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GROZĪJUMI 001-038 
iesniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Ziņojums
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius A8-0319/2017
Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

Direktīvas priekšlikums (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu 
un 62. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu, 
62. pantu un 153. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktu saistībā ar tā 153. panta 
2. punktu,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, 
brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(LESD). Savienība padziļina minēto 

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība, 
brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvība ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi, kas Savienībā noteikti 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) un ir pienācīgi funkcionējoša 
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principu īstenošanu ar mērķi garantēt 
vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un 
darba ņēmēju tiesību ievērošanu.

iekšējā tirgus pamatnosacījumi. Savienība 
padziļina minēto principu īstenošanu un 
izpildi ar mērķi garantēt vienlīdzīgus 
noteikumus uzņēmumiem, noteikumu 
apiešanas apkarošanu, darba ņēmēju 
tiesību ievērošanu, darba apstākļu 
uzlabošanu un sociālās kohēzijas starp 
dalībvalstīm veicināšanu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir arī 
uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus 
citā dalībvalstī, uz kuru uzņēmumi uz laiku 
var norīkot savus darba ņēmējus, lai tur 
sniegtu minētos pakalpojumus.

(2) Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir arī 
uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus 
citā dalībvalstī, uz kuru uzņēmumi uz laiku 
var norīkot savus darba ņēmējus, lai tur 
sniegtu minētos pakalpojumus. Saskaņā 
LESD 56. punktu Savienībā aizliedz 
pakalpojumu sniegšanas brīvības 
ierobežojumus to dalībvalstu pilsoņiem, 
kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, 
bet sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts 
iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 
Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības 
uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības 
līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo 
aizsardzību un apkarot sociālo atstumtību.

(3) Atbilstoši LES 3. pantam Savienība 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību. 
Saskaņā ar LESD 9. pantu Savienības 
uzdevums ir veicināt augstu nodarbinātības 
līmeni, nodrošināt atbilstīgu sociālo 
aizsardzību, apkarot sociālo atstumtību, kā 
arī nodrošināt augsta līmeņa izglītību, 
apmācību un sabiedrības veselības 
aizsardzību.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai nodrošinātu pareizu šīs 
direktīvas piemērošanu, būtu jāpastiprina 
koordinācija starp dalībvalstu darba 
inspekcijas dienestiem, kā arī sadarbība 
Eiropas līmenī cīņā pret krāpšanu saistībā 
ar darba ņēmēju norīkošanu, un 
jāpārbauda, vai izcelsmes dalībvalsts 
attiecīgajai pārvaldības iestādei regulāri 
tiek veiktas sociālās iemaksas par 
norīkotajiem darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 
pieņemšanas ir nepieciešams izvērtēt, vai 
Darba ņēmēju norīkošanas direktīva vēl 
aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp 
vajadzību veicināt pakalpojumu sniegšanas 
brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto 
darba ņēmēju tiesības.

(4) Teju divdesmit gadus pēc tās 
pieņemšanas un ņemot vērā pierādītos 
krāpšanas gadījumus, ir nepieciešams 
pārskatīt Darba ņēmēju norīkošanas 
direktīvu, novērtēt, vai tā vēl aizvien 
nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību 
veicināt pakalpojumu sniegšanas brīvību, 
un nodrošināt godīgu uzņēmējdarbības 
vidi un vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus darba ņēmējiem un 
uzņēmumiem, kas darbojas iekšējā tirgū, 
kā arī vajadzību aizsargāt norīkoto darba 
ņēmēju tiesības. Ir steidzami jāprecizē 
noteikumi, lai pārliecinātos, ka tie tiek 
piemēroti vienādi un nodrošina īstu 
augšupejošu sociālo konverģenci. 
Pārskatot Direktīvu 96/71/EK, par 
prioritāti vajadzētu uzskatīt arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/67/ES1a īstenošanu un 
izpildi.
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___________________
1.a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija Direktīva 
2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un 
ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ("IMI 
regula") (OV L 159., 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Joprojām trūkst pietiekamu un 
precīzu datu par norīkoto darba ņēmēju 
jomu, jo īpaši par katrā nozarē un katrā 
dalībvalstī norīkoto darba ņēmēju skaitu. 
Ir svarīgi, lai Komisija sāktu šādu datu 
vākšanu un uzraudzību, kā arī veiktu 
ietekmes novērtējumu par norīkoto darba 
ņēmēju jomu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Kopš dibināšanas līgumiem ES 
tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 
jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ. 
Vienādas darba samaksas princips ir 
īstenots ar sekundārajiem tiesību aktiem, 
un minētais princips attiecas ne tikai uz 
vīriešiem un sievietēm, bet arī uz darba 
ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu laiku un 
salīdzināmiem pastāvīgajiem darba 
ņēmējiem, uz nepilna laika un pilna laika 
darba ņēmējiem un uz pagaidu darba 

(5)  Kopš dibināšanas līgumiem ES 
tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz 
vienlīdzīgas iespējas, un ir aizliegta 
jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ, 
tostarp uzņēmumiem, kuri sniedz 
pārrobežu pakalpojumus. Vienādas darba 
samaksas princips ir īstenots ar 
sekundārajiem tiesību aktiem, un minētais 
princips attiecas ne tikai uz vīriešiem un 
sievietēm, bet arī uz darba ņēmējiem ar 
līgumu uz noteiktu laiku un salīdzināmiem 
pastāvīgajiem darba ņēmējiem, uz nepilna 
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aģentūras darba ņēmējiem un 
salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 
ņēmējiem.

laika un pilna laika darba ņēmējiem un uz 
pagaidu darba aģentūras darba ņēmējiem 
un salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba 
ņēmējiem. Tas ietver jebkādu tādu 
pasākumu aizliegumu, kas var tieši vai 
netieši diskriminēt atsevišķus iedzīvotājus 
. Piemērojot šos principus, būtu jāievēro 
vērā attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra. 

