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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0080/2006, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais José 
Camacho Nīderlandes portugāļu kopienas apvienības vārdā, par darba ņēmēju 
tiesību iespējamu pārkāpumu Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Nīderlandes varas iestādes ir pārkāpušas Eiropas 
Savienības pilsoņu pamattiesības un brīvības, nosakot ārvalstu darba ņēmējiem pārāk augstu 
maksu par dokumentiem uzturēšanās atļauju saņemšanai. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
saskaņā ar Padomes Direktīvu 73/148/EEK par dalībvalstu pilsoņu pārvietošanās un 
dzīvesvietas [uzturēšanās] Kopienā ierobežojumu atcelšanu saistībā ar uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanu, uzturēšanās atļaujas, kas pilsoņiem izsniegtas dalībvalstī, ir 
jānodrošina un jāpagarina bez maksas vai par maksu, kas nav lielāka par maksu un nodevām, 
kuras pieprasa par valsts identifikācijas kartes izsniegšanu. Šie noteikumu attiecas arī uz 
dokumentiem un apliecinājumiem, kuri nepieciešami, lai izdotu vai pagarinātu šādas 
uzturēšanās atļaujas. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda uz ekspluatāciju, kurai tiek pakļauti 
portugāļu sezonas strādnieki Nīderlandē pēc tam, kad viņus pieņem darbā fiktīvas darbā 
iekārtošanas aģentūras. Tāpēc viņš prasa Parlamentam iejaukties, lai nodrošinātu, ka 
Nīderlandē tiek ievēroti ES principi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un darbinieku 
tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 30. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs rīkojas Nīderlandes portugāļu kopienas apvienības vārdā, kura ir 
jumta organizācija portugāļu kopienai Nīderlandē, un pieprasa izskatīt divus dažādus 
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jautājumus. Pirmais jautājums attiecas uz augstām izmaksām uzturēšanās atļauju iegūšanai. 
Otrais jautājums attiecas uz sūdzību par portugāļu pagaidu darba ņēmēju ekspluatāciju 
Nīderlandē. Pēdējais jautājums attiecas uz sezonas strādniekiem, kurus Portugālē pieņem 
darbā fiktīvas darbā iekārtošanas aģentūras vai negodīgi starpnieki.  Šo portugāļu darba 
ņēmēju brīvība un privātums ir tikusi ierobežota un viņi ir pakļauti draudiem un agresijai, kā 
arī nav saņēmuši tiem pienākošos pilnu samaksu.

- Piezīmes attiecībā uz augstām izmaksām uzturēšanās atļauju iegūšanai

Komisijai ir iepazinusies ar lūgumrakstā minētajām problēmām. Lūgumraksta iesniedzējs 
pauž satraukumu par izmaksām un summām, kuras ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem 
pieprasa, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Nīderlandē. 

Komisija uzskata, ka šīs izmaksas, lai arī kādas tās būtu (nodevas, administratīvas nodevas, 
maksa par dokumentu apstrādi un nodeva par dokumentu nosūtīšanu, kā arī citas izmaksas) 
nedrīkst pārsniegt tos izdevumus un izmaksas, kādas tiek pieprasītas par identifikācijas kartes 
saņemšanu Nīderlandes pilsonim. 

Komisija ir konsultējusies ar Nīderlandes varas iestādēm, lūdzot paskaidrojumu par izmaksām 
un izdevumiem saistībā ar uzturēšanās atļaujām, kuras izsniedz ES pilsoņiem un viņu ģimenes 
locekļiem. Komisija, ņemot vērā Nīderlandes iestāžu sniegto atbildi, kura tiek uzskatīta par 
nepietiekamu, nolēma ierosināt lietu, pamatojoties uz EK līguma 226. pantu.

