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Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2014. gada 24. marta vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 
Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata 
atbilstību.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 12. jūnija sanāksmē.

Darba ņēmēju norīkošanu darbā regulē Direktīva 96/71/EK, kas pieņemta, pamatojoties uz 
EKL 57. un 66. pantu. Šie panti tagad atbilst LESD 53. panta 1. punktam un 62. pantam, uz 
kuriem Komisija ir balstījusi savu priekšlikumu grozīt direktīvu.

Ar līdzreferentu sagatavoto ziņojuma projektu EMPL komitejā ir paredzēts ieviest LESD 151. 
pantu un 153. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu kā papildu juridisko pamatu, un tika 
iesniegti grozījumi, kas paredz papildināt juridisko pamatu ar LESD 46. pantu, LESD 56. 
pantu vai 153. pantu kopumā vai aizstāt 53. panta 1. punktu ar LESD 54. un 56. punktu.

2017. gada 12. jūnija sanāksmē Juridiskā komiteja, 13 deputātiem balsojot „par”, 11 — „pret” 
un 1 deputātam atturoties1, attiecīgi nolēma jums ieteikt  saglabāt Komisijas ierosinātos 

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie Cavada (priekšsēdētāja vietnieks), Laura Ferrara (priekšsēdētāja 
vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet vietā saskaņā ar 
Reglamenta 200. panta 2. punktu), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka 
(Tadeusz Zwiefka vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina 
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juridiskos pamatus, proti, LESD 53. pantu un LESD 62. pantu, jo tie ir piemēroti kā 
juridiskais pamats ierosinātajiem direktīvas grozījumiem. LESD 153. panta 2. punkts būtu 
jāuzskata par papildu juridisko pamatu, it īpaši, ja Parlaments ir licis papildu uzsvaru uz 
norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Ja LESD 153. pants tiktu pievienots juridiskajam 
pamatam, būtu ieteicams šajā gadījumā atsaukties uz LESD 153. panta 1. punkta a) un b) 
apakšpunktu saistībā ar LESD 153. panta 2. punktu.

1. Vispārīga informācija

Darba ņēmēju norīkošanu darbā regulē Direktīva 96/71/EK, kas pieņemta, pamatojoties uz 
EKL 57. un 66. pantu. Šie panti tagad atbilst LESD 53. panta 1. punktam un 62. pantam, 
proti, uz šiem pantiem Komisija ir balstījusi savu priekšlikumu grozīt direktīvu. 

Direktīvā 96/71 noteikti ES reglamentējošie noteikumi, ar ko veicināt un atvieglot pārrobežu 
pakalpojumu sniegšanu, izmantojot darba ņēmēju pagaidu norīkošanu darbā citā dalībvalstī. 
Nesen ir pieņemta Izpildes Direktīva 2014/67/ES, lai stiprinātu instrumentus, kas pieejami 
nolūkā apkarot un sodīt likuma apiešanu, krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar 
darba ņēmēju norīkošanu darbā. 

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem darbā norīkojošajiem uzņēmumiem jāievēro 
uzņēmējvalsts pamattiesības, tostarp minimālās algas likmes. Šis noteikums rada ievērojamu 
darba samaksas diferenciāciju starp norīkotajiem un vietējiem darba ņēmējiem uzņēmējās 
valstīs, un šīs diferenciācijas apjoms saskaņā ar aplēsēm svārstīsies no 10 % līdz 50 % 
atkarībā no valstīm un nozarēm, tādējādi kropļojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
uzņēmumiem, jo nosūtošajiem uzņēmumiem tiek piešķirtas darbaspēka izmaksu priekšrocības 
pār vietējiem uzņēmumiem uzņēmējās dalībvalstīs. 

Saskaņā ar priekšlikuma paskaidrojuma rakstu ar Direktīvu 96/71 ir paredzēts ”panākt 
vajadzīgo līdzsvaru starp mērķi veicināt un sekmēt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, 
nodrošināt norīkoto darba ņēmēju aizsardzību un garantēt vienlīdzīgus noteikumus ārvalstu un 
vietējiem uzņēmumiem”, un šis līdzsvars pašlaik nav sasniegts. Lai „no jauna līdzsvarotu” 
direktīvu, ar priekšlikumu tiktu ieviests „vienādu noteikumu par samaksu par līdzvērtīgu 
darbu” princips, nevis vairs tikai prasīts maksāt minimālo darba algu un paplašināt uz visām 
nozarēm atsauci uz vispārēji saistošiem koplīgumiem. 