Grozījums Nr. 9 

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar regulu Roma I darba devējiem un 
darba ņēmējiem tiek ļauts izvēlēties tiesību 
aktus, kas piemērojami darba līgumam. 
Tomēr darba ņēmējam nedrīkst liegt tās 
valsts obligāti piemērojamās tiesību 
normās paredzēto aizsardzību, kurā viņš 
strādā, vai, ja tas nav iespējams, no kuras 
darba ņēmējs pastāvīgi veic savu darbu. Ja 
izvēle nav izdarīta, līgumam piemēro tās 
valsts tiesību aktus, kurā darba ņēmējs 
strādā, vai, ja tas nav iespējams, no kuras 
darba ņēmējs pastāvīgi veic savu darbu 
līguma izpildei.

(6) Ar regulu Roma I darba devējiem un 
darba ņēmējiem tiek ļauts izvēlēties tiesību 
aktus, kas piemērojami darba līgumam. 
Tomēr darba ņēmējam nedrīkst liegt tās 
valsts obligāti piemērojamās tiesību 
normās paredzēto aizsardzību, kurā viņš 
strādā, vai, ja tas nav iespējams, no kuras 
darba ņēmējs pastāvīgi veic savu darbu. Ja 
izvēle nav izdarīta, līgumam piemēro tās 
valsts tiesību aktus, kurā darba ņēmējs 
strādā, vai, ja tas nav iespējams, no kuras 
darba ņēmējs pastāvīgi veic savu darbu 
līguma izpildei. Regulā “Roma I” ir arī 
noteikts, ka, ja darba ņēmējs uz laiku ir 
nodarbināts citā valstī, nav uzskatāms, ka 
ir mainījusies valsts, kurā darba ņēmējs 
pastāvīgi veic savu darbu. Šī direktīva 
rada tiesisko noteiktību regulas “Roma I” 
piemērošanā konkrētā situācijā, minēto 
regulu nekādā veidā negrozot. Uz darba 
ņēmēju jo īpaši attieksies saskaņā ar 
regulu “Roma I” paredzētā aizsardzība un 
priekšrocības.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
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7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Regulā Roma I noteikts, ka, ja 
darba ņēmējs uz laiku ir nodarbināts citā 
valstī, neuzskata, ka ir mainījusies valsts, 
kurā darba ņēmējs pastāvīgi veic savu 
darbu

svītrots

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā dažu darbā norīkojumu 
ilgumu, ir nepieciešams nodrošināt, ka 
gadījumos, kad norīkojums pārsniedz 24 
mēnešus, uzņēmējdalībvalsts tiek 
uzskatīta par valsti, kurā tiek veikts darbs. 
Atbilstoši regulas Roma I principam 
tādējādi šādu norīkoto darba ņēmēju 
darba līgumam piemēro 
uzņēmējdalībvalsts tiesību aktus, ja puses 
nav izdarījušas citu tiesību normām 
atbilstošu izvēli. Ja cita izvēle ir izdarīta, 
tai nedrīkst būt ietekme, kā rezultātā 
darba ņēmējam tiktu liegta aizsardzība, ko 
nodrošina tādi noteikumi, no kuriem 
nevar atkāpties ar līgumu saskaņā ar 
uzņēmējdalībvalsts tiesību aktiem. Tas 
būtu jāpiemēro no norīkojuma sākuma 
katrreiz, kad norīkojums paredzēts uz 
laiku, kas pārsniedz 24 mēnešus, un no 
pirmās dienas pēc 24 mēnešiem, kad šis 
ilgums tiek reāli pārsniegts. Šis noteikums 
neskar tādu uzņēmumu, kas norīko darba 
ņēmējus uz citas dalībvalsts teritoriju, 
tiesības atsaukties uz brīvību sniegt 
pakalpojumus, arī tad, ja norīkojums darbā 
pārsniedz 24 mēnešus. Tā mērķis ir radīt 
tiesisko noteiktību regulas Roma I 
piemērošanā konkrētā situācijā, šo regulu 
nekādā veidā negrozot. Uz darba ņēmēju 
jo īpaši attieksies aizsardzība un 
priekšrocības saskaņā ar regulu Roma I.