- Novērtējums attiecībā uz aspektiem saistībā ar darba apstākļiem, tostarp pagaidu darba 
ņēmējiem

Ja darba ņēmējs pārvietojas no vienas dalībvalsts uz otru, pastāv divas iespējas. Pirmā iespēja 
ir, ka darba ņēmējs izmanto darba ņēmēju tiesības brīvi pārvietoties ES, stājas darba attiecībās 
vienā no dalībvalstīm un pastāvīgi vai uz laiku iesaistās šīs dalībvalsts darba tirgū. Šajā 
gadījumā darba līgumsaistībām piemērojamie tiesību akti ir noteikti ar Romas konvenciju1. 
Saskaņā ar šo Konvenciju, ja puses nav izvēlējušās piemērojamo tiesību aktu un ja vien no 
apstākļu kopuma neizriet, ka līgums ir ciešāk saistīts ar citu valsti, darba līgumam 
piemērojamais tiesību akts ir tās valsts tiesību akts, kurā darbinieks, izpildot līgumu, pastāvīgi 
veic darbu vai, ja darbinieks neveic pastāvīgu darbu nevienā valstī, darba līgumam 
piemērojamais tiesību akts ir tās valsts tiesību akts, kurā atrodas tā uzņēmējdarbības vieta, ar 
kuras starpniecību darbinieks ir nodarbināts. 

Jebkurā gadījumā darba līgumam piemērojamā tiesību akta izvēle, ko puses izdarījušas, 
nedrīkst novest pie tā, ka darbiniekam tiek atņemta aizsardzība, ko tam nodrošina obligātās 
tiesību normas, kurus saskaņā ar Konvenciju būtu jāpiemēro, ja šādas izvēles nav. 

Parasti šādos gadījumos piemērojamas būs Nīderlandes tiesības, tostarp visi darba tiesību akti 
un piemērojamie koplīgumi. Informāciju par dažādiem tiesību aktiem var iegūt no varas 

                                               
1 1980. gada Romas konvencijas 6. pants par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (konsolidētā versija) 
– OV, C 027, 26.1.1998., 34.–46. lpp.  Jāuzsver, ka Romas konvencija ir starptautisks instruments, kuru 
parakstījušas Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses. Tiešā nozīmē tas nav 
Kopienas tiesību instruments. Tāpēc Konvenciju var piemērot tikai pēc tās ratifikācijas. Tā ir spēkā visās vecajās 
dalībvalstīs un pakāpeniski stājas spēkā dalībvalstīs, kuras 2004. gadā pievienojās ES.
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iestādēm un sociālajiem partneriem. Vairumam dalībvalstu informācija par darba tiesību 
aktiem ir pieejama daudzvalodu tīmekļa vietnē. Tomēr šis jautājums ir valsts kompetencē un 
nav tādu Kopienas tiesību aktu, kas dalībvalstīm nosaka saistības to nodrošināt. 
Jāatgādina, ka saskaņā ar EK līguma 39. pantu pret ES valstspiederīgo, kas strādā citā 
dalībvalstī, jābūt tādai pašai attieksmei kā pret viņa kolēģiem, kuri ir minētās valsts 
valstspiederīgie, tostarp attiecībā uz darba apstākļiem (piemēram, darba samaksa, atlaišana no 
darba un pieņemšana atpakaļ darbā, kā arī apmācība).
Otrā iespēja, lai darbinieks pārvietotos no vienas dalībvalsts uz otru, ir darba ņēmēja 
norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Šajā gadījumā darba ņēmēju nodarbina darba 
devējs, kas reģistrēts valstī, kura darba ņēmēju uzņem darbā norīkošanas laikā un kurš ir 
norīkots pagaidu darbā citas dalībvalsts teritorijā, lai šajā valstī sniegtu pakalpojumus. Šādā 
gadījumā būtu jāpiemēro Direktīva 96/71/EK1. 

Direktīva 96/71/EK nosaka, ka darba noteikumi un nosacījumi, kā minēts šajā direktīvā, ir 
izklāstīti saskaņā ar tiesību aktu un/vai koplīgumiem, kas noteikti par vispārēji 
piemērojamiem valstī, kurā darbs tiek veikts, un tie jāgarantē darba ņēmējam, kas šajā valstī 
norīkots pagaidu darbā, neatkarīgi no darba attiecībās piemērojamā tiesību akta. Direktīva 
nosaka šādus darba noteikumus un nosacījumus: maksimālo darba laiku un minimālo atpūtu, 
minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, minimālās algas likmes, darba ņēmēju nolīgšanas 
nosacījumus, veselības aizsardzību, drošību un higiēnu darbā, aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā darba noteikumiem un nosacījumiem, 
bērnu un jauniešu darba noteikumus, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un 
citus diskrimināciju izslēdzošus noteikumus. 