Ar priekšlikumu tiktu noteiks, ka darba tiesību akti uzņēmējā dalībvalstī attiektos uz 
ilgtermiņa norīkojumiem, kas pārsniedz 24 mēnešus, pieņemot, ka tā būtu parastā darba vieta. 
24 mēnešu izvēle ir pamatota, proti, jo tā atbilst sociālā nodrošinājuma koordinēšanas 
noteikumiem. Priekšlikuma mērķis arī ir nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu norīkotajiem 
darba ņēmējiem apakšuzņēmēju ķēdēs un darba ņēmējiem galvenajā līgumslēdzējā 
uzņēmumā, piemērojot pēdējā minētā darba nosacījumus, tostarp no uzņēmumu līmeņa 
līgumiem, ja tādi ir, un vienlīdzīgu noteikumu un nosacījumu obligātu piemērošanu 
norīkotajiem pagaidu aģentūru darba ņēmējiem kā uz vietas darbā pieņemtajiem aģentūru 
darba ņēmējiem.

2. Attiecīgie līgumu panti

Konecná (Jiři Maštálka vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Merja Kyllönen (Kostas 
Chrysogonos vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 
Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferragut vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 
2. punktu), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn Regner vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 
2. punktu), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski.
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Komisijas priekšlikums ir balstīts uz LESD 53. un 62. pantu šādā redakcijā:

53. pants 
(bijušais EKL 47. pants) 
1. Lai personām būtu vieglāk sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, 
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņem 
direktīvas, kas nosaka diplomu, apliecību un citu oficiālu kvalifikācijas apliecinājuma 
dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī normatīvo un administratīvo aktu noteikumu 
koordināciju dalībvalstīs saistībā ar darbību sākšanu un izvēršanu kā pašnodarbinātām 
personām.
62. pants 
(bijušais EKL 55. pants) 
Šā Līguma 51. līdz 54. pants attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem jautājumiem.
Ar ziņojuma projektu ir paredzēts pievienot 151. un 153. panta 1. punktu šādā redakcijā:

151. pants 
(bijušais EKL 136. pants) 
Savienība un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas 
Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada 
Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, par saviem mērķiem izvirza 
nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, 
turpinot ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas 
nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo atstumtību. 
Lai to panāktu, Savienība un dalībvalstis īsteno pasākumus, kuros ņem vērā valstu atšķirīgo 
praksi, jo īpaši līgumattiecību jomā, kā arī vajadzību uzturēt Savienības ekonomikas 
konkurētspēju.
153. pants 
(bijušais EKL 137. pants) 
1. Lai sasniegtu 151. pantā izvirzītos mērķus, Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu 
darbības šādās jomās: 
(a) uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību; 
(b) darba apstākļi, 
(c) darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība; 
(d) darba ņēmēju aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos; 
(e) darba ņēmēju informēšana un konsultēšana (f), darba ņēmēju un darba devēju pārstāvība 
un kolektīva interešu aizsardzība, tostarp kopīgu lēmumu pieņemšana atbilstīgi 5. punktam; 
(g) nodarbinātības nosacījumi trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo Savienības teritorijā; 
(h) no darba tirgus atstumtu personu integrācija, neskarot 166. pantu; 
(i) vīriešu un sieviešu vienlīdzība attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā; 
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(j) sociālās atstumtības izskaušana; 
(k) sociālās aizsardzības sistēmu piemērošana mūsdienu prasībām, neskarot c) apakšpunktu. 
2. Lai to panāktu, Eiropas Parlaments un Padome var: 
(a) paredzēt pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību, izmantojot iniciatīvas, kas 
vērstas uz zināšanu apguvi, informācijas un labākās pieredzes apmaiņas sekmēšanu, 
jauninājumu veicināšanu un pieredzes izvērtēšanu, neparedzot dalībvalstu normatīvo aktu 
saskaņošanu; 
(b) šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt minimālās 
prasības, kas pakāpeniski jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos noteikumus katrā 
dalībvalstī. Ar šādām direktīvām vairās uzlikt tādus administratīvus, finansiālus un juridiskus 
ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 
Eiropas Parlaments un Padome pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju pieņem lēmumus. 
punkta c), d), f) un g) apakšpunktā minētajās jomās Padome, apspriedusies ar Eiropas 
Parlamentu un minētajām komitejām, lēmumu pieņem vienprātīgi un saskaņā ar īpašu 
likumdošanas procedūru. 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ar 
vienprātīgu lēmumu var attiecināt parasto likumdošanas procedūru arī uz 1. punkta d), f) un 
g) apakšpunktu.“ 
3. Pēc darba devēju un darba ņēmēju kopīga lūguma dalībvalsts var viņiem uzticēt īstenot 
direktīvas, kas pieņemtas atbilstīgi 2. punktam, vai vajadzības gadījumā īstenot Padomes 
lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 155. pantu. 
Šādā gadījumā tā nodrošina, ka ne vēlāk kā dienā, kad direktīvai vai lēmumam jābūt 
transponētam vai īstenotam, darba devēji un darba ņēmēji, savstarpēji vienojoties, ir ieviesuši 
vajadzīgos pasākumus, un attiecīgai dalībvalstij ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai tā pastāvīgi 
spētu nodrošināt rezultātus, kas paredzēti attiecīgajā direktīvā vai lēmumā.
Ar grozījumiem, kas iesniegti atbildīgajā komitejā, ir paredzēts ieviest LESD 46., 54., 
56. pantu kā papildu vai alternatīvu juridisko pamatu šādā redakcijā:

46. pants 
(bijušais EKL 40. pants) 
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju pieņem direktīvas vai regulas, kas 
nosaka, kādi pasākumi jāveic, lai radītu darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, kas noteikta 45. 
pantā, jo īpaši, 
(a) nodrošinot valstu nodarbinātības dienestu ciešu sadarbību; 
(b) likvidējot tās administratīvās procedūras un praksi, kā arī tādus laika ierobežojumus 
tiesībām pretendēt uz pieejamu darbu, kurus paredz vai nu attiecīgās valsts tiesību akti, vai 
starp dalībvalstīm iepriekš noslēgti nolīgumi un kuru saglabāšana traucē liberalizēt darba 
ņēmēju pārvietošanos; 
(c) atceļot visus šādus laika ierobežojumus un citus ierobežojumus, ko paredz vai nu 
attiecīgās valsts tiesību akti, vai arī starp dalībvalstīm iepriekš noslēgti nolīgumi, kas uz citu 
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dalībvalstu darba ņēmējiem attiecina citādus nosacījumus nodarbinātības brīvai izvēlei nekā 
uz attiecīgās valsts darba ņēmējiem; 
(d) izveidojot attiecīgu sistēmu, lai darba piedāvājumus saistītu ar darba pieteikumiem un 
veicinātu piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru darba tirgū, nopietni neapdraudot dzīves 
līmeni un nodarbinātības līmeni dažādos reģionos un tautsaimniecības nozarēs.

54. pants 
(bijušais EKL 48. pants) 
Tiesiskais statuss tām sabiedrībām, kuras izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību 
aktiem un kuru juridiskā adrese, galvenā vadība vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir 
Savienībā, šajā nodaļā ir pielīdzināts to fizisko personu tiesiskajam statusam, kuras ir 
dalībvalstu pilsoņi. 
"Sabiedrības" ir tādas sabiedrības, kas izveidotas saskaņā ar civiltiesībām vai 
komerctiesībām, kā arī kooperatīvi un citas juridiskas personas, kas ir publisko tiesību vai 
privāttiesību subjekti, izņemot bezpeļņas sabiedrības.)

56. pants 
(bijušais EKL 49. pants) 
Kā paredz še turpmāk izklāstītie noteikumi, Savienībā aizliedz pakalpojumu sniegšanas 
brīvības ierobežojumus to dalībvalstu pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, 
bet sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts personai. 
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru šo nodaļu var 
attiecināt arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas sniedz pakalpojumus un veic uzņēmējdarbību 
Savienības dalībvalstīs.

3. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka: "Kopienas (tagad Savienības) pasākuma juridiskais 
pamats jāizvēlas, balstoties uz objektīviem faktoriem, ko var tiesiski kontrolēt; būtiskākie tādi 
faktori ir attiecīgā pasākuma mērķis un saturs”1. Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var 
būt attiecīgā akta atcelšanas pamats2.

Attiecībā uz vairākiem juridiskajiem pamatiem — ja, izvērtējot tiesību aktu, tiek secināts, ka 
tam ir divi mērķi vai tas attiecas uz divām jomām, un ja vienu no mērķiem vai jomām var 
atzīt par galveno vai svarīgāko, bet otru par pakārtotu, tad attiecīgais tiesību akts ir jābalsta 
tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, kas atbilst galvenajam vai būtiskajam mērķim vai 
jomai.3 Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai jomas, kas ir savstarpēji 
nesaraujami saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs attiecībā pret otru (citiem), tad 
šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem Līguma noteikumiem.4

1 Lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp. 45. punkts un lieta C-130/10, 
Parlaments/Padome, [2012], Krājums, 42. punkts un tajos citētā judikatūra.
2 Atzinums Nr. 2/00 par Kartahenas protokolu, [2001], Krājums, I–9713. lpp., 5. punkts.
3 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un 
Padome [2009], Krājums, I-7585. lpp., 49. punkts un tajā citētā judikatūra; Lieta C-490/10, Komisija/Padome, 
EU:C:2012:525, 45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008] ECR I-08103, 34. punkts.
4 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, ECR I-08913, 40. punkts; lieta C-411/178, Komisija/ Parlaments un Padome 
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Balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas paredzētas 
vienam vai otram pamatam, nav saderīgas un/vai ja abu šo juridisko pamatu saistīta 
izmantošana var skart Parlamenta tiesības. 1

4. Priekšlikuma mērķis un saturs

Nedz Direktīva 96/71/EK ietver tādu pantu, kas padarītu skaidru šīs direktīvas mērķi un 
nolūku, nedz Komisija ierosina ieviest kādas izmaiņas šajā sakarībā. Tomēr, jo īpaši pirmajos 
četros apsvērumos, priekšlikums var tikt izmantots kā norāde. Tajos ir teikts:

(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 principu īstenošanu ar mērķi 
garantēt vienlīdzīgus noteikumus uzņēmumiem un darba ņēmēju tiesību ievērošanu.
(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.
(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.
(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.
Tā kā pirmajā un otrajā apsvērumā ir uzsvērts pakalpojumu sniegšanas brīvības aspekts, 
trešajā un ceturtajā apsvērumā tiek pievienoti sociālā taisnīguma un nepieciešamības novērtēt, 
vai “direktīva vēl aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību veicināt pakalpojumu 
sniegšanas brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības,” aspekti.

Priekšlikuma satura analīze liecina, ka priekšlikuma mērķis faktiski vismaz ietver 
“līdzsvarošanas” aspektu starp tiesību brīvi sniegt pakalpojumus veicināšanu un darba ņēmēju 
tiesību aizsardzību.

Kā minēts iepriekš, priekšlikuma mērķis ir ieviest vienlīdzīga atalgojuma noteikumus 
attiecībā uz ilgtermiņa norīkojumu un paplašināt uz visām nozarēm atsauci uz vispārēji 
saistošiem koplīgumiem.

Vienlīdzīgi noteikumi par atalgojumu palīdzēs paaugstināt norīkoto darba ņēmēju algu, 
samazināt darba samaksas atšķirības ar vietējiem darba ņēmējiem un radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp uzņēmumiem uzņēmējvalstīs.