(8) Ņemot vērā dažu darbā norīkojumu 
ilgumu, ir nepieciešams nodrošināt, ka 
norīkojums ir  pagaidu pasākums. Tādēļ 
pēc 24 mēnešiem vajadzētu būt 
piemērojamiem visiem darba 
noteikumiem un nosacījumiem, ko 
noteikusi dalībvalsts, uz kuru šis darba 
ņēmējs ir norīkots, neskarot nosacījumus 
saistībā ar darba līguma noslēgšanu un 
pārtraukšanu. Šis noteikums neskar tādu 
uzņēmumu, kas norīko darba ņēmējus uz 
citas dalībvalsts teritoriju, tiesības 
atsaukties uz brīvību sniegt pakalpojumus, 
arī tad, ja norīkojums darbā pārsniedz 24 
mēnešus. Attiecībā uz nosūtīšanu, kurai 
nepieciešams ilgāks laika posms, 
vajadzētu būt iespējai piešķir 
uzņēmumiem pagarinājumu, balstoties uz 
pamatotu pieprasījumu, kas iesniegts tās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei, uz kuru 
konkrētais darba ņēmējs ir norīkots.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) No pastāvīgās judikatūras izriet, ka 
pakalpojumu sniegšanas brīvību var 
ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 
pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 
un tiem jābūt samērīgiem un vajadzīgiem.

(9) No pastāvīgās judikatūras izriet, ka 
pakalpojumu sniegšanas brīvību var 
ierobežot tikai ar noteikumiem, ko var 
pamatot ar būtiskām vispārējām interesēm, 
un tiem jābūt vajadzīgiem un samērīgiem. 

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā starptautisko autopārvadājumu 
izteikti mobilo darba raksturu, Darba 
ņēmēju norīkošanas direktīvas īstenošana 
raisa īpašus juridiskus jautājumus un 
grūtības (jo īpaši gadījumos, kad nav 
pietiekamas saiknes ar attiecīgo 
dalībvalsti). Vispiemērotākā pieeja būtu 
šos jautājumus risināt ar nozaru tiesību 
aktu starpniecību kopā ar citām ES 
iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot 
autopārvadājumu iekšējā tirgus darbību.

(10) Ņemot vērā starptautisko 
autopārvadājumu izteikti mobilo darba 
raksturu, Darba ņēmēju norīkošanas 
direktīvas īstenošana šajā nozarē raisa 
īpašus juridiskus jautājumus un grūtības, 
kas tiek izskatītas Komisijas priekšlikumā, 
ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas 
prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un 
attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un 
Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus 
noteikumus autotransporta nozarē 
strādājošo transportlīdzekļu vadītāju 
norīkošanai darbā [COD(2017)0121] un 
kas ir paredzēts, lai pieņemtu nozaru 
tiesību aktus.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Konkurētspējīgā iekšējā tirgū 
pakalpojumu sniedzēji konkurē, ne tikai 
ņemot vērā darbaspēka izmaksas, bet arī 

(11) Patiesi integrētā un konkurētspējīgā 
iekšējā tirgū pakalpojumu sniedzēji 
konkurē, pamatojoties uz tādiem faktoriem 
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tādus faktorus kā ražība un efektivitāte 
vai ražojumu un pakalpojumu kvalitāte un 
inovācija.

kā ražība, efektivitāte, darbaspēka 
izglītības un prasmju līmenis, kā arī 
ražojumu un pakalpojumu kvalitāte un 
inovācija.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Paredzēt noteikumus par atalgojumu 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem un praksi 
ir dalībvalstu kompetence. Tomēr valsts 
tiesību aktiem par atalgojumu, ko piemēro 
norīkotajiem darba ņēmējiem, jābūt 
pamatotiem ar vajadzību aizsargāt 
norīkotos darba ņēmējus un ar tiem 
nedrīkst neproporcionāli ierobežot 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.

(12) Paredzēt noteikumus par atalgojumu 
saskaņā ar saviem tiesību aktiem un/vai 
praksi ir tikai un vienīgi dalībvalstu 
kompetence. Algu noteikšana ir tikai 
dalībvalstu un sociālo partneru 
kompetence. Īpaša uzmanība jāveltī tam, 
lai netiktu nodarīts kaitējums 
nacionālajām algu noteikšanas sistēmām 
un netiktu ierobežota iesaistīto pušu 
brīvība.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Atalgojuma elementiem, ko paredz 
valsts tiesību akti vai vispārpiemērojami 
darba koplīgumi, jābūt skaidriem un 
pārredzamiem visiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Tāpēc ir pamatoti noteikt 
dalībvalstīm pienākumu publicēt 
atalgojuma pamatelementus vienotajā 
oficiālajā tīmekļa vietnē, kā paredzēts 
Izpildes direktīvas 5. pantā.