Turklāt Direktīva 96/71/EK nosaka dalībvalstīm saistības veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem būtu vispārēji pieejama informācija par darba 
noteikumiem un nosacījumiem.  Šādi pasākumi, kas attiecas arī uz brošūru un informatīvu 
lapu publicēšanu vairākās valodās un tīmekļa vietnē, ir aprakstīti Komisijas dienestu darba 
dokumentā, kuru pieņēma 2006. gada 4. aprīlī. 

Komisija ir veikusi vairākas citas darbības, lai uzlabotu situāciju attiecībā uz informācijas 
apmaiņu, proti, 2006. gada 4. aprīļa Komisijas paziņojumā2. Dalībvalstis tiek aicinātas 
pastiprināt centienus, lai uzlabotu piekļuvi informācijai.

Ja darba ņēmējs tiek norīkots darbā vai ir pagaidu darba ņēmējs dalībvalsts darba tirgū, par 
darba tiesību aktu uzraudzību un piemērošanu ir atbildīgas tās valsts varas iestādes, kurā 
darba ņēmējs strādā. 

Problēmu saistībā ar portugāļu sezonas strādniekiem Nīderlandē izskatīja Darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības tehniskās komitejas 2006. gada 22. februāra sanāksmē. Abu attiecīgo 
dalībvalstu varas iestādes norādīja, ka tās ir informētas par šo jautājumu un sadarbojas, lai 
problēmu atrisinātu. Pa to laiku Nīderlandē ir veikti pētījumi, notikušas diskusijas gan 
politiskajā, gan tehniskajā līmenī starp Nīderlandes un Portugāles varas iestādēm un veikta arī 
informācijas apmaiņa. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, OV L 018, 21.1.1997., 1.-6. lpp.
2 COM(2006) 159 (galīgā redakcija).
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Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu par to, ka visiem līgumiem būtu jāatbilst 
konkrētām prasībām, tostarp prasībai par valodu, kādā tiek sagatavots līgums, Kopienas 
tiesībās šādas prasības nav. Turklāt jāpiebilst, ka Direktīva 91/533/EEK1 nosaka, ka katram 
darba ņēmējam ir jāizsniedz dokuments, kurā ir iekļauta informācija par būtiskiem darba 
līguma vai darba attiecību aspektiem, piemēram, iekļaujot vismaz informācija par pusēm, par 
darba veidu, pamatsummu un citus darba samaksu veidojošus elementus, kā arī darba dienas 
vai darba nedēļas ilgumu. Emigrējušu darba ņēmēju gadījumā dokumentā jāiekļauj arī 
informācija par naudas pabalstiem un jānorāda atbildīgais par darbu ārzemēs, turklāt 
vajadzības gadījumā jāiekļauj nosacījumi, kas attiecas uz darba ņēmēja repatriāciju. Valsts 
iestāžu uzdevums ir uzraudzīt un piemērot valsts tiesību normas, ar kurām transponē 
direktīvu.  

Pamatojoties uz saņemto informāciju, nav iespējams noteikt, vai Direktīvu 96/71/EK var vai 
nevar piemērot attiecībā uz portugāļu darba ņēmēju situāciju. Tāpēc ir nepieciešama plašāka 
informācija, jo īpaši attiecībā uz to, kas ir portugāļu darba ņēmēju faktiskie darba devēji, kādā 
valstī tie ir nodibināti un kāda ir saistība starp faktiskajiem darba devējiem un personām vai 
uzņēmumiem, kas pieņem darbā portugāļu darba ņēmējus.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko darbību.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

- Piezīmes attiecībā uz augstām izmaksām uzturēšanās atļauju iegūšanai

Komisija ir informēta par šajā lūgumrakstā minētajām problēmām saistībā ar lielajām 
maksām, kuras ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem pieprasa par uzturēšanās atļauju 
saņemšanu Nīderlandē.

Komisija uzskata, ka šīs izmaksas, lai arī kādas tās būtu (nodevas, administratīvas nodevas, 
maksa par dokumentu apstrādi, nodeva par dokumentu nosūtīšanu u.c.), nedrīkst pārsniegt tos 
izdevumus un izmaksas, kādas tiek pieprasītas par identifikācijas kartes saņemšanu 
Nīderlandes pilsonim.