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes noteikumi attiecībā uz ilgtermiņa norīkojumiem, kas 
pārsniedz 24 mēnešus, un attiecībā uz apakšuzņēmumu ķēdēm var arī mazināt darbaspēka 

[2009], Krājums, I-7585. lpp., 47. punkts. Lieta C-178/178, Komisija/ Eiropas Parlaments un Padome, [2006], 
Krājums, I-107. lpp., 43.–56. punkts.
1 Lieta C-178/178, Komisija/ Eiropas Parlaments un Padome, [2006], Krājums, I-107. lpp., 57. punkts. 
Apvienotās lietas C-164/97 un C-165/97 Parlaments/Padome, [1999], Krājums, I-1139. lpp., 14. punkts. Lieta C-
300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), [1991], Krājums, I-2867. lpp., 17.-25. punkts. Lieta C-338/01 
Komisija/Padome, [2004], Krājums,  I– 4829. lpp., (Netiešo nodokļu atmaksāšana), 57. punkts. 
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izmaksu kā galvenā konkurences faktora nozīmi, samazinot to uzņēmumu konkurētspēju, kuri 
atrodas dalībvalstīs ar zemākas samaksas nosacījumiem, jo īpaši darbietilpīgās nozarēs. 

Konkrēti jaunajā 2.a pantā, ko pievienoja kā priekšlikumu Direktīvai 96/71/EK, ir teikts, ka 
tas “attiecas uz darba tiesībām, kas piemērojamas norīkotajiem darba ņēmējiem, ja plānotā vai 
faktiskā norīkojuma ilgums pārsniedz divdesmit četrus mēnešus”, un turklāt uzsvērts, ka 
“Tiesa ir konsekventi atzinusi, ka atšķirība starp brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību 
sniegt pakalpojumus uz laiku ir jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā ne tikai 
pakalpojumu sniegšanas ilgumu, bet arī regularitāti, periodiskumu un nepārtrauktību.”

Turklāt, tā kā ierosinātās direktīvas mērķis arī ir ”izvairīties no tā, ka tiek apieti noteikumi, 
kas izklāstīti 1. punktā, 2. punktā ir precizēts, ka, darba ņēmēja aizstāšanas gadījumā attiecībā 
uz vienu un to pašu uzdevumu, aprēķinot norīkojuma ilgumu, ir jāņem vērā attiecīgo darba 
ņēmēju norīkojuma kumulatīvais ilgums. 1. punkta noteikumu piemēro vienmēr, kad kopējais 
ilgums pārsniedz 24 mēnešus, bet, lai ievērotu proporcionalitātes principu, to piemēro tikai 
darba ņēmējiem, kas norīkoti vismaz sešus mēnešus.

Ar priekšlikumu arī ievieš vairākas izmaiņas direktīvas 3. panta a) punktā, proti, attiecībā uz 
“pienākuma piemērošanu publicēt informāciju par atalgojuma pamatelementiem”, un b) 
punktā ir pievienots jauns punkts, lai piedāvātu “dalībvalstīm tiesības uzlikt uzņēmumiem 
pienākumu slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar uzņēmumiem, kuri piešķir darba ņēmējiem 
konkrētus nosacījumus attiecībā uz atalgojumu, tostarp tos, kas izriet no koplīgumiem, kuri 
nav vispārēji piemērojami.”

Saskaņā ar jauno punktu Direktīvas 1. panta 3. punkta c) apakšpunktā tajā ”precizēts, ka 
nosacījumiem, kas piemērojami pārrobežu darba aģentūrām, kas izīrē darba ņēmējus, jābūt 
tādiem, ko saskaņā ar Direktīvas 2008/104/EK 5. pantu piemēro valsts aģentūrām, kas izīrē 
darba ņēmējus. Pretēji direktīvas 3. panta 9. punktam tas dalībvalstīm uzliktu juridisku 
pienākumu.”

5. Piemērotā juridiskā pamata noteikšana

Kā norādīts iepriekš, ES akta juridiskais pamats jāizvēlas, pamatojoties uz objektīviem 
faktoriem, kurus var pārbaudīt tiesā, un tajos jo īpaši ietilpst šāda akta mērķis un saturs. 
Turklāt balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas 
paredzētas vienam vai otram pamatam, nav saderīgas vai ja abu šo juridisko pamatu saistīta 
izmantošana var skart Parlamenta tiesības.