(13) Atalgojuma elementiem, maksājamā 
atalgojuma aprēķināšanā izmantotajai 
metodei un attiecīgā gadījumā  dažādo 
algu kategoriju klasifikācijas kritērijiem 
vajadzētu būt skaidriem un pārredzamiem 
visiem pakalpojumu sniedzējiem un 
norīkotajiem darba ņēmējiem. 
Atalgojuma aprēķināšanā būtu jāņem 
vērā visi obligātie elementi, kas ir 
paredzēti tiesību aktos, piemērojamos 
koplīgumos vai šķīrējtiesas nolēmumos, ar 
nosacījumu, ka šos elementus piemēro arī 
vietējā līmenī. Tāpēc ir pamatoti noteikt 
dalībvalstīm pienākumu publicēt 
atalgojuma pamatelementus, ko paredz 
piemērojamie valsts tiesību akti un 
koplīgumi vienotajā oficiālajā tīmekļa 
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vietnē, kā paredzēts Izpildes direktīvas 
5. pantā, jo pārredzamība un piekļuve 
informācijai ir būtisks juridiskās 
noteiktības un tiesībaizsardzības elements. 
Vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē 
sniegtajai informācijai vajadzētu atbilst 
valsts tiesību aktiem un praksei un, 
sniedzot šo informāciju, būtu jāņem vērā 
sociālo partneru neatkarība. Katrai 
dalībvalstij būtu jānodrošina, ka tās 
tīmekļa vietne darbojas pienācīgi un tiek 
regulāri atjaunināta. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Direktīvā 2014/67/ES ir paredzēti 
vairāki noteikumi, kas nodrošina to, ka 
noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā tiek izpildīti un ka tos ievēro visi 
pakalpojumu sniedzēji. 
Direktīvas 2014/67/ES 4. pantā ir noteikts 
tādu elementu saraksts, kas ir jānovērtē, 
lai noteiktu, vai norīkojums ir patiess, un 
novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un 
apiešanu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13b) Darba devējiem būtu jāveic 
vajadzīgie pasākumi, lai pirms 
norīkojuma sākuma sniegtu būtisku 
informāciju par nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem, kas 
attiecas uz norīkojumu, saskaņā ar 
Direktīvu 91/533/EEK1a.
_________________
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1a Padomes Direktīva 91/533/EEK par 
darba devēja pienākumu informēt 
darbiniekus par darba līguma vai darba 
attiecību nosacījumiem (OV L 288, 
18.10.1991., 32. lpp.).

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13c) Ar šo direktīvu izveido līdzsvarotu 
sistēmu pakalpojumu sniegšanas brīvībai 
un norīkoto darbinieku aizsardzībai, un šī 
sistēma ir nediskriminējoša, pārredzama 
un samērīga, vienlaikus tajā tiek ievērota 
nacionālo darba attiecību dažādība. 
Direktīva neliedz dalībvalstīm piemērot 
norīkotajiem darba ņēmējiem 
labvēlīgākus nodarbinātības noteikumus 
un nosacījumus.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
13.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13d) Šai direktīvai nekādi nebūtu 
jāietekmē dalībvalstīs un Savienības 
līmenī atzīto pamattiesību īstenošana, 
tostarp tiesības vai brīvība streikot vai 
veikt citus pasākumus, kas saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un/vai praksi 
paredzēta konkrētajās dalībvalstu sociālo 
partneru attiecību sistēmās. Tāpat tai 
nevajadzētu skart tiesības apspriest, 
noslēgt un izpildīt koplīgumus, kā arī 
tiesības kolektīvi rīkoties saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un/vai praksi.

Grozījums Nr. 21
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Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Dalībvalstī piemērojamie tiesību akti, 
normas, administratīvie noteikumi vai 
koplīgumi var nodrošināt, ka 
apakšuzņēmējdarbība nedod uzņēmumiem 
iespēju izvairīties no noteikumiem, kas 
garantē konkrētus nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus attiecībā uz 
atalgojumu. Gadījumos, kad valsts līmenī 
pastāv šādi noteikumi par atalgojumu, 
dalībvalsts tos var piemērot 
nediskriminējošā veidā uzņēmumiem, kas 
darba ņēmējus norīko darbā savā teritorijā, 
ar nosacījumu, ka tie neproporcionāli 
neierobežo pārrobežu pakalpojumu 
sniegšanu.

(14) Dalībvalstī piemērojamie tiesību akti, 
normas un nacionālā prakse, tostarp 
administratīvie noteikumi vai koplīgumi 
var nodrošināt, ka apakšuzņēmējdarbība 
nedod uzņēmumiem iespēju izvairīties no 
noteikumiem, kas garantē konkrētus 
nodarbinātības noteikumus un nosacījumus 
attiecībā uz atalgojumu. Gadījumos, kad 
valsts līmenī pastāv šādi noteikumi par 
atalgojumu, dalībvalsts tos var piemērot 
nediskriminējošā veidā uzņēmumiem, kas 
darba ņēmējus norīko darbā savā teritorijā.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai novērstu pārkāpumus 
apakšlīgumu slēgšanā un lai aizsargātu 
norīkoto darba ņēmēju tiesības, 
dalībvalstīm saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un praksi būtu jānodrošina, ka 
norīkotajiem darba ņēmējiem tiek 
nodrošinātas visas tiem pienākošās 
tiesības.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Dalībvalstīm būtu stingri un 
konsekventi jāpiemēro spēkā esošie 
noteikumi attiecībā uz apakšlīgumu 
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noslēgšanu.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba 
aģentūrām ir pausts princips, ka darba un 
nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko 
piemēro pagaidu darba aģentūru darba 
ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, 
kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, 
ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis 
darbā veikt šo pašu darbu. Šis princips būtu 
jāattiecina arī uz pagaidu darba aģentūru 
darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 
dalībvalstī.

