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25.5.2018 A8-0319/51 

Grozījums Nr.  51 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

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 

(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. Pēc pakalpojumu sniedzēja 

pamatota paziņojuma minēto laikposmu 

būtu jāpagarina. 



 

AM\1154342LV.docx  PE621.616v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

priekšrocības saskaņā ar regulu Roma I. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/52 

Grozījums Nr.  52 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

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) Lielāka darba ņēmēju aizsardzība 

ir jānodrošina tādēļ, lai garantētu brīvību 

sniegt pakalpojumus taisnīgi gan 

īstermiņā, gan ilgtermiņā, jo īpaši 

novēršot Līgumos paredzēto tiesību 

pārkāpšanu. Tomēr noteikumi, ar kuriem 

nodrošina šādu darba ņēmēju aizsardzību, 

nevar skart tādu uzņēmumu, kas norīko 

darba ņēmējus uz citas dalībvalsts 

teritoriju, tiesības atsaukties uz brīvību 

sniegt pakalpojumus, arī tajos gadījumos, 

kad norīkojums darbā pārsniedz 

24 mēnešus. Tādēļ jebkuriem 

noteikumiem, ko piemēro darba ņēmējiem 

saistībā ar norīkojumu, kas pārsniedz 

24 mēnešus, ir jāatbilst minētajai brīvībai. 
No iedibinātās judikatūras izriet, ka 

pakalpojumu sniegšanas brīvības 

ierobežojumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie 

ir pamatoti ar sevišķi svarīgiem iemesliem 

saistībā ar sabiedrības interesēm un ja tie 

ir samērīgi un vajadzīgi. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Grozījums Nr.  53 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) direktīvas 3. pantu groza šādi: (2) (a) 1. punktu aizstāj ar šādu: 

 “Dalībvalstis, neatkarīgi no tā, kādus 

tiesību aktus piemēro darba attiecībām, 

nodrošina, ka 1. panta 1. punktā minētie 

uzņēmumi darba ņēmējiem, kas ir 

norīkoti darbā to teritorijā, garantē – 

pamatojoties uz vienlīdzīgu attieksmi – 

darba noteikumus un nosacījumus, kuri 

attiecas uz turpmāk minētajiem 

jautājumiem, ko tajā dalībvalstī, kurā 

darbu veic, nosaka 

 – ar normatīviem vai administratīviem 

noteikumiem un/ vai 

 – ar kolektīviem līgumiem vai šķīrējtiesas 

nolēmumiem, kuri ir pasludināti par 

vispārēji piemērojamiem vai kurus citādi 

piemēro saskaņā ar 3. panta 8. punktu. 

 (a) maksimālais darba un minimālais 

atpūtas laiks; 

 (b) minimālais apmaksātais ikgadējais 

atvaļinājums; 

 (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; 
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 (e) veselības aizsardzība, drošība un 

higiēna darbā; 

 (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; 

 (h) apstākļi darba ņēmēju mājoklī 

gadījumos, kad darba devējs to nodrošina 

darba ņēmējiem, kuri atrodas ārpus savas 

pastāvīgās darba vietas; 

 (i) komandējuma nauda vai izdevumu 

atlīdzināšana, lai darba ņēmējiem, kuri 

atrodas ārpus dzīvesvietas profesionālu 

iemeslu dēļ, segtu ceļa, dzīvokļa un 

uzturēšanās izdevumus; šo apakšpunktu 

piemēro tikai ceļa, dzīvokļa un 

uzturēšanās izmaksām, kas radušās darbā 

norīkotam darba ņēmējam, kad viņam 

dalībvalstī, uz kuras teritoriju viņš ir 

norīkots darbā, ir jāceļo uz savu pastāvīgo 

darba vietu un no tās, vai arī kad darba 

devējs viņu uz laiku no viņa darba vietas 

nosūta uz citu darba vietu. 

 Šajā direktīvā atalgojuma jēdzienu 

nosaka tās dalībvalsts, kuras teritorijā 

darba ņēmējs ir norīkots darbā, valsts 

tiesību akti un/vai prakse, un tas ir – visi 

obligātie atalgojuma elementi saskaņā ar 

valsts normatīvajiem un 

administratīvajiem aktiem, kolektīvajiem 

līgumiem vai šķīrējtiesas nolēmumiem, 

kuri minētajā dalībvalstī ir pasludināti par 

vispārēji piemērojamiem vai kurus citādi 

piemēro saskaņā ar 3. panta 8. punktu. 

 Neskarot Direktīvas 2014/67/ES 5. pantu, 

dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem un/vai praksi – bez liekas 

kavēšanās un pārredzamā veidā – 

vienotajā oficiālajā valsts tīmekļa vietnē, 

kas norādīta minētajā pantā, publicē 

atalgojuma pamatelementus saskaņā ar 

šā punkta c) apakšpunktu un visus darba 
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noteikumus un nosacījumus saskaņā ar 

3. panta 1.a punktu. 