Komisija jau lūgusi Nīderlandes iestādēm paskaidrojumu par izmaksām un maksājumiem 
saistībā ar uzturēšanās atļaujām, kuras izsniedz ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. 
Komisija uzskatīja Nīderlandes iestāžu atbildi par neapmierinošu un nolēma ierosināt lietu, 
pamatojoties uz EK līguma 226. pantu.

- Novērtējums attiecībā uz aspektiem saistībā ar darba apstākļiem, tostarp pagaidu darba 
ņēmēju darba apstākļiem
Ja darba ņēmējs pārvietojas no vienas dalībvalsts uz otru, pastāv divas iespējas. Pirmā iespēja 
ir, ka darba ņēmējs izmanto darba ņēmēju tiesības brīvi pārvietoties ES, stājas darba attiecībās 
                                               
1 Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma 
vai darba attiecību nosacījumiem, OV L 288, 18.10.1991., 32.-35. lpp.
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vienā no dalībvalstīm un pastāvīgi vai uz laiku iesaistās šīs dalībvalsts darba tirgū. Šajā 
gadījumā darba līgumsaistībām piemērojamie tiesību akti ir noteikti ar Romas konvenciju1. 
Saskaņā ar šo Konvenciju, ja puses nav izvēlējušās piemērojamo tiesību aktu un ja vien no 
apstākļu kopuma neizriet, ka līgums ir ciešāk saistīts ar citu valsti, darba līgumam 
piemērojamais tiesību akts ir tās valsts tiesību akts, kurā darbinieks, izpildot līgumu, pastāvīgi 
veic darbu vai, ja darbinieks neveic pastāvīgu darbu nevienā valstī, darba līgumam 
piemērojamais tiesību akts ir tās valsts tiesību akts, kurā atrodas tā uzņēmējdarbības vieta, ar 
kuras starpniecību darbinieks ir nodarbināts. 

Jebkurā gadījumā darba līgumam piemērojamā tiesību akta izvēle, ko puses izdarījušas, 
nedrīkst novest pie tā, ka darbiniekam tiek atņemta aizsardzība, ko tam nodrošina obligātās 
tiesību normas, kurus saskaņā ar Konvenciju būtu jāpiemēro, ja šādas izvēles nav. 

Parasti šādos gadījumos piemērojamas būs Nīderlandes tiesības, tostarp visi darba tiesību akti 
un piemērojamie koplīgumi. Informāciju par dažādiem tiesību aktiem var iegūt no varas 
iestādēm un sociālajiem partneriem. Vairumam dalībvalstu informācija par darba tiesību 
aktiem ir pieejama daudzvalodu tīmekļa vietnē. Tomēr šis jautājums ir valsts kompetencē un 
nav tādu Kopienas tiesību aktu, kas dalībvalstīm nosaka saistības to nodrošināt. 
Jāatgādina, ka saskaņā ar EK līguma 39. pantu pret ES valstspiederīgo, kas strādā citā 
dalībvalstī, jābūt tādai pašai attieksmei kā pret viņa kolēģiem, kuri ir minētās valsts 
valstspiederīgie, tostarp attiecībā uz darba apstākļiem (piemēram, darba samaksa, atlaišana no 
darba un pieņemšana atpakaļ darbā, kā arī apmācība).
Otrā iespēja, lai darbinieks pārvietotos no vienas dalībvalsts uz otru, ir darba ņēmēja 
norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Šajā gadījumā darba ņēmēju nodarbina darba 
devējs, kas reģistrēts valstī, kura darba ņēmēju uzņem darbā norīkošanas laikā un kurš ir 
norīkots pagaidu darbā citas dalībvalsts teritorijā, lai šajā valstī sniegtu pakalpojumus. Šādā 
gadījumā būtu jāpiemēro Direktīva 96/71/EK2. 