(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba 
aģentūrām ir pausts princips, ka darba un 
nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko 
piemēro pagaidu darba aģentūru darba 
ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, 
kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, 
ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis 
darbā veikt šo pašu darbu. Šis princips būtu 
jāattiecina arī uz pagaidu darba aģentūru 
darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā 
dalībvalstī. Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
vienlīdzīga attieksme pret visiem 
norīkotajiem pagaidu aģentūru darba 
ņēmējiem un iekšzemē nodarbinātajiem 
pagaidu aģentūru darba ņēmējiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  
“(c) kā pagaidu darbavieta vai darbā 
iekārtošanas aģentūra izīrē darba ņēmēju 
uzņēmumam, kas ir reģistrēts vai darbojas 
dalībvalstī, ar noteikumu, ka starp pagaidu 
darbavietu vai darbā iekārtošanas aģentūru 
un darba ņēmēju norīkojuma laikā ir darba 
attiecības.

  

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) direktīvas 1. pantam pievieno 
šādu daļu:
“4.a Šī direktīva nekādi neietekmē 
dalībvalstīs un Savienības līmenī atzīto 
pamattiesību īstenošanu, tostarp tiesības 
vai brīvību streikot vai veikt citus 
pasākumus, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi paredzēta 
konkrētajās dalībvalstu sociālo partneru 
attiecību sistēmās. Tāpat tā neskart 
tiesības apspriest, noslēgt un izpildīt 
koplīgumus vai tiesības kolektīvi rīkoties 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai 
praksi.”

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 96/71/EK
2.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants 2.a pants

Norīkojums, kas pārsniedz divdesmit 
četrus mēnešus

Norīkojums, kas pārsniedz divdesmit 
četrus mēnešus

1. Ja plānotā vai faktiskā norīkojuma 
ilgums pārsniedz divdesmit četrus 
mēnešus, to dalībvalsti, kuras teritorijā 
darba ņēmējs ir norīkots, uzskata par 
valsti, kurā viņš parasti veic darbu.

1. Darba ņēmējus norīko tikai īslaicīgi. 
Ja plānotā vai faktiskā norīkojuma ilgums 
pārsniedz divdesmit četrus mēnešus, 
dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 1. 
punktā minētie uzņēmumi papildus 
3. panta 1. punktā minētajiem 
nodarbinātības noteikumiem un 
nosacījumiem neatkarīgi no tiesību akta, 
ko piemēro darba attiecībām, garantē to 
teritorijā darbā norīkotajiem darba 
ņēmējiem visus nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus, kas ir 
piemērojami tajā dalībvalstī, kurā sniedz 
konkrēto pakalpojumu, ar nosacījumu, ka 



PE621.616/ 14

LV

šie noteikumi ir labvēlīgāki darba 
ņēmējam nekā tie, kas saskaņā ar tiesību 
aktiem attiecas uz darba attiecībām, 
izņemot nosacījumus saistībā ar darba 
līguma noslēgšanu un pārtraukšanu.  

2. Šā panta 1. punkta nolūkā darba 
ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā uz 
vienu un to pašu uzdevumu un vietu, ņem 
vērā attiecīgo darba ņēmēju norīkojuma 
kumulatīvo ilgumu. To piemēro darba 
ņēmējiem, kas faktiski norīkoti vismaz 
sešus mēnešus.

2. Šā panta 1. punkta nolūkā darba 
ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā uz 
vienu un to pašu uzdevumu un vietu, ņem 
vērā attiecīgo darba ņēmēju norīkojuma 
kumulatīvo ilgumu.

2.a Dalībvalsts, kurā konkrētais 
pakalpojums tiek sniegts, balstoties uz 
pakalpojumu sniedzēja pamatotu 
pieprasījumu, var pagarināt termiņu, līdz 
kuram tiek garantēti šajā dalībvalstī spēkā 
esošie nodarbinātības noteikumi un 
nosacījumi, kā tas norādīts 1. punktā, 
pamatojoties uz to, ka minētais uzņēmums 
turpinās sniegt pakalpojumu tur ilgāku 
laika posmu.  
Dalībvalsts izskata šādus pieprasījumus 
samērīgi, nediskriminējoši un savlaicīgi, 
sniedzot sava lēmuma pamatojumu. Ja 
dalībvalsts piekrīt šim pieprasījumam, 
minētais uzņēmums līdz pat attiecīgā 
pakalpojuma sniegšanas beigām reizi 
12 mēnešos sniedz aktualizētu 
informāciju. 
Uzņēmējdalībvalsts kompetentā iestāde 
lēmumus par šādiem pieprasījumiem 
pieņem saskaņā ar Direktīvas 2014/67/ES 
4. pantu un Regulu 883/2004/EK un dara 
to pamatotā, samērīgā un 
nediskriminējošā veidā. 

