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ĪSS PAMATOJUMS

EST savos spriedumos Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 un C-319/06 
Komisija/Luksemburga skaidri apliecinājusi spēkā esošās Direktīvas 96/71/EK 
nepiemērotību. Uzņēmumi apgāja un turpina apiet tajā noteiktās tiesības un garantijas, un tas 
iespējams arī tāpēc, ka direktīva nepietiekamā apjomā tiek īstenota un ieviesta dalībvalstīs.

Ar ierosināto direktīvu panākama Direktīvas 96/71/EK mērķu īstenošana, proti, saistībā ar 
pakalpojumu brīvu apriti nodrošināt norīkotiem darba ņēmējiem minimālo aizsardzības 
līmeni, jo īpaši nodrošinot Direktīvas 96/71/EK 3. panta ievērošanu attiecībā uz minimālajām 
algas likmēm, darba apstākļiem, drošību un veselības aizsardzību uzņēmējā dalībvalstī. 
Jāuzsver — un tas ir skaidri norādīts 3. panta 7. punktā —, ka minētais attiecas uz minimālo 
standartu nodrošināšanu, nevis uz maksimālajiem standartiem, kā varētu šķist no EST nesenās 
interpretācijas. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka izpildes direktīvas mērķis ir panākt Direktīvas 96/71/EK 
pienācīgu īstenošanu un ieviešanu, nodrošināt vienlīdzīgu konkurenci starp iekšzemes 
uzņēmējiem un konkurentiem no Eiropas Savienības, nepieļaut nekādu izvairīšanos no 
Direktīvas 96/71/EK noteikumu izpildes un nodrošināt darba ņēmēju aizsardzību un viņu 
tiesības, lai tādējādi nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret vietējiem un norīkotiem darba 
ņēmējiem un darba ņēmēju diskrimināciju atkarībā no viņu tautības vai valstspiederības. 

Atzinuma sagatavotājas ierosinātie grozījumi galvenokārt paredzēti, lai uzlabotu spēkā esošo 
tiesību aktu īstenošanu un ieviešanu. To var panākt tikai ar labāku administratīvo sadarbību, 
ar efektīviem uzraudzības un kontroles mehānismiem un noteikumiem, kas paredz stingru 
atbildību. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka īpaši būtu jāuzsver administratīvā sadarbība, lai bez 
ierobežojumiem varētu rīkoties tās dalībvalstu kompetentās struktūras vai valsts iestādes, 
kuras ir atbildīgas par Direktīvā 96/71/EK un ierosinātajā direktīvā noteikto pienākumu 
izpildi. Ja uzņēmumi var brīvi darboties pāri valstu robežām, arī dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm vajadzētu spēt viegli, vienkārši un efektīvi darboties pāri robežām, jo īpaši, 
izmantojot ātru un nebirokrātisku administratīvo palīdzību. 

Ar grozījumiem 6. un 7. pantā savstarpējā administratīvā palīdzībā jāpadara vienkāršāka, 
vienlaikus nosakot, ka dalībvalstu pienākums ir šādu palīdzību sniegt. Tai būtu jāattiecas arī 
uz dokumentu pieprasīšanu un izsniegšanu un personu iztaujāšanu. Personas, kuras ir 
atbildīgas par darba samaksu, veselības aizsardzību vai drošību, nereti neuzturas uzņēmējā 
dalībvalstī, turklāt tas pats attiecas arī uz norīkotajiem darba ņēmējiem, jo viņu uzturēšanās 
uzņēmējā dalībvalstī ir ierobežota. Tāpēc uzraudzības iestāžu veikta iztaujāšana uzņēmējā 
dalībvalstī nav iespējama un tā jāveic administratīvās palīdzības ietvaros.