Direktīva 96/71/EK nosaka, ka darba noteikumi un nosacījumi, kā minēts šajā direktīvā, ir 
izklāstīti saskaņā ar tiesību aktu un/vai koplīgumiem, kas noteikti par vispārēji 
piemērojamiem valstī, kurā darbs tiek veikts, un tie jāgarantē darba ņēmējam, kas šajā valstī 
norīkots pagaidu darbā, neatkarīgi no darba attiecībās piemērojamā tiesību akta. Direktīva 
nosaka šādus darba noteikumus un nosacījumus: maksimālo darba laiku un minimālo atpūtu, 
minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, minimālās algas likmes, darba ņēmēju nolīgšanas 
nosacījumus, veselības aizsardzību, drošību un higiēnu darbā, aizsardzības pasākumus 
attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā darba noteikumiem un nosacījumiem, 
bērnu un jauniešu darba noteikumus, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm un 
citus diskrimināciju izslēdzošus noteikumus. 

Turklāt Direktīva 96/71/EK nosaka dalībvalstīm saistības veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem būtu vispārēji pieejama informācija par darba 

                                               
1 1980. gada Romas konvencijas 6. pants par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (konsolidētā 

versija) – OV, C 027, 26.1.1998., 34.–46. lpp.  Jāuzsver, ka Romas konvencija ir starptautisks instruments, 
kuru parakstījušas Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma līgumslēdzējas puses. Tiešā nozīmē tas 
nav Kopienas tiesību instruments. Tāpēc Konvenciju var piemērot tikai pēc tās ratifikācijas. Tā ir spēkā visās 
vecajās dalībvalstīs un pakāpeniski stājas spēkā dalībvalstīs, kuras 2004. gadā pievienojās ES.

2  Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, OV L 018, 21.1.1997., 1.-6. lpp.
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noteikumiem un nosacījumiem.  Šādi pasākumi, kas attiecas arī uz brošūru un informatīvu 
lapu publicēšanu vairākās valodās un tīmekļa vietnēs, ir aprakstīti Komisijas dienestu darba 
dokumentā, kuru pieņēma 2006. gada 4. aprīlī1. 

Komisija ir veikusi vairākas citas darbības, lai uzlabotu situāciju attiecībā uz informācijas 
apmaiņu, proti, 2006. gada 4. aprīļa Komisijas paziņojumā2. Dalībvalstis tiek aicinātas 
pastiprināt centienus, lai uzlabotu piekļuvi informācijai.

Ja darba ņēmējs tiek norīkots darbā vai ir pagaidu darba ņēmējs dalībvalsts darba tirgū, par 
darba tiesību aktu uzraudzību un piemērošanu ir atbildīgas tās valsts varas iestādes, kurā 
darba ņēmējs strādā. 

Problēmu saistībā ar portugāļu sezonas strādniekiem Nīderlandē izskatīja Darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības tehniskās komitejas 2006. gada 22. februāra sanāksmē. Abu attiecīgo 
dalībvalstu varas iestādes norādīja, ka tās ir informētas par šo jautājumu un sadarbojas, lai šo 
jautājumu atrisinātu. Pa to laiku Nīderlandē ir veikti pētījumi, notikušas diskusijas gan 
politiskajā, gan tehniskajā līmenī starp Nīderlandes un Portugāles varas iestādēm un veikta arī 
informācijas apmaiņa.

Jautājumu Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības tehniskās komitejas sanāksmē vēlreiz 
izskatīja 2007. gada 18. decembrī.  Portugāles delegācija ierosināja atzīt, ka ir bijusi ļoti laba 
sadarbība ar Nīderlandes delegāciju un ka sadarbība starp abām valstīm un pētījumi ir bijuši 
ļoti efektīvi.  Nīderlandes un Portugāles sociālo lietu un nodarbinātības ministri 2007. gada 
septembrī parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību attiecībā uz sociālās politikas 
noteikumiem saistībā ar starptautisko darbaspēku un pakalpojumiem un sociālās palīdzības 
īstenošanu. Turklāt viņi paziņoja, ka nav pietiekamu pierādījumu tam, ka problēmas pastāv. 
Nīderlandes delegācija informēja, ka SIED (sociālā iekļaušana uzņēmumu attīstībā) ziņojums 
ir sagatavots, bet ir grūti noteikt problēmas īsto būtību, jo nav sūdzību no cietušajiem.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja ieteikumu par to, ka visiem līgumiem būtu jāatbilst 
konkrētām prasībām, tostarp prasībai par valodu, kādā tiek sagatavots līgums, Kopienas 
tiesībās šādas prasības nav. Turklāt jāpiebilst, ka Direktīva 91/533/EEK3 nosaka, ka katram 
darba ņēmējam ir jāizsniedz dokuments, kurā ir iekļauta informācija par būtiskiem darba 
līguma vai darba attiecību aspektiem, piemēram, iekļaujot vismaz informācija par pusēm, par 
darba veidu, pamatsummu un citus darba samaksu veidojošus elementus, kā arī darba dienas 
vai darba nedēļas ilgumu. Emigrējušu darba ņēmēju gadījumā dokumentā jāiekļauj arī 
informācija par naudas pabalstiem un jānorāda atbildīgais par darbu ārzemēs un vajadzības 
gadījumā jāiekļauj nosacījumi, kas attiecas uz darba ņēmēja repatriāciju. Valsts varas iestāžu 
uzdevums ir uzraudzīt un piemērot valsts tiesību normas, kas transponē direktīvu.  