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai neatkarīgi 1. Dalībvalstis nodrošina, lai neatkarīgi 
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no tiesību akta, ko piemēro darba 
attiecībām, 1. panta 1. punktā minētie 
uzņēmumi nodrošinātu to teritorijā darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem darba 
noteikumus, kas attiecas uz šādiem 
jautājumiem, kurus tajā dalībvalstī, kurā 
darbu veic, nosaka

no tiesību akta, ko piemēro darba 
attiecībām, 1. panta 1. punktā minētie 
uzņēmumi nodrošinātu to teritorijā darbā 
norīkotajiem darba ņēmējiem vienlīdzīgus 
darba noteikumus, kas attiecas uz šādiem 
jautājumiem, kas dalībvalstī, kurā darbu 
veic, ir noteikti: 

– ar normatīviem vai administratīviem 
noteikumiem un/ vai

– ar normatīviem vai administratīviem 
noteikumiem un/ vai

– ar kolektīviem līgumiem vai 
šķīrējtiesas nolēmumiem, kas ir 
pasludināti par vispārēji piemērojamiem 
8. punkta nozīmē:

– ar kolektīviem līgumiem vai 
šķīrējtiesas nolēmumiem 8. un 8.a punkta 
nozīmē:

(a) maksimālais darba un minimālais 
atpūtas laiks;

(a) maksimālais darba un minimālais 
atpūtas laiks, tostarp īpaši pasākumi 
saistībā ar nakts darbu, darbu, ko veic 
nedēļas nogalēs un svētku dienās, kā arī 
ar maiņu darbu;

(b) minimālais apmaksātais ikgadējais 
atvaļinājums;

(b) minimālais apmaksātais ikgadējais 
atvaļinājums; 

(c) atalgojums, tai skaitā likmes par 
virsstundām; šo apakšpunktu nepiemēro 
darba pensiju papildu sistēmām;

(c) atalgojums, tai skaitā likmes par 
virsstundām; šo apakšpunktu nepiemēro 
darba pensiju papildu sistēmām;

(d) darba ņēmēju izīrēšanas nosacījumi, 
jo īpaši darba ņēmēju piegāde, ko veic 
pagaidu darbavietas;

(d) darba ņēmēju izīrēšanas nosacījumi, 
jo īpaši darba ņēmēju piegāde, ko veic 
pagaidu darbavietas;

(e) veselības aizsardzība, drošība un 
higiēna darbā;

(e) veselības aizsardzība, drošība un 
higiēna darbā;

(f) aizsardzības pasākumi attiecībā uz 
grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību 
periodā, bērnu un jauniešu darba 
noteikumiem un nosacījumiem;

(f) aizsardzības pasākumi attiecībā uz 
grūtnieču vai sieviešu pēcdzemdību 
periodā, bērnu un jauniešu darba 
noteikumiem un nosacījumiem;

(g) vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem 
un sievietēm un citi diskrimināciju 
izslēdzoši noteikumi.

(g) vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem 
un sievietēm un citi diskrimināciju 
izslēdzoši noteikumi;
(ga) darba ņēmēju izmitināšanas 
apstākļi;
(gb) komandējuma naudas likmes, lai 
segtu ceļa, apmešanās un uzturēšanās 
izdevumus darba ņēmējiem, kuri atrodas 
ārpus dzīvesvietas;

Šajā direktīvā atalgojums ir visi obligātie 
atalgojuma elementi saskaņā ar valsts 
normatīvajiem vai administratīvajiem 

Šajā direktīvā atalgojuma jēdzienu definē 
ar tās dalībvalsts tiesību aktiem un/vai 
praksi, kuras teritorijā darba ņēmējs ir 
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aktiem, koplīgumiem vai šķīrējtiesas 
nolēmumiem, kas ir pasludināti par 
vispārēji piemērojamiem, un/vai 
gadījumā, ja nav sistēmas kolektīvu 
līgumu vai šķīrējtiesas nolēmumu 
pasludināšanai par vispārēji 
piemērojamiem, citiem koplīgumiem vai 
šķīrējtiesas nolēmumiem 8. punkta otrās 
daļas nozīmē dalībvalstī, kuras teritorijā 
darba ņēmējs ir norīkots.

norīkots. 

Dalībvalstis Direktīvas 2014/67/ES 5. 
pantā minētajā vienotajā oficiālajā tīmekļa 
vietnē publicē atalgojuma pamatelementus 
saskaņā ar c) apakšpunktu;

Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem un/vai praksi bez liekas kavēšanās 
un pārredzami publicē vienotajā oficiālajā 
tīmekļa vietnē un ar citiem piemērotiem 
līdzekļiem publisko atalgojuma 
pamatelementus saskaņā ar šā punkta c) 
apakšpunktu. Dalībvalstis nodrošina, ka 
vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē 
publicētā informācija ir precīza un 
aktualizēta. Komisija savā tīmekļa vietnē 
publicē valstu oficiālo tīmekļa vietņu 
sarakstu.
Uzņēmums nav atbildīgs par to, ka nav 
piemērojis vai ir nepareizi piemērojis 
šādus elementus, ja pirms darbā 
norīkošanas procedūras sākšanas 
vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē nav 
sniegta atbilstīga informācija vai arī 
sniegtā informācija ir bijusi nepareiza. 
Lai novērstu dubultus maksājumus, šis 
pants nekādā gadījumā nepieļauj, ka 
norīkotajam darba ņēmējam vairāk nekā 
vienu reizi tiek izmaksāts kāds no 
atalgojuma, komandējuma naudas vai 
izdevumu, kas kas saistīti ar darbu ārpus 
ārpus dzīvesvietas, elementiem. Uz darba 
ņēmēju attiecas noteikumi, kas ir 
labvēlīgāki viņam.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 1.a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 
saskaņā ar normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai 
koplīgumiem ir pienākums noslēgt 
apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 
tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 
konkrētus nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 
dalībvalsts var, nediskriminējot un 
ievērojot proporcionalitāti, paredzēt, ka 
šādiem uzņēmumiem būs tāds pats 
pienākums attiecībā uz apakšlīgumiem ar 
1. panta 1. punktā minētajiem 
uzņēmumiem, kuri darba ņēmējus norīko 
darbā tās teritorijā;