Atzinuma sagatavotāja arī ierosina noteikt plašāku „kompetentās iestādes” definīciju 
2. punktā. Dalībvalstis šajā direktīvā noteikto uzdevumu izpildei var izraudzīties arī citas 
struktūras vai dalībniekus.
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Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Juridiskās komitejas pienākums ir precizēt saistību ar 
citiem Eiropas tiesību aktiem. Tāpēc tika ieviests jauns pants. Tā kā ar šo direktīvu un 
Direktīvu 96/71/EK tiek nodrošinātas minimālās tiesības, gadījumā, ja tiek piemēroti citi 
Eiropas tiesību akti, būtu jāpiemēro tie noteikumi, kuri darba ņēmējiem ir labvēlīgāki, lai 
tādējādi panāktu darba ņēmēju labāku aizsardzību. 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē arī obligāto prasību noteikšanu attiecībā uz dalībvalstu 
veicamiem kontroles pasākumiem. Tiem jābūt efektīviem un tik elastīgiem, lai dalībvalstu 
iestādes varētu reaģēt gadījumos, kad notiek mēģinājumi apiet pašreizējos kontroles 
pasākumus. Kontroles pasākumi, kas ierosināti 9. pantā, būtu jāuzskata par obligātiem, un 
dalībvalstīm pašām būtu jāizlemj, vai veikt vēl arī citus pasākumus.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka solidāras atbildības noteikšanai būs divējas sekas —
pirmkārt, tai būs preventīva ietekme, jo uzņēmēji rūpīgāk izvēlēsies pretendentus 
apakšlīgumu slēgšanas gadījumā, otrkārt, darba ņēmējiem būs vairāk izredžu panākt savu 
prasību izpildi, turklāt tiks garantēta nodokļu nomaksa un sociālo iemaksu veikšana.

Kopumā jānodrošina, lai tiktu ievērots princips par vienlīdzīgu attieksmi pret vietējiem darba 
ņēmējiem un darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm, jo īpaši, novēršot negodīgu konkurenci 
atalgojuma un darba apstākļu ziņā, un jāpanāk valsts un reģionālo koplīgumu ievērošana. 
Tālab ar šo direktīvu tiek izveidoti atbilstoši instrumenti un kontroles pasākumi, lai varētu 
veikt darba standartu uzraudzību un panākt to izpildi.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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 Komisija 
un dalībvalstis cieši sadarbojas, uzsverot
darba inspekciju un sociālo partneru lielo 
nozīmi šajā sakarībā.
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Or. en

Grozījums Nr. 2

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.

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 

(16) Lai nodrošinātu, ka pamatnoteikumi 
par nodarbinātības noteikumiem un 
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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.

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 
visus nepieciešamos kontroles pasākumus 
vai administratīvās formalitātes; nebūtu 
jāierobežo iespēja veikt citus kontroles 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5
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 

(24) Lai aizsargātu norīkoto darba ņēmēju 
tiesības, ir jānodrošina, ka uzņēmumu, kas 
nolīgst apakšuzņēmēju pakalpojumu 
sniegšanai, var saukt pie atbildības
saistībā ar pienākumu izpildi papildus šim 
apakšuzņēmējam vai jebkuram citam 
starpniekam un/vai to vietā.
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uzticamības pārbaudi. Tā var ietvert 
preventīvus pasākumus saistībā ar 
pierādījumiem, ko sniedzis 
apakšuzņēmējs, tostarp attiecīgā gadījumā 
tā var balstīties uz informāciju no valsts 
iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 6
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

Grozījums Nr. 7
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 

svītrots



PE502.130v01-00 8/22 PA\922879LV.doc

LV

darbuzņēmēja reģistrācijas dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 8
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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 9
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.
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Or. en

Grozījums Nr. 10
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 
apiešanu, kā arī šādu pārkāpumu gadījumā 
piemērotu sankcijas.

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 
piemērotu sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 11
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 garantēt to, ka tiek 
ievērots pārrobežu pakalpojumu sniegšanai 
norīkoto darba ņēmēju pienācīgs tiesību 
aizsardzības līmenis un tiek veicināta 
godīga konkurence starp pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) „kompetentā iestāde” ir jebkāda 
struktūra, ko dalībvalsts izraudzījusies 
šajā direktīvā paredzēto pienākumu 
izpildei;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Saistība ar citiem Savienības tiesību 

aktiem
1. Šī direktīva neskar Romas I regulu, jo 
īpaši to tiesību aktu piemērošanu, kuri 
saskaņā ar Romas I regulas 8. pantu 
attiecas uz individuāliem darba līgumiem, 
kā arī to, kā piemēro Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu 
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Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
16. septembra Regulu Nr. 987/2009, ar ko 
nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) 
Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu.
2. Ja kāds no šīs direktīvas noteikumiem 
ir pretrunā citam Savienības tiesību 
aktam, ar kuru reglamentē konkrētas 
nozares, tad piemēro tos noteikumus, kuri 
nodrošina darba ņēmēju augstākus 
aizsardzības standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – 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 
veic būtiskas darbības, kas nav tikai 
iekšējās vadības un/vai administratīvās 
darbības. Tie var būt:

Or. en

Grozījums Nr. 16
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 

1. Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka informācija par 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
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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.

nosacījumiem, kuri pakalpojumu 
sniedzējiem ir jāpiemēro un jāizpilda, būtu 
bez maksas un skaidrā, pilnīgā un 
vienkāršā veidā pieejama 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. en

Grozījums Nr. 17
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 
atbildēšanu uz 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.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstu sadarbība paredz arī 
personu iztaujāšanu un pieprasītājas 
iestādes dokumentu nosūtīšanu un 
apstrādi.
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Or. en

Grozījums Nr. 19
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 Eiropas datu 
aizsardzības noteikumiem un valstu 
tiesību aktiem un praksi nodrošina 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
ar kuru tās apmainās.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 21
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, kuros iekļauj vismaz:

Or. en

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviestas 
efektīvas pārbaudes un tiek izveidoti 
pārraudzības mehānismi un ka to teritorijā 
tiek veiktas efektīvas un atbilstošas 
pārbaudes, lai kontrolētu un pārraudzītu 
Direktīvas 96/71/EK 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. 
Veicot šādu riska novērtējumu, ņem vērā 
lielu rūpniecības projektu īstenošanu, 
konkrētu nozaru vajadzības un īpašas 
problēmas, iepriekšējos pārkāpumus, kā arī 
dažu darba ņēmēju grupu neaizsargātību.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
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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 Direktīvas 96/71/EK un šīs 
direktīvas un 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 Direktīvas 96/71/EK un šīs 
direktīvas īstenošanu un/vai 
Direktīvā 96/71/EK un šajā direktīvā 
noteikto pienākumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina nepieciešamo 
mehānismu ieviešanu, lai panāktu, ka 
norīkotie darba ņēmēji var izmantot 
tiesības, kas viņiem pienākas saskaņā ar 
viņu darba attiecībām kā norīkotiem 
darba ņēmējiem.
Šo punktu piemēro arī tad, ja norīkotais 
darba ņēmējs ir atgriezies no dalībvalsts, 
uz kuru tas bija norīkots darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Gadījumā, ja saskaņā ar 9. panta 
1. punkta b) apakšpunktu dalībvalstu 
noteiktās prasības nav ievērotas, darba 
devējam ir jāpierāda, ka piemērojamos 
noteikumus attiecināt nebija iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 26
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.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(a) visu nesamaksāto darba samaksu, kas 
viņiem pienākas atbilstoši 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā noteiktajiem 
piemērojamajiem nodarbinātības 
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noteikumiem un nosacījumiem,
(b) pārmērīgu izmaksu atmaksu saistībā 
ar neto darba samaksu vai ar mājokļa 
kvalitāti, kas ieturētas vai atskaitītas no 
algas par darba devēja nodrošinātu 
mājokli.
Šo punktu piemēro arī tad, ja darbā 
norīkotais darba ņēmējs ir atgriezies no 
dalībvalsts, uz kuru tas bija norīkots 
darbā.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka norīkotie 
darba ņēmēji, kuri uzsāk tiesvedību vai 
administratīvo tiesvedību, ir aizsargāti 
pret jebkādu nelabvēlīgu attieksmi no 
darba devēja.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. un 2. 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 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumu, 
kas nolīgst apakšuzņēmēju pakalpojumu 
sniegšanai, var saukt pie atbildības 
saistībā ar pienākumu izpildi papildus šim 
apakšuzņēmējam vai jebkuram citam 
starpniekam un/vai to vietā.
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devējam vai darba devēja vietā saukt 
darbuzņēmēju, pie kura darba devējs 
(pakalpojumu sniedzējs vai pagaidu darba 
vieta vai darbā iekārtošanās aģentūra) ir 
tiešs apakšuzņēmējs, pie atbildības, ja nav 
samaksātas:
(a) nesamaksātās attiecīgās darba 
samaksas neto minimālās likmes un/vai 
iemaksas, kas pienākas sociālo partneru 
iestādēm vai kopējiem fondiem, ciktāl tas 
paredzēts direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā;
(b) jebkādas atmaksājamās summas vai 
no darba algas ieturēto nodokļu vai 
sociālā nodrošinājuma iemaksu atmaksa.
Šajā punktā minētā atbildība attiecas tikai 
uz darba ņēmēja tiesībām, kuras iegūtas 
atbilstoši līgumattiecībām starp 
darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
darbuzņēmējs, kas uzņēmies uzticamības 
pārbaudes pienākumus, netiek saukts pie 
atbildības saskaņā ar 1. punktu. Šādu 
sistēmu piemēro caurskatāmi, 
nediskriminējoši un samērīgi. Tas var 
nozīmēt darbuzņēmēja veiktus preventīvus 
pasākumus attiecībā uz apakšuzņēmēja 
sniegtiem pierādījumiem par galvenajiem 
darba nosacījumiem, kurus piemēro 
darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, kā 
minēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 
1. punktā, tostarp algas aprēķiniem un 
algas izmaksu, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu un/vai nodokļu iekasēšanas 
pienākumu ievērošanu uzņēmējdarbības 
reģistrācijas dalībvalstī un atbilstību 
darba ņēmēju norīkošanai darbā 
piemērojamajiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
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.