Pamatojoties uz saņemto informāciju, nav iespējams noteikt, vai Direktīvu 96/71/EK var vai 
nevar piemērot attiecībā uz portugāļu darba ņēmēju situāciju. Tāpēc ir nepieciešama plašāka 
informācija, jo īpaši attiecībā uz to, kas ir portugāļu darba ņēmēju faktiskie darba devēji, kādā 

                                               
1 SEC(2006) 439.
2 COM(2006) 159 (galīgā redakcija).
3 Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīva par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma 
vai darba attiecību nosacījumiem, OV L 288, 18.10.1991., 32.-35. lpp.
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valstī tie ir nodibināti un kāda ir saistība starp faktiskajiem darba devējiem un personām vai 
uzņēmumiem, kas pieņem darbā portugāļu strādniekus.

Jo īpaši attiecībā uz darba apstākļiem (tostarp pagaidu darbinieku darba apstākļiem) Komisija 
secina, ka saprašanās memorands un administratīvā sadarbība starp Nīderlandes un Portugāles 
varas iestādēm rada efektīvu pamatu, lai novērstu jebkādus Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumus.  Papildu sūdzības nav iesniegtas.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Papildu komentāri par Direktīvu 96/71/EK

Vēstulē Eiropas Parlamentam lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka attiecībā uz darba 
apstākļiem un sociālajiem aspektiem viņš sniedzis iespējami daudz informācijas. Tomēr viņš 
atzīst, ka iespējams nav sniedzis visu atbilstošo informāciju, jo nav zinājis par Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā1. 

Šajā sakarā Komisija vēlētos atgādināt, ka norīkoto darbinieku un migrējošo darba ņēmēju 
stāvoklis atšķiras. Norīkotie darbinieki strādā vienā ES dalībvalstī, taču viņu darba devējs to 
norīkojis veikt pagaidu darbu citā dalībvalstī. Piemēram, kāds pakalpojumu sniedzējs iegūst 
tiesības izpildīt līgumu citā valstī un nosūta darbiniekus veikt darbus saskaņā ar šo līgumu. 
Šāda pakalpojumu pārrobežu sniegšana, saistībā ar kuru darbiniekus nosūta darbā citā 
dalībvalstī, nevis tajā, kurā tie parasti strādā, sekmējusi jaunas darbinieku kategorijas, proti, 
norīkoto darbinieku kategorijas rašanos. Tomēr migrējošie darba ņēmēji šajā kategorijā 
neietilpst, jo tie paši dodas uz citu valsti, lai meklētu darbu un strādātu.

Lai panāktu, ka norīkoto darbinieku tiesības un darba apstākļi tiek nodrošināti visā Eiropas 
Savienībā, kā arī lai izvairītos no tā, ka ārzemju pakalpojumu sniedzēji zemāku darba 
standartu dēļ sniedz pakalpojumus par zemākām cenām nekā vietējie pakalpojumu sniedzēji, 
direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu darbā noteikti svarīgākie obligātie noteikumi attiecībā 
uz to darbinieku darba noteikumiem un nosacījumiem, kurus norīko darbā citā dalībvalstī. 
Šajos noteikumus atspoguļos standartus, kādi tiek ievēroti attiecībā uz vietējiem darbiniekiem 
uzņēmējā dalībvalstī (t.i. dalībvalstī, uz kuru darbinieku nosūta strādāt).

