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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais P. W., par grozījumiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/104/EK (2008. gada 
19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra 
Direktīvu 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
veids, kāda direktīva tiek īstenota Apvienotajā Karalistē, ļauj darba devējiem ar viltu 
izvairīties no jebkādām saistībām pārslēgt pagaidu darba līgumu ar darba ņēmēju uz pastāvīgu 
līgumu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, ja darba ņēmēji nevēlas zaudēt darbu, tiem 
jāvienojas ar nodarbinātības aģentūru, lai nodrošinātu 12 nedēļas ilgu līgumu –– dažos 
gadījumos darba ņēmējs ar 12 nedēļas garu līgumu var strādāt vēl 12 nedēļas tajā pašā 
uzņēmumā, bet citā nodaļā; pēc 12 nedēļām darba ņēmējs var brīvprātīgi atkāpties no amata 
un pēc 6 nedēļām atgriezties darbā tajā pašā uzņēmumā vēl uz 12 nedēļām. Šie ir tie trīs 
gadījumi, ar kuriem visbiežāk saskaras darba ņēmēji, kad tiem nepieciešams darbs, un 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir steidzami jārīkojas, lai mainītu situāciju; to var panākt 
grozot iepriekš minēto direktīvu tādā veidā, lai novērstu iepriekš minētās nepilnības, kas kaitē 
darba ņēmējiem un neļauj tiem pilnīgi izmantot tās tiesības, kuras izmanto darba ņēmēji ar 
pastāvīgu līgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā
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Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Polijas valstspiederīgais, sūdzas par to, kā 
Direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām tiek īstenota Apvienotajā Karalistē.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto Direktīvas par pagaidu darba aģentūrām 
transponēšana Apvienotajā Karalistē radījusi situāciju, ka pagaidu darba aģentūras apiet 
piemērojamos noteikumus, lai tām nevajadzētu nodrošināt tādu attieksmi pret pagaidu 
aģentūru darbiniekiem, kas ir līdzvērtīga tai, kāda ir pret pastāvīgajiem darbiniekiem 
lietotājuzņēmumā, kurā tie norīkoti. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Apvienotajā Karalistē visizplatītākās ir šādas trīs 
situācijas: 

 aģentūras darbinieks tiek norīkots darbam uzņēmumā tikai uz 12 nedēļām,

 aģentūras darbinieks tiek norīkots darbam uzņēmumā uz 12 nedēļām un tad tiek 
pārcelts uz citu nodaļu vēl uz 12 nedēļām, un pēc tam viņa norīkojums beidzas, 

 aģentūras darbinieks tiek norīkots darbam uzņēmumā uz 12 nedēļām, tad viņš atkāpjas 
no amata, un pēc 6 nedēļām tiek atkal norīkots tajā pašā nodaļā uz 12 nedēļām, pēc 
kurām viņš atkal atkāpjas no amata, un tā tālāk. 

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam pārskatīt Direktīvu par pagaidu darba 
aģentūrām un Apvienotajā Karalistē piemērojamos noteikumus un ierosina trīs iespējas: 

  atcelt 12 nedēļu kvalifikācijas periodu vienlīdzīgai attieksmei, kas ir Apvienotajā 
Karalistē, lai nodrošinātu tādu attieksmi pret pagaidu aģentūru darbiniekiem, kas ir 
līdzvērtīga tai, kāda ir pret pastāvīgajiem darbiniekiem, no pirmās viņu norīkojuma 
dienas,

  grozīt Apvienotās Karalistes noteikumus, neņemot vērā jautājumus, kuri rada papildu 
izmaksas (vienlīdzīga samaksa, ikgadējais atvaļinājums) un, kā apgalvo lūgumraksta 
iesniedzējs, izraisa to, ka darba devēji apiet piemērojamos noteikumus, 

 vispār atcelt Apvienotās Karalistes noteikumus.