Pēc tam un pirms tam ir jāpārbauda, vai ierosinātais līguma noteikums faktiski ir uzskatāms 
par juridisko pamatu. Pamatojoties uz LESD 5. pantā ietverto piešķiršanas principu, var 
secināt, ka Savienība rīkojas tikai tad, ja līgumos tai ir paredzēta kompetence rīkoties. Turklāt 
būtu jāsaprot, ka LESD 289. pants prasa, lai tāda Savienības tiesību akta pieņemšanas 
procedūra, kurš attiecas uz konkrētu jomu, būtu skaidri atrunāta līgumos paredzētā noteikumā. 
Tādēļ līgumos paredzēts noteikums, kas neattiecas uz tiesību akta pieņemšanas procedūru, 
nevar būt par direktīvas juridisko pamatu. Turklāt šā līgumu noteikuma izmantošanai par 
juridisko pamatu arī acīmredzami jāļauj pieņemt pasākumu, kura mērķis un saturs atbilst 
piešķirtajai kompetencei noteikumā, kas izmantots kā tiesību akta juridiskais pamats.

Komisijas ierosinātie noteikumi noteikti atbilst ne tikai vispārīgajām juridisko pamatu 
prasībām, bet ir arī piemēroti attiecībā uz priekšlikuma mērķi un saturu — ciktāl tas ir 
Direktīvas 96/71/EK gadījumā — veicināt pakalpojumu sniegšanas brīvību, izmantojot darba 
ņēmēju norīkošanu darbā. 
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Šajā gadījumā dubulta juridiskā pamata izmantošana ir tikai tehnisks jautājums, jo LESD IV 
sadaļas 3. nodaļā par pakalpojumiem nav atbilstoša juridiskā pamata tāda veida pasākumiem, 
kurus reglamentē Direktīva 96/71/EK, un priekšlikuma mērķis ir regulēt. Tomēr LESD 62. 
pants attiecas uz LESD 51.– 54. panta piemērojamību nodaļai par pakalpojumiem, tādējādi 
radot iespēju izmantot LESD 53. panta noteikumus, skatot tos kopā ar LESD 62. pantu kā 
juridisko pamatu.

Tā kā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas pieprasījumā atzinuma sniegšanai par 
juridisko pamatu ir minēti ne tikai ziņojuma projektā šajā sakarībā ierosinātie grozījumi, bet 
arī grozījumi, ko iesniegusi atbildīgā komiteja, tie arī tiks ņemti vērā. Divi no noteikumiem, 
kas ierosināti kā juridiskais pamats, — LESD 54. pants un 151. pants — nevar tikt izmantoti 
kā juridisks pamats, jo tajos nav nevienas atsauces uz kādu likumdošanas procedūru, un līdz 
ar to nav pamata tos turpmāk izskatīt. 

LESD 46. un 56. pantā ir atsauce uz parasto likumdošanas procedūru. Tomēr to pasākumu 
izskatīšana, kurus minētie panti ļauj Savienībai veikt, liecina, ka tie neatbilst priekšlikuma 
mērķim un saturam. LESD 46. pantā ir uzskaitītas vairākas darbības, kuru mērķis ir veicināt 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, atvieglojot kopējā darba tirgus darbību, un neviena no 
šīm darbībām neatbilst ne spēkā esošās direktīvas, ne priekšlikuma mērķim un saturam. LESD 
56. pantā ir pieļauta pakalpojumu sniegšanas brīvības attiecināšana arī uz trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, un tas acīmredzami nav 
priekšlikuma priekšmets. Lai pants būtu piemērojams kā juridiskais pamats, būtu jāparedz 
pilnīgi cits tiesību akts.

Paliek jautājums par to, vai LESD 153. pantu varētu pievienot būtībā kā otru juridisko 
pamatu. 2. punktā ir noteikts juridiskais pamats, lai pieņemtu direktīvas, ar ko nosaka 
“minimuma prasības” sociālās politikas jomās, kas uzskaitītas šā panta 1. punktā. 1. punkta a) 
un b) apakšpunktos, kas ir ierosināti kā papildu juridiskais pamats, ir atsauces attiecīgi uz 
“uzlabojumiem, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību,” un 
“darba apstākļiem”. Direktīvas, ar kurām paredzēts īstenot a) un b) apakšpunktā noteiktos 
mērķus, ir jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Ņemot vērā priekšlikuma mērķi, kas jo īpaši pausts ievada apsvērumos, kā arī Direktīvas 
96/71/EK pantos ierosināto grozījumu saturu, var secināt, ka priekšlikumā aizvien lielāks 
uzsvars tiek likts uz darba ņēmēju tiesību aizsardzību salīdzinājumā ar spēkā esošo direktīvu. 
Tas pieņemšanas gadījumā varētu mazināt “līdzsvaru starp nepieciešamību veicināt 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un nepieciešamību aizsargāt darbā norīkoto darba ņēmēju 
tiesības”, kas minēts priekšlikuma 4. apsvērumā attiecībā uz norīkoto darba ņēmēju tiesību 
aizsardzību. 