1.a Ja uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā, 
saskaņā ar normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai 
koplīgumiem ir pienākums noslēgt 
apakšlīgumu savu līgumsaistību kontekstā 
tikai ar uzņēmumiem, kuri garantē 
konkrētus nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, 
dalībvalsts var, nediskriminējot un 
ievērojot proporcionalitāti, likt 
uzņēmumiem, kas norīko darba ņēmējus 
darbam tās teritorijā, ievērot tos pašus 
noteikumus. Šādas prasības piemēro tikai 
tiem apakšuzņēmēja darba ņēmējiem, 
kurus norīko uz šo dalībvalsti.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 1.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pantā iekļauj šādu punktu:
“1.aaJa norīkošanu veic apakšuzņēmējs, 
galvenais līgumslēdzējs uzņēmums 
rakstiski informē citas dalībvalsts 
pakalpojuma sniedzēju par 
piemērojamajiem nodarbinātības 
noteikumiem un nosacījumiem saistībā ar 
atalgojumu vēl pirms pakalpojuma 
līguma noslēgšanas.” 

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 1.ab punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) pantā iekļauj šādu punktu:
“1.abDalībvalstis dara Komisijai zināmus 
visus pasākumus, kas minēti šajā pantā. 
Komisija minētos pasākumus paziņo 
pārējām dalībvalstīm.” 

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 7. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ca) šā panta 7. punkta otro daļu aizstāj 
ar šādu daļu:

“Komandējuma naudu, kas saistīta ar 
attiecīgo norīkojumu, uzskata par 
minimālās algas daļu, ja vien to 
neizmaksā, atlīdzinot tādus faktiskos 
izdevumus saistībā ar norīkojumu darbā kā 
ceļa, dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi.” ”

“Komandējuma naudu, kas saistīta ar 
attiecīgo norīkojumu, uzskata par 
atalgojuma daļu, ja vien to neizmaksā, 
atlīdzinot tādus faktiskos izdevumus 
saistībā ar norīkojumu darbā kā ceļa, 
dzīvokļa un uzturēšanās izdevumi. Šādā 
gadījumā tos sedz darba devējs un tos 
neatskaita no atalgojuma.” 

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c b) pantā iekļauj šādu punktu: 
8.a Dalībvalstis, kuras tā izlemj, var arī 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi 
un nediskriminējošā veidā, pamatoties uz 
koplīgumiem vai šķīrējtiesas 
nolēmumiem, kas ir — kā noteikusi 
dalībvalsts, kurā darbu veic — 
reprezentatīvi konkrētajā ģeogrāfiskajā 
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teritorijā, attiecīgajā profesijā vai 
rūpniecības nozarē un kas piedāvā 
vislabvēlīgākos darba noteikumus un 
nosacījumus darba ņēmējam.
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par 
visiem šādiem  kolektīviem līgumiem vai 
šķīrējtiesas nolēmumiem ir pieejama to 
vienotajā oficiālajā tīmekļa vietnē. Šādi 
koplīgumi attiecas uz norīkotajiem darba 
ņēmējiem tikai tad, ja tie ir publicēti 
vienotajā oficiālā tīmekļa vietnē. 
Uzņēmums nav atbildīgs par to, ka nav 
piemērojis vai ir nepareizi piemērojis 
šādus koplīgumus vai šķīrējtiesas 
nolēmumus, ja pirms darbā norīkošanas 
procedūras sākšanas vienotajā oficiālajā 
tīmekļa vietnē nav sniegta atbilstīga 
informācija vai arī sniegtā informācija ir 
bijusi nepareiza.”

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) svītro 9. punktu; (d) 9. punktu aizstāj ar šādu:
“Papildus šā panta 1. punktā 
paredzētajiem noteikumiem dalībvalstis 
var paredzēt, ka 1. panta 1. punktā 
minētajiem uzņēmumiem jānodrošina 1. 
panta 3. punkta c) apakšpunktā 
minētajiem darba ņēmējiem tādi paši 
noteikumi, kā tie, ko piemēro pagaidu 
aģentūru darba ņēmējiem tajā dalībvalstī, 
kurā darbu veic.
Pagaidu nodarbinātības uzņēmumi vai 
darba aģentūras, kas izveidoti vienā 
dalībvalstī, var norīkot darba ņēmēju 
lietotājuzņēmumam, kurš veic 
uzņēmējdarbību vai darbojas citā 
dalībvalstī, ar nosacījumu, ka 
lietotājuzņēmums veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, uz kuru minētais darba ņēmējs 
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ir norīkots. Pretējā gadījumā dalībvalsti, 
kuras teritorijā darba ņēmējs ir norīkots 
vai tiek sniegts pakalpojums, uzskata par 
valsti, kurā viņš parasti veic darbu, 
neskarot jebkādus nodarbinātības 
noteikumus un nosacījumus, kas ir 
labvēlīgāki darba ņēmējam.” 