Komisijas apsvērumi 

Komisija vēlas uzsvērt, ka lūgumraksta iesniedzējs neapgalvo, ka Apvienotās Karalistes 
tiesību akti vai prakse pārkāpj ES tiesību aktus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
noteikumi, ar kuriem reglamentē pagaidu darba aģentūras Apvienotajā Karalistē, tiek apieti. 
Viņš lūdz Eiropas Parlamentam pārskatīt Direktīvu par pagaidu darba aģentūrām un 
Apvienotajā Karalistē piemērojamos transponējošos tiesību aktus. 

Jānorāda, ka Direktīvu 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām, kuru pēc Komisijas 
priekšlikuma pieņēma Eiropas Parlaments un Padome, pašlaik pārbauda Komisija, kas līdz 
2013. gada beigām publicēs ziņojumu par tās piemērošanu. Saskaņā ar direktīvas 12. pantu 
pārbaude notiek, lai attiecīgajā gadījumā varētu ierosināt vajadzīgos grozījumus.

Attiecībā uz Direktīvu 2008/104/EK transponējošiem tiesību aktiem Apvienotajā Karalistē, 
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kurus lūgumraksta iesniedzējs sauc par „noteikumiem”, direktīva Lielbritānijā ir transponēta 
ar 2010. gada Aģentūru darbinieku noteikumiem. Līdzvērtīgs tiesību akts 2011. gadā tika 
pieņemts Ziemeļīrijā. 

Komisijai nav jāsniedz piezīmes par ierosinātajiem grozījumiem tiesību aktos, ar kuriem 
direktīvu īsteno Apvienotajā Karalistē. Tomēr, ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzējs 
vairākas reizes atsaucas uz Direktīvu par pagaidu darba aģentūrām un Aģentūru darbinieku 
noteikumiem un apšauba to, kā direktīva ir īstenota Apvienotajā Karalistē, Komisija vēlas 
uzsvērt, ka lūgumrakstā aprakstītā situācija, šķiet, nepārkāpj direktīvas noteikumus.  

Direktīvas 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām 5. panta 1. punktā noteikts vienlīdzīgas 
attieksmes princips, saskaņā ar kuru darba un nodarbinātības pamata apstākļiem pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem (tostarp samaksai, kā arī darbalaikam, virsstundām, 
pārtraukumiem, atpūtas periodiem, nakts darbam, brīvdienām un valsts svētkiem) to 
norīkojuma laikā lietotājuzņēmumā jābūt vismaz tādiem pašiem kā tiem, ko piemērotu, ja viņi 
šajā uzņēmumā būtu pieņemti tieši un veiktu to pašu darbu. Tomēr tajā pašā pantā ir paredzēta 
iespēja, ievērojot stingrus nosacījumus, piemērot dažādas atkāpes no vienlīdzīgas attieksmes 
principa. Dalībvalstis, kuras atbilst 5. panta 4. punkta nosacījumiem, proti, dalībvalstis, kuru 
tiesību aktos nav sistēmas koplīgumu pasludināšanai par vispārpiemērojamiem, var atkāpties 
no vienlīdzīgas attieksmes attiecībā uz darba un nodarbinātības pamata apstākļiem, tostarp 
paredzot kvalifikācijas periodu vienlīdzīgai attieksmei. 

Apvienotā Karaliste atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem un izmanto direktīvas 5. panta 
4. punktā paredzēto izņēmumu. Saskaņā ar 2010. gada Aģentūru darbinieku noteikumiem 
aģentūru darbiniekiem ir tiesības uz pilnīgi vienlīdzīgu attieksmi, kas līdzvērtīga tai, kāda ir 
pret lietotājuzņēmuma pastāvīgajiem darbiniekiem, kad tie ir pabeiguši 12 nedēļas ilgu 
kvalifikācijas periodu, veicot to pašu darbu pie tā paša darba devēja. 

Noteikumu 5. punkta 1) apakšpunktā norādīts, ka „saskaņā ar 7. punktu aģentūras 
darbiniekam (turpmāk „A”) ir tiesības uz tādiem pašiem darba un nodarbinātības apstākļiem 
kā gadījumā, ja A darītu to pašu darbu, ja darba devējs to būtu pieņēmis darbā (..)”, savukārt 
7. punktā paredzēts, ka:

„1. Noteikumu 5. punkts netiek piemērots, ja aģentūras darbinieks nav pabeidzis 
kvalifikācijas periodu.
2. Lai pabeigtu kvalifikācijas periodu, aģentūras darbiniekam jāveic tie paši pienākumi pie tā 
paša darba devēja 12 kalendārās nedēļas pēc kārtas viena vai vairāku norīkojumu ietvaros.”