Pasākumu mērķis ir panākt, lai gadījumā, ja dalībvalstī ir noteikti minimālie noteikumi un 
nosacījumi attiecībā uz nodarbinātību, tie tiktu ievēroti arī attiecībā uz tiem darbiniekiem, kuri 
norīkoti darbā šajā valstī. Saskaņā ar direktīvu minimālos noteikumus un nosacījumus nosaka 
vai nu ar tiesību aktiem vai koplīgumiem, kuri ir vispārēji piemērojami (t.i. koplīgumi, kuri 
jāievēro visiem uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā zonā un attiecīgajā profesijā vai 
nozarē). Direktīva nosaka šādus darba noteikumus un nosacījumus: maksimālo darba laiku un 
minimālo atpūtu, minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, minimālās algas likmes, darba 
ņēmēju nolīgšanas nosacījumus, veselības aizsardzību, drošību un higiēnu darbā, aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā darba noteikumiem un 
nosacījumiem, bērnu un jauniešu darba noteikumus, vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm un citus diskrimināciju izslēdzošus noteikumus. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, OV L 018, 21.1.1997., 1.-6. lpp.
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Turklāt Direktīva 96/71/EK nosaka dalībvalstīm saistības veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
darba ņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem būtu vispārēji pieejama informācija par darba 
noteikumiem un nosacījumiem.  Šādi pasākumi, kas attiecas arī uz brošūru un informatīvu 
lapu publicēšanu vairākās valodās un tīmekļa vietnēs, ir aprakstīti Komisijas dienestu darba 
dokumentā, kuru pieņēma 2006. gada 4. aprīlī1.  

Komisija ir veikusi vairākas citas darbības, lai uzlabotu situāciju attiecībā uz informācijas 
apmaiņu, proti, 2006. gada 4. aprīļa Komisijas paziņojumā2. Dalībvalstis tiek aicinātas 
pastiprināt centienus, tostarp lai uzlabotu piekļuvi informācijai.

Ar turpmāko informāciju tiek papildināta un atjaunināta informācija attiecībā uz direktīvu par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā, kas jau sniegta Lūgumrakstu komitejai. 

Komisija 2007. gada jūnija paziņojumā „Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu 
sniegšanas ietvaros: ieguvumu un iespēju palielināšana, vienlaicīgi nodrošinot darba ņēmēju 
aizsardzību” un pievienotajā dienestu darba dokumentā norādīja, ka nepieciešama steidzama 
rīcība, lai novērstu trūkumus direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā ieviešanā, piemērošanā un izpildē. Šis secinājums tika izdarīts 
pēc plašas apsekošanas, kuru uzsāka, pamatojoties uz 2006. gada paziņojumu 
"Pamatnostādnes par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas ietvaros" 
[COM(2006)159 (2006. gada 4. aprīlis)], un kurā konstatēja, ka daudzas dalībvalstis izmanto 
tikai valsts pasākumus un instrumentus, lai uzraudzītu pakalpojumu sniedzējus, turklāt šī 
rīcība notiek veidā, kas ne vienmēr atbilst Eiropas Kopienu Tiesas sniegtajam EK Līguma 
49. panta skaidrojumam vai arī minētajai direktīvai. Šo situāciju varētu sekmēt un, iespējams, 
pat izraisīt tas, ka praktiski nenotiek administratīvā sadarbība, vēl arvien ir neapmierinoša 
piekļuve informācijai un rodas problēmas ar pārrobežu īstenošanu.
Eiropas Komisija 2008. gada 3. aprīlī pieņēma Ieteikumu par pastiprinātu sadarbību saistībā 
ar darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā3, kas bija pirmā praktiskā 
rīcība saistībā ar 2007. gada jūnija paziņojumā minētajiem pasākumiem. Ieteikumā izklāstīti 
vairāki konkrēti pasākumi to trūkumu novēršanai, kas vērojami spēkā esošo tiesību aktu 
ieviešanā, piemērošanā un izpildē. Dokumentā it īpaši aicināts nodrošināt efektīvāku 
informācijas apmaiņu, labāku piekļuvi informācijai un paraugprakses apmaiņu.
Atbilstoši 2008. gada 3. aprīļa ieteikumam par dalībvalstu pastiprinātu administratīvo 
sadarbību un 9. jūnija Padomes secinājumiem Komisija izveidoja ekspertu komiteju darba 
ņēmēju norīkošanas jautājumos, lai uzlabotu administratīvo sadarbību un izstrādātu konkrētus 
ieteikumus, ar kuriem sekmēt informācijas un paraugprakses apmaiņu. Ekspertu komitejas 
pirmā sanāksme notika 2009. gada 25. martā. 