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
3. pants – 10. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(da) 10. punktu aizstāj ar šādu:
10. Šī direktīva, pamatojoties uz 
vienlīdzīgu attieksmi, nekavē dalībvalstis 
saskaņā ar Līgumu piemērot valstu 
uzņēmumiem un citu valstu uzņēmumiem

10. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm 
saskaņā ar Līgumu un atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem un praksi piemērot 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus valsts uzņēmumiem un citas 
valsts uzņēmumiem, kuri darbojas tās 
teritorijā, jautājumos, kas nav minēti 
1. punkta pirmajā daļā, attiecībā uz 
sabiedriskās kārtības noteikumiem.

- darba noteikumus un nosacījumus 
jautājumos, kas nav minēti 1. punkta 
pirmajā daļā, attiecībā uz sabiedriskās 
kārtības noteikumiem,
- darba noteikumu un nosacījumus, 
kas noteikti kolektīvajos līgumos vai 
šķīrējtiesas nolēmumos 8. punkta nozīmē 
un attiecas uz darbībām, kuras nav 
minētas pielikumā.

Šajā direktīvā sabiedriskās kārtības 
noteikumi attiecas uz nediskriminējošiem 
pasākumiem, ko veic sabiedrības 
interesēs, tostarp pasākumiem, ko veic, lai 
nodrošinātu darba ņēmēju aizsardzību, 
vienlīdzīgu attieksmi, godīgu konkurenci 
un darba tirgus atbilstīgu funkcionēšanu. 
Šādiem pasākumiem nav ekonomiska 
mērķa.
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) svītro 10. punkta otro daļu; svītrots

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 4. panta 2. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis paredz sadarbību starp valsts 
iestādēm, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir atbildīgas par 3. pantā minēto 
darba noteikumu uzraudzību. Šī sadarbība 
jo īpaši ir saistīta ar atbildēm uz pamatotām 
šo iestāžu prasībām pēc informācijas par 
darbaspēka starptautisko izīrēšanu, to 
skaitā pēc informācijas par 
acīmredzamiem pārkāpumiem vai 
iespējamām nelikumīgām starptautiskām 
darbībām.

Dalībvalstis paredz sadarbību starp valsts 
iestādēm, kas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir atbildīgas par 3. pantā minēto 
darba noteikumu uzraudzību. Šī sadarbība 
jo īpaši ir saistīta ar atbildēm uz pamatotām 
šo iestāžu prasībām pēc informācijas par 
darbaspēka starptautisko izīrēšanu un tādu 
acīmredzamu pārkāpumu vai iespējamu 
nelikumīgu darbību, piemēram,  
starptautisku nedeklarēta darba un 
fiktīvas pašnodarbinātības gadījumu, 
izskatīšanu. Šādu sadarbību atbalsta 
Eiropas platforma cīņai pret nedeklarētu 
darbu. 

Ja tās dalībvalsts koordinācijas birojam 
vai kompetentajai iestādei, no kuras 
attiecīgais darba ņēmējs ir norīkots, nav 
uzņēmējdalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasītās informācijas, tā pieprasa šo 
informāciju no citām iestādēm vai 
struktūrām. Ja uzņēmējdalībvalstij 
informācija pastāvīgi tiek sūtīta ar 
kavēšanos, par to tiek informēta Komisija, 
kas pieņem atbilstīgus pasākumus.”
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Direktīva 96/71/EK
5. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2b) direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu:
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus 
gadījumā, ja neizpilda šīs direktīvas 
prasības.

„Uzņēmējdalībvalstis un dalībvalstis, 
kurās veic uzņēmējdarbību, ir atbildīgas 
par šajā direktīvā paredzēto pienākumu 
uzraudzību, kontroli un izpildi un tās veic 
vajadzīgos pasākumus gadījumā, ja šīs 
direktīvas prasības netiek pildītas. 
Paredzētās sankcijas ir efektīvas, 
samērīgas un preventīvas.

Tās jo īpaši nodrošina, lai darba ņēmējiem 
un/ vai to pārstāvjiem būtu pieejamas 
atbilstīgas procedūras šīs direktīvas 
noteikto saistību izpildei.

Tās jo īpaši nodrošina, lai darba ņēmējiem 
un/ vai darba ņēmēju pārstāvjiem būtu 
pieejamas atbilstīgas procedūras šīs 
direktīvas noteikto saistību izpildei.

Dalībvalstis nodrošina, ka nepatiesas 
darbā norīkošanas gadījumā neatkarīgi 
no tā, kuri tiesību akti attiecas uz šīm 
darba attiecībām, attiecina tās dalībvalsts 
nodarbinātības noteikumus un 
nosacījumus, kuras teritorijā tiek sniegts 
minētais pakalpojums.”