Noteikumos ietverti sīki izklāstīti nosacījumi par to, kā jāaprēķina kvalifikācijas periods, 
ieskaitot iespējamos pārtraukumus šajā posmā un gadījumus, kad tas sākas no sākuma. 

Turklāt saskaņā ar Direktīvas par pagaidu darba aģentūrām 5. panta 5. punktu dalībvalstīm 
jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu ļaunprātību šā panta piemērošanā un īpaši lai novērstu 
secīgu nosūtīšanu darbā nolūkā apiet šīs direktīvas noteikumus. Apvienotajā Karalistē 
piemērojamos transponējošajos tiesību aktos ir ietverti šādi nosacījumi, kā tas noteikts 
direktīvā. Jāuzsver, ka 2010. gada Aģentūru darbinieku noteikumi ir papildināti ar skaidrojošu 
dokumentu („Norādījumi”), ko 2011. gada maijā publicējis Apvienotās Karalistes 
Uzņēmējdarbības, inovāciju un prasmju departaments. Šajā dokumentā nodaļā „12 nedēļu 
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norīkojumi un noteikumi pret izvairīšanos” ir norādīts: 

„Protams, darba devējs var pieņemt lēmumu nenodarbināt aģentūru darbiniekus pēc 12 nedēļu 
kvalifikācijas perioda. Noteikumos nav paredzēts aizliegums atlaist aģentūras darbinieku, 
piemēram, pēc 11 nedēļām, vai tas, ka visu darba devēju parastais norīkojuma ilgums ir 
12 nedēļas. Tomēr darba devējiem un pagaidu darba aģentūrām jābūt informētiem par 
noteikumiem, kuri paredzēti, lai novērstu izvairīšanos, un kuri ir vērsti uz situācijām, kad tiek 
izmantota norīkojumu shēma, kas paredzēta, lai apzināti atņemtu aģentūras darbiniekam viņa 
tiesības.

Piemēram, aģentūras darbinieks ir pabeidzis 2 vai vairāk norīkojumus pie viena darba devēja, 
kur tas jau ir nostrādājis 12 nedēļas ar 6 nedēļas ilgu pārtraukumu un tad vēl 12 nedēļas ar vēl 
vienu 6 nedēļas ilgu pārtraukumu. Ja aģentūras darbinieks tiek pieņemts trešajā norīkojumā, 
to var uzskatīt par mēģinājumu izvairīties no kvalifikācijas perioda beigšanas, taču ir skaidri 
jānosaka, ka tas tika darīts apzināti. Prasības izvirzīšanas gadījumā šī lieta ir Civildienesta 
tiesas kompetencē.”  

Ņemot vērā iepriekš minēto, šķiet, ka, no vienas puses, lūgumraksta iesniedzēja minētā prakse 
varētu būt vērsta uz to, lai pagaidu aģentūru darbiniekiem Apvienotajā Karalistē liegtu 
vienlīdzīgu attieksmi; no otras puses, Apvienotajā Karalistē ir ieviesti pasākumi „pret 
izvairīšanos” atbilstoši Direktīvai par pagaidu darba aģentūrām. 

Secinājumi

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs neapgalvo, ka tiesību akti, kuri reglamentē pagaidu darba 
aģentūras Apvienotajā Karalistē vai valsts iestāžu rīcība šajā saistībā būtu pretrunā ES tiesību 
aktiem, Komisijai nav iespējas iejaukties šajā lietā.

Saskaņā ar Direktīvas 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām 12. pantu Komisija, 
apspriežoties ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem ES līmenī, pašreiz pārskata direktīvas 
piemērošanu, lai attiecīgajā gadījumā varētu ierosināt vajadzīgos grozījumus. Komisijas 
ziņojums par šo pārbaudi tiks publicēts 2013. gada decembrī. 