Pie turpmākajiem pasākumiem minami divi pētījumi, ko Komisija šogad paredzējusi uzsākt 
saistībā ar direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu piemērošanu visās dalībvalstīs, tostarp par 
šīs piemērošanas juridiskajiem aspektiem un galveno uzmanību pievēršot tām nozarēm, kurās 
ir vislielākais norīkoto darbinieku skaits. Komisija arī aicinās ieinteresētās puses iesniegt 
priekšlikumus informācijas un paraugprakses apmaiņas uzlabošanai.

                                               
1 SEC(2006)439.
2 COM(2006) 159 galīgā redakcija.
3 OV C 85, 4.4.2008., 1. lpp., ieteikums ar labojumiem publicēts OV C 89, 10.4.2008, 18. lpp.



CM\785669LV.doc 9/9 PE388.740/REV II v◄►

LV

Pēc Komisijas un prezidentūras kopīga aicinājuma sociālie partneri piekrituši veikt kopīgu 
izpēti par Eiropas Kopienu tiesas spriedumu sekām. Šajā sakarībā jau notikušas pirmās 
sanāksmes.

Papildu komentāri par uzturēšanās atļauju saņemšanas izmaksām 

Komisija izvērtējusi Nīderlandes tiesību aktus, ar kuriem tiek īstenota Direktīva 
2004/38 (tostarp Ārvalstnieku likumu, Noteikumus par ārvalstniekiem un Dekrētu par 
ārvalstniekiem) un konstatējusi, ka ir veiktas nepieciešamās izmaiņas, lai Nīderlandes tiesību 
akti atbilstu Kopienu tiesību prasībām. 

Direktīvas 2004/38 25. panta 2. punkts tiek transponēts Nīderlandes Noteikumu par 
ārvalstniekiem grozītajā 3.34h pantā (2000. gada redakcija), un tajā noteikts, ka "Ārvalstnieks 
maksā EUR 30 par to, lai tiktu apstrādāta viņa prasība pārbaudīt atbilstību Kopienu tiesībām 
un izsniegta attiecīgā uzturēšanās atļauja".  

Tādējādi EUR 30 šķiet kopējā summa, kas tiek pieprasīta par visu to dokumentu saņemšanu, 
kuri minēti Direktīvas 2004/38 25. panta 1. punktā (dokuments, ar kuru apstiprina pastāvīgo 
dzīvesvietu, apliecinājuma sertifikāts par to, ka iesniegts pieteikums ģimenes locekļa 
uzturēšanās atļaujas, uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai). 
Maksājums neattiecas vienīgi uz reģistrācijas apliecību, jo to izsniedz bez maksas. 

Tādējādi Nīderlandes tiesību akti tagad atbilst Direktīvas 2004/38 25. panta 2. punkta 
prasībām, jo Nīderlandes pilsoņi par personas apliecību saņemšanu maksā vairāk nekā 
EUR 30 (to nosaka Nīderlandes likums par personas apliecībām).

Secinājumi

Jau iepriekšējā paziņojumā Eiropas Parlamentam minēts, ka, pamatojoties uz līdz šim 
saņemto informāciju, nav iespējams noteikt, vai uz portugāļu darba ņēmēju stāvokli 
attiecināma Direktīva 96/71/EK. Tāpēc ir nepieciešama plašāka informācija, jo īpaši attiecībā 
uz to, kas ir portugāļu darba ņēmēju faktiskie darba devēji, kādā valstī tie ir reģistrēti un kāda 
ir saistība starp faktiskajiem darba devējiem un personām vai uzņēmumiem, kas pieņem darbā 
portugāļu darba ņēmējus.

Savukārt attiecībā uz izmaksām uzturēšanās atļauju iegūšanai Komisija ir veikusi 
novērtējumu par Nīderlandes tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 2004/38 un 
secinājusi, ka veiktas nepieciešamās izmaiņas, lai Nīderlandes tiesību akti atbilstu Kopienu 
tiesību prasībām.