3. Šis noteikums nekādā gadījumā neliedz 
piemērot valsts līmenī jau ieviestos 
stingrākos noteikumus vai arī šādus 
noteikumus ieviest.

Or. en

Grozījums Nr. 31
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.

4. Trīs gadu laikā pēc 20. panta minētās 
dienas Komisija pārskata šā panta 
piemērošanu, lai vajadzības gadījumā 
ierosinātu nepieciešamos grozījumus vai 
labojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 

2. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var 
saskaņā ar savas dalībvalsts spēkā 
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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.

esošajiem tiesību aktiem un administratīvo 
praksi lūgt citas dalībvalsts kompetento 
iestādi atgūt noteikto sodu vai sankcijas,
vai sociālās apdrošināšanas iemaksas ar 
atpakaļejošu spēku.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas gadījumos, 
ja tiek pārkāpti saskaņā ar šo direktīvu
pieņemtie valstu noteikumi, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to īstenošanu un ievērošanu. Paredzētās 
sankcijas ir efektīvas, samērīgas un 
preventīvas. Dalībvalstis vēlākais līdz [... 
transponēšanas datums] par šiem 
noteikumiem informē Komisiju. 
Dalībvalstis nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākiem minēto noteikumu 
grozījumiem.

Dalībvalstis ievieš sankcijas, kas 
piemērojamas gadījumos, ja tiek pārkāpti 
saskaņā ar šo direktīvu pieņemtie valstu 
noteikumi, un veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. 
Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas 
un preventīvas. Dalībvalstis vēlākais līdz 
[... transponēšanas datums] par šiem 
noteikumiem informē Komisiju. 
Dalībvalstis nekavējoties ziņo par visiem 
turpmākiem minēto noteikumu 
grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Noteikumu stingrības nemazināšanas 

klauzula — labvēlīgākas normas
1. Šī direktīva un Direktīva 96/71/EK 
neskar dalībvalstu tiesības piemērot vai 
pieņemt darba ņēmējiem labvēlīgākus 
normatīvus, reglamentējošus vai 
administratīvus aktus vai arī veicināt vai 
atļaut sociālajiem partneriem noslēgt 
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darba ņēmējiem labvēlīgākus koplīgumus.
2. Šīs direktīvas īstenošana nekādā 
gadījumā nesniedz pietiekamu 
pamatojumu tam, lai attaisnotu darba 
ņēmēju aizsardzības vispārējā līmeņa 
samazināšanu jomās, uz kurām attiecas šī 
direktīva un Direktīva 96/71/EK. Tā 
neierobežo dalībvalstu un/vai darba 
devēju un darba ņēmēju tiesības, ņemot 
vērā mainīgos apstākļus, ieviest atšķirīgus 
normatīvus, reglamentējošus vai līguma 
noteikumus nekā tie, kas ir spēkā šīs 
direktīvas pieņemšanas laikā, ar 
nosacījumu, ka vienmēr tiek ievērots šajā 
direktīvā paredzētais prasību minimums.

Or. en


