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Temats: Lūgumraksts Nr. 1283/2008, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Dorina 
Vasilescu, par Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā īstenošanu Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Itālijā darbā norīkota Rumānijas uzņēmuma darba ņēmēja, 
vēlas uzzināt, kādi ir viņai piemērojamie darba nosacījumi, un vēlas gūt skaidrību par 
minimālo algas likmi saskaņā ar citās ES dalībvalstīs pagaidu darbā norīkotu darbinieku 
kolektīvajiem līgumiem atbilstoši Direktīvai 96/71/EK un Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumiem „Laval” un „Viking Line” lietās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja ir likumīga pārstāve Rumānijas uzņēmumam, kurš saistībā ar 
pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti ar Itālijas uzņēmumiem, ir norīkojis darbā Itālijā 
Rumānijas valstij piederīgus darba ņēmējus un ir spiests izmaksāt tiem atalgojumu saskaņā ar 
Itālijas kolektīvajiem līgumiem. Lūgumraksta iesniedzēja interesējas par darba nosacījumiem, 
kas piemērojami personālam, kurš norīkots darbā ES teritorijā, lai sniegtu starptautiskus 
pakalpojumus. Viņa vēlas gūt skaidrību īpaši par minimālajām algas likmēm, kas 
piemērojamas saskaņā ar darbinieku kolektīvajiem līgumiem citās ES dalībvalstīs pagaidu 
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darbā norīkotiem darbiniekiem atbilstoši Direktīvai 96/71/EK un Eiropas Kopienu Tiesas 
spriedumiem „Laval” un „Viking Line” lietās.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Ievērojot lūgumraksta iesniedzējas aprakstīto problēmu, vispirms jāatgādina, ka Direktīva 
96/71/EK (kuras mērķis ir saskaņot uzņēmuma pamatbrīvības sniegt pārrobežu pakalpojumus 
atbilstoši EKL 49. pantam īstenošanu, no vienas puses, un garantēt noteiktu tiesību 
aizsardzības līmeni darba ņēmējiem, kas īslaicīgi norīkoti darbā ārvalstīs, lai sniegtu šos 
pakalpojumus, no otras puses) nosaka obligātās tiesību normas, kas ir spēkā uzņēmējā valstī 
un kas ir jāpiemēro darbā norīkotajiem darba ņēmējiem, norādot skaidri definētus darba 
noteikumus un nosacījumus, kas pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro uzņēmējā valstī. Skaidri 
noteiktie nosacījumi, kas ir jāievēro, īpaši attiecas uz: 

 maksimālo darba un minimālo atpūtas laiku; 

 minimālo apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu; 

 minimālajām algas likmēm; 

 darba ņēmēju izīrēšanas nosacījumiem, jo īpaši darba ņēmēju piegādi, ko veic pagaidu 
darbavietas; 

 veselību, drošību un higiēnu darbā; 

 aizsardzības pasākumiem attiecībā uz grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību periodā, kā arī 
bērnu un jauniešu darba noteikumiem. 

Turklāt attiecībā uz minimālajām algas likmēm ir jānorāda, ka direktīva par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā nenosaka faktisko minimālās algas likmes līmeni, atsaucoties uz tās 3 panta 
1. punktu, taču pieļauj vairākas iespējas noteikt minimālo algas likmi, kas piemērojama darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem. Tādējādi direktīva ļauj piemērot dažādas algas likmes dažādās 
rūpniecības nozarēs un profesijās atbilstoši tiesiskajām normām un/vai kolektīvajiem 
līgumiem ar nosacījumu, ka tie ir saskaņā ar direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā. 

Turklāt direktīvas 3. panta 8. punkts uzņēmējai dalībvalstij nodrošina trīs iespējas sasniegt 
kolektīvo līgumu vispārēju piemērojamību. Pirmā iespēja ir pasludināt kolektīvos līgumus par 
vispārēji piemērojamiem. Ja nav sistēmas kolektīvo līgumu pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, dalībvalstis, ja vēlas, var balstīties uz:

- kolektīvajiem līgumiem, kas ir vispārēji piemērojami visiem līdzīgiem uzņēmumiem 
attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā un attiecīgajā profesijā vai rūpniecības nozarē, un/vai
- kolektīvajiem līgumiem, kas noslēgti starp lielāko valsts pārstāvēto organizāciju un algas 
partneri un kas ir jāpiemēro visā valstī,

ar nosacījumu, ka to piemērošana nodrošina vienlīdzīgu attieksmi.

Minimālās algas likmes, protams, var noteikt arī ar likumu, ja dalībvalstis tā vēlas.

Tādēļ Itālija kā viena no dalībvalstīm, kurā kolektīvie līgumi ir galvenais veids, kā tiek 
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noteiktas algas likmes, var izmantot šīs iespējas, un tādējādi principā tā var likt ievērot šādos 
līgumos paredzētos darba noteikumus un nosacījumus, ieskaitot noteiktās minimālās algas 
likmes, ar nosacījumu, ka līgums ir saskaņā ar vienu no trim iepriekš minētajām iespējām.

Pretrunā ar to, ko šķiet, uzskata lūgumraksta iesniedzēja, nesenā tiesas prakse „Viking Line“ 
un „Laval“ lietās nav būtiski mainījusi direktīvas vai iepriekš minēto iespēju nostāju. Tomēr 
tā ieviesa būtisku skaidrību vairākos jautājumos. Piemēram, uzņēmējai dalībvalstij nav 
pienākuma ievērot citus noteikumus kā tikai obligātos pamatnoteikumus minimālajai 
aizsardzībai, kā tas norādīts direktīvā. Turklāt attiecībā uz algas likmēm, kas piemērojamas 
norīkotajiem darba ņēmējiem, uzņēmējas dalībvalstis nevar uzlikt pienākumu piemērot algas 
likmes, kas nav likumdošanā vai kolektīvajos līgumos noteiktās minimālās algas likmes.
Turklāt Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi „Viking Line“ (C-438/05) lietā un 2007. gada 
18. decembrī „Laval“ jeb Vaxholm (C-341/05) lietā apstiprināja, ka arodbiedrībām arī 
turpmāk būs tiesības uz rīcību, lai aizsargātu darba ņēmējus pret iespējamo sociālo dempingu 
uzņēmējās dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka tas tiek veikts saskaņā ar prioritārajiem Kopienu 
tiesību aktiem un jo īpaši ar direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā.

Tātad gan no „Viking Line“, gan „Laval“ lietu nolēmumiem izriet, ka arodbiedrībām arī 
turpmāk būs tiesības uz kolektīvu rīcību, lai aizsargātu darba ņēmējus, ar nosacījumu, ka šī 
rīcība ir: 

 pamatota ar likumīgu mērķi, kas ir saderīgs ar EK līgumu,
 piemērota, lai sasniegtu šādu mērķi, un
 samērīga.

Tomēr galu galā dalībvalstu tiesām ir jānosaka, vai šie nosacījumi ir piemērojami konkrētos 
gadījumos, un kādā apjomā tas jādara.

Secinājums

No nesenās tiesas prakses nevar secināt, ka, Rumānijas uzņēmumam norīkojot darba ņēmējus 
darbam Itālijā starptautisku pakalpojumu sniegšanas jomā, varētu būt iespējams piemērot 
atalgojumu, ko nosaka izcelsmes valsts likumdošana vai kolektīvas vienošanās. Tomēr 
direktīva nekavē tādu izcelsmes valsts darba noteikumu un nosacījumu piemērošanu, kas ir 
labvēlīgāki darba ņēmējiem.


