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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 

(8) Norīkošana darbā ir īslaicīga pēc 

būtības, un darbā norīkotais darba ņēmējs 

pēc tam, kad ir pabeidzis darbu, kuram 

viņš ticis norīkots, parasti atgriežas 

izcelsmes valstī. Tomēr, ņemot vērā dažu 

norīkojumu ilgumu un atzīstot saikni 

starp uzņēmējvalsts darba tirgu un uz tik 

ilgiem laikposmiem darbā norīkotiem 
darba ņēmējiem, ir jānosaka, ka 

gadījumos, kad norīkojums pārsniedz 

24 mēnešus, uzņēmējvalstīm būtu 

jānodrošina, lai uzņēmumi, kas to 

teritorijā norīko darbā darba ņēmējus, 

nodrošinātu papildu noteikumu kopumu, 

kas obligāti jāpiemēro visiem darba 

ņēmējiem tajā dalībvalstī, kurā darbs tiek 

veikts. 



 

AM\1154414LV.docx  PE621.616v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

priekšrocības saskaņā ar regulu Roma I. 

Or. en 

 

 

 


