iekļauti 
kolektīvajos līgumos, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
bez maksas un 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 
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kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

4. pantā minētie sakaru biroji vai 
kompetentās valsts iestādes spētu efektīvi 
pildīt savus pienākumus.

Grozījums Nr. 27

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 
visbūtiskākajās 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;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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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.

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. 30

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja rodas grūtības izpildīt informācijas 
pieprasījumu vai veikt pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanas, attiecīgā 
dalībvalsts ātri informē pieprasījuma 
iesniedzēju dalībvalsti, lai rastu risinājumu. 
Ja problēmas attiecībā uz informācijas 
apmaiņu turpinās, Komisijai vajadzētu 
iejaukties, lai palīdzētu dalībvalstīm 
atrisināt problēmu.
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis cik vien iespējams drīz, bet 
ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas vai arī viena 
mēneša laikā, ja atbildes sagatavošanai 
nepieciešama pārbaude uz vietas, sniedz 
citu dalībvalstu vai Komisijas prasīto 
informāciju elektroniskā veidā. Ja 
pieprasījums ir steidzams, informācija 
jāsniedz trīs dienu laikā pēc tā 
saņemšanas. 

Grozījums Nr. 32

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.

svītrots

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Dalībvalstis saskaņā ar Savienības datu 
aizsardzības noteikumiem un valstu 
tiesību aktiem un praksi nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar kuru tās apmainās.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Attiecībā uz katru pakalpojumu 
sniegšanas gadījumu vai katru 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes var lūgt 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalsts 
kompetentās iestādes sniegt informāciju 
par pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
likumību. Uzņēmējdarbības reģistrācijas 
dalībvalsts kompetentās iestādes sniedz šo 
informāciju saskaņā ar 6. pantu.

Grozījums Nr. 35

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;

(a) citā dalībvalstī uzņēmējdarbību 
reģistrējušam pakalpojumu sniedzējam 
uzlikts pienākums deklarēties valsts 
atbildīgajās kompetentajās iestādēs 
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;

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
pienācīgas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu ievērošanu 
un garantētu tās pienācīgu piemērošanu un 
izpildi. Šādas pārbaudes galvenokārt 
balstās uz riska novērtējumu, ko regulāri 
veic kompetentās iestādes. Riska 
novērtējumā nosaka darbības nozares, 
kurās pakalpojumu sniegšanai norīkoto 
darba ņēmēju nodarbinātība ir koncentrēta 
viņu teritorijā. Veicot šādu riska 

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

Veicot šādu riska novērtējumu, ņem vērā 
lielu rūpniecības projektu īstenošanu, 
konkrētu nozaru vajadzības un īpašas 
problēmas, iepriekšējos pārkāpumus, kā arī 
dažu darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

Grozījums Nr. 39

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.

svītrots

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šā panta 1. un 3. punktu piemēro, 
neskarot valstu noteikumus par nolīguma 
termiņiem līdzīgu procesu ierosināšanai vai 
valsts procesuālos noteikumus par 
pārstāvību un aizstāvību tiesās. Tomēr 
saskaņā ar valstu noteikumiem attiecībā 
uz procedūrām paredz, ka minimālais 
periods prasības iesniegšanai ir vismaz 
seši mēneši.
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Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ņemot vērā Direktīvas 96/71/EK 
pielikumā minētās būvniecības darbības, 
par visām Direktīvas 96/71/EK 1. panta 
3. punktā minētajām darbā norīkošanas 
situācijām dalībvalstis tiek aicinātas ieviest 
sistēmu, kurā 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:

Grozījums Nr. 42

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 

2. Dalībvalstis var nodrošināt, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu ieviešot, to 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 
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nodokļu iekasēšanas pienākumu ievērošanu 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstī 
un atbilstību darba ņēmēju norīkošanai 
darbā piemērojamajiem noteikumiem.

nodokļu iekasēšanas pienākumu ievērošanu 
uzņēmējdarbības reģistrācijas dalībvalstī 
un atbilstību darba ņēmēju norīkošanai 
darbā piemērojamajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 43

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 nodaļā paredzētie 
pasākumi un procedūras attiecas uz tādu 
finansiālu administratīvo sodu un/vai
sankciju pārrobežu izpildi, kas 
pakalpojumu sniedzējam, kas reģistrēts 
kādā dalībvalstī, par piemērojamo 
noteikumu neievērošanu uzliktas attiecībā 
uz darba ņēmēju norīkošanu darbā citā 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas vai 
paziņot lēmumu, ar kuru noteikt sods vai 
sankcijas.
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Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
Noraidīšanas iemesli

Kompetentās iestādes pieprasījuma 
saņēmējā dalībvalstī pieprasījumu par 
atgūšanu vai lēmuma paziņošanu var 
noraidīt, ja pieprasījums ir nepilnīgs vai 
acīmredzami neatbilst attiecīgajam 
lēmumam vai arī summas saistībā ar 
sodu/sankcijas atgūšanu ir nepamatoti 
lielas.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieprasījuma saņēmēja iestāde 
pārskaita pieprasījuma iesniedzējai 
iestādei atgūtās summas saistībā ar šajā 
nodaļā minētajiem sodiem vai sankcijām.

1. Atgūtās summas saistībā ar šajā nodaļā 
minētajiem sodiem un/vai sankcijām 
paliek pieprasījuma saņēmējā iestādē.

Grozījums Nr. 47

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 

svītrots
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līdzīgiem prasījumiem.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja atgūšana rada īpašas problēmas vai 
attiecas uz ļoti lielu summu, pieprasījuma 
iesniedzēja iestāde un pieprasījuma 
saņēmēja iestāde var vienoties par 
konkrētajam(-iem) gadījumam(-iem) 
atbilstošu summu atlīdzināšanas kārtību.

svītrots

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi no 2. punkta pieprasījuma 
iesniedzējas dalībvalsts kompetentā 
iestāde ir atbildīga par pieprasījuma 
atlīdzināšanu pieprasījuma saņēmējai 
dalībvalstij attiecībā uz visām izmaksām 
un visiem zaudējumiem, kas radušies 
saistībā ar darbībām, kuras atzītas par 
nepamatotām attiecībā uz soda vai 
sankciju prasījuma būtību vai 
pieprasījuma iesniedzējas iestādes sniegtā 
instrumenta spēkā esamību, kas atļauj 
izpildi un/vai izpildes nodrošināšanas 
pasākumus, ko veic pieprasījuma 
iesniedzēja iestāde.

svītrots

Grozījums Nr. 50

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

16.a pants
Pārskatīšanas klauzula

Trīs gadu laikā pēc 20. pantā minētā 
datuma Komisija, apspriežoties ar 
dalībvalstīm, pārskata šīs nodaļas 
piemērošanu, jo īpaši ņemot vērā pieredzi 
saistībā ar administratīvo sodu un/vai 
sankciju pārrobežu izpildes sistēmu un tās 
efektivitāti, lai attiecīgā gadījumā 
ierosinātu visus vajadzīgos grozījumus vai 
labojumus.
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