Atsauce priekšlikuma 4. apsvērumā uz nepieciešamību ”izvērtēt, vai Darba ņēmēju 
norīkošanas direktīva vēl aizvien nodrošina pareizo līdzsvaru starp vajadzību veicināt 
pakalpojumu sniegšanas brīvību un vajadzību aizsargāt norīkoto darba ņēmēju tiesības,“ arī, 
šķiet, liecina par to, ka šis pēdējais aspekts ir bijis viens no iemesliem Komisijas lēmumam 
ierosināt grozījumus direktīvā, lai gan nodrošināt „līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
uzņēmumiem”, kā minēts 1. apsvērumā, arī varētu būt svarīgi šajā ziņā.

Tādējādi, lai gan pakalpojumu sniegšanas brīvība, izmantojot darba ņēmēju norīkošanu darbā, 
joprojām ir mērķis, kas pamato Komisijas ierosinātos priekšlikuma juridiskos pamatus, varētu 
apgalvot, ka uzsvars priekšlikumā uz norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību ļauj uzskatīt 
to par atsevišķu un vienlīdz svarīgu mērķi, kas atspoguļojas priekšlikuma saturā, un šādā 
gadījumā varētu būt piemēroti izmantot dubultu juridisko pamatu. 
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Tomēr novērtējumā par to, cik lietderīgi būtu pievienot LESD 153. pantu kā faktiski otru 
juridisko pamatu, būtu arī jāņem vērā Parlamenta pieņemtā nostāja. Ziņojuma projekta 
līdzreferenti atbildīgajā komitejā, protams, sniedz norādi šajā ziņā, un tas varētu liecināt par 
mēģinājumu turpmāk mainīt līdzsvaru uz norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Tomēr 
ziņojuma projektā ir gandrīz 500 grozījumu un divas komitejas tajā sniedz atzinumus. Līdz ar 
to galīgajā atzinumā būtu jāņem vērā arī pieņemtais ziņojums. 

Attiecībā uz LESD 153. pantu kā juridisko pamatu būtu jāatzīmē, ka nevar atsaukties uz šā 
panta 1. punktu vienu pašu, jo procedūras atsauces atrodamas šā panta 2. punktā. Tādējādi, ja 
tiek izmantots 153. pants, būtu jāatsaucas uz šā panta 2. punktu.1 Jāatzīmē arī, ka 2. punkts 
attiecas uz divām atšķirīgām procedūrām — parasto likumdošanas procedūru un īpašo 
likumdošanas procedūru — atkarībā no tā, kuru (-s) 1. punktā norādīto (-s) mērķi (-us) ar 
tiesību aktu paredzēts īstenot. Tādēļ nebūtu vēlams atsaukties uz LESD 153. pantu kopumā, 
un, ja sasniedzamie mērķi ir tie, kas pausti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, vajadzētu būtu 
skaidram, ka šīs tiesību normas ir jālasa kopā ar šā panta 2. punktu.

6. Secinājumi

Komisijas ierosinātie juridiskie pamati, proti, LESD 53. pants un LESD 62. pants, ir 
piemērots juridiskais pamats ierosinātajiem direktīvas grozījumiem. LESD 153. panta 2. 
punkts būtu jāuzskata par papildu juridisko pamatu, it īpaši, ja Parlaments ir licis papildu 
uzsvaru uz norīkoto darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Ja LESD 153. pants tiktu pievienots 
juridiskajam pamatam, būtu ieteicams šajā gadījumā atsaukties uz LESD 153. panta 1. punkta 
a) un b) apakšpunktu saistībā ar LESD 153. panta 2. punktu.

Ar cieņu

Pavel Svoboda

1 Komisija tradicionāli ir atsaukusies tikai uz 2. punktu. Kā nesenu piemēru skatīt, piemēram, priekšlikumu, ar 
ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 
mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016) 248 final).