Dalībvalstis nodrošina, ka vienotajā 

oficiālajā valsts tīmekļa vietnē sniegtā 

informācija ir precīza un aktualizēta. 

Komisija savā tīmekļa vietnē publicē 

vienoto oficiālo valstu tīmekļa vietņu 

adreses. 

Ja informācijā, kas ievietota vienotajā 

oficiālajā valsts tīmekļa vietnē, nav 

ievērota Direktīvas 2014/67/ES 5. pantā 

noteiktā prasība norādīt, kuri darba 

noteikumi un nosacījumi ir jāpiemēro, šo 

apstākli ņem vērā saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem un/vai praksi, kad tiek 

noteiktas sankcijas gadījumā, ja ir 

pārkāpti valsts noteikumi, kas pieņemti, 

ievērojot šo direktīvu, ciktāl tas 

nepieciešams, lai nodrošināto to 

samērīgumu.”; 

1.a Ja faktiskais norīkojuma ilgums 

pārsniedz 24 mēnešus, dalībvalstis, 

neatkarīgi no tā, kādus tiesību aktus 

piemēro darba attiecībām, nodrošina, ka 

1. panta 1. punktā minētie uzņēmumi to 

teritorijā darbā norīkotajiem darba 

ņēmējiem papildus šā panta 1. punktā 

minētajiem darba noteikumiem un 

nosacījumiem garantē – pamatojoties uz 

vienlīdzīgu attieksmi – visus 

piemērojamos darba noteikumus un 

nosacījumus, kas dalībvalstī, kurā darbu 

veic, ir noteikti: 

(a) ar normatīviem vai administratīviem 

noteikumiem un/ vai 

(b) ar kolektīviem līgumiem vai 

šķīrējtiesas nolēmumiem, kuri ir 

pasludināti par vispārēji piemērojamiem 

vai kurus citādi piemēro saskaņā ar 

3. panta 8. punktu. 

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro šādiem 

jautājumiem: 

(a) darba līguma noslēgšanas un 

izbeigšanas procedūras, formalitātes un 

nosacījumi, tostarp konkurences 

aizlieguma klauzulas; 

(b) papildu arodpensiju shēmas. 

Ja 1. panta 1. punktā minētais uzņēmums 
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darbā norīkotu darba ņēmēju aizstāj ar 

citu darbā norīkotu darba ņēmēju, kas 

veic to pašu uzdevumu tajā pašā vietā, 

norīkojuma ilgums šā punkta nolūkā ir 

attiecīgo atsevišķo darba ņēmēju 

norīkojumu laikposmu kumulatīvais 

ilgums. Šā panta nolūkā "tā paša 

uzdevuma tajā pašā vietā" jēdzienu 

nosaka, cita starpā ņemot vērā sniedzamā 

pakalpojuma un veicamā darba būtību un 

darba vietas adresi(-es).”; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir pieņemto tekstu atkal pieskaņot Komisijas priekšlikumam, kurā tika 

ierosināts 24 mēnešu norīkojuma ilgums. Patlaban nav noteikts laika ierobežojums 

pakalpojumu sniegšanai darba ņēmēju norīkošanas darbā kontekstā. 

Sarunu grupa saīsināja 24 mēnešu laika ierobežojumu līdz 12 mēnešiem, kas ir ārkārtīgi īss 

laika periods un acīmredzami ierobežo vienas no ES pamatbrīvībām, proti, pakalpojumu 

brīvas aprites, piemērošanu. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Grozījums Nr.  54 

Martina Dlabajová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 

2014/67/EK nepiemēro autotransporta 

nozarei līdz dienai, kad sāk piemērot 

tiesību aktu, ar ko groza 

Direktīvu 2006/22/EK attiecībā uz 

kontroles prasībām un paredz konkrētus 

noteikumus attiecībā uz 

Direktīvu 96/71/EK un 

Direktīvu 2014/67/ES saistībā ar 

autovadītāju norīkošanu darbā 

autotransporta nozarē. 

Or. en 

Pamatojums 

Piemērojot Direktīvu 2014/67 (Izpildes direktīva) transporta nozarei, sarunu grupa 

neatrisināja problēmu saistībā ar neatrisinātajām pārkāpumu lietām un administratīviem 

jautājumiem. 

Grozījuma mērķis ir pārtraukt šo pasākumu piemērošanu līdz brīdim, kad transporta nozarē 

tiks pieņemti un piemēroti īpaši noteikumi (kā lex specialis, kas ir daļa no mobilitātes 

pasākumu kopuma, kuru pašlaik apspriež). 

 

 


