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ĪSS PAMATOJUMS

Šā Komisijas priekšlikuma mērķis ir nevis izveidot jaunu tiesību normu kopumu, bet gan jau 
esošu konvenciju — 1980. gada Romas I konvenciju (Konvencija) — pārveidot par Kopienas 
instrumentu. Tomēr Komisija ir mēģinājusi arī modernizēt atsevišķus Konvencijas 
noteikumus, it īpaši tos, kas attiecas uz darba līgumu.

Pirms priekšlikuma ir veiktas konsultācijas ar dalībvalstīm un pilsonisko sabiedrību, it īpaši ar 
Zaļās grāmatas un atklātas izskatīšanas palīdzību1. Par Zaļo grāmatu tika saņemtas aptuveni 
80 atbildes2 no valdībām, universitātēm, juristiem utt. Eiropas Kopienai ir tiesības pieņemt 
Kopienas instrumentus attiecībā uz likumu kolīzijas normām (vai starptautisko privāttiesību 
aktiem) saskaņā ar EK līguma 61. panta c) apakšpunktu.

Komisija priekšlikumu iesniedza 2005. gada 15. decembrī. Eiropas Parlamentā par atbildīgo 
komiteju ir iecelta Juridiskā komiteja.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ir nolēmusi iesniegt atbildīgajai komitejai atzinuma 
projektu par šo priekšlikumu, jo tas ir cieši saistīts ar Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Priekšlikums attiecas arī uz svarīgām 
izmaiņām noteikumos par tiesību aktu, kas piemērojams darba līgumiem.

Šis atzinuma projekts pievēršas nekonsekvencēm un juridiski tehniskiem elementiem, kurus 
var precizēt, lai uzlabotu regulu. Kopējais mērķis ir sniegt lielāku juridisko noteiktību tiesību 
aktam, kas piemērojams darba līgumiem.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
11. apsvērums

(11) Attiecībā uz individuālajiem darba 
līgumiem kolīzijas normai jāļauj noteikt 
darba attiecību smaguma centru neatkarīgi 
no jebkādas šķietamības. Šis noteikums
neskar tās valsts imperatīvo normu 

(11) Attiecībā uz individuālajiem darba 
līgumiem kolīzijas normai jāļauj noteikt 
darba attiecību smaguma centru neatkarīgi 
no jebkādas šķietamības. Šī regula neskar 
tās valsts imperatīvo normu piemērošanu, uz 

  
1 Zaļā grāmata par 1980. gada Romas Konvencijas par tiesību akta, kas piemērojams līgumsaistībām, pārveidi 
par Kopienas instrumentu un tā modernizāciju (COM(2002)0654).
2 Visas atbildes ir publicētas Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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piemērošanu, uz kuru darbinieks norīkots, kā 
paredzēts 1996. gada 16. decembra direktīvā 
96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.

kuru darbinieks norīkots, kā paredzēts 
1996. gada 16. decembra direktīvā 96/71/EK 
par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā.

Pamatojums

Regulā skaidri jānorāda attiecības ar Direktīvu 96/71/EK un atsauce uz to. Pirmajā teikumā 
paredzētais noteikums nav vienīgā šīs regulas daļa, kurai nevajadzētu skart direktīvu par 
darba ņēmēju norīkošanu. Precizēts arī formulējums angļu valodā. Grozījums nodrošina 
skaidrību un konsekvenci saistībā ar Direktīvu 96/71/EK.

Grozījums Nr. 2
11.a apsvērums (jauns)

(11.a) Direktīva 96/71/EK paredz 
darbinieku aizsardzības obligātos 
noteikumus, ko piemēro darbiniekiem, kas 
nosūtīti no dalībvalsts, kurā viņi parasti 
strādā, uz citas dalībvalsts teritoriju, un 
neliedz dalībvalstīm kolektīvajos nolīgumos 
paredzēt citus darba noteikumus, kā arī
piemērot citus darba nosacījumus, ja to 
prasa sabiedriskās kārtības noteikumi.
1 OV L 18, 21.5.1997., 1. lpp.

Pamatojums

Šis jaunais apsvērums paskaidro Direktīvā 96/71/EK paredzēto noteikumu kopuma īpašo 
raksturu, kas neliedz dalībvalstīm pieņemt labāk aizsargājošus noteikumus valsts līmenī, 
piemēram, paredzot citus darba noteikumus saskaņā ar sabiedriskās kārtības noteikumiem.

Grozījums Nr. 3
6. panta 1. punkts

1. Neatkarīgi no 3. panta pušu izdarīta 
tiesību aktu izvēle individuālajā darba 
līgumā neliedz darbiniekam to imperatīvo 
normu aizsardzību, kas būtu piemērojamas 
saskaņā ar šo pantu, ja nav izdarīta izvēle.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 4
6. panta 2. punkts

2. Ja nav izdarīta izvēle saskaņā ar 3. pantu, 
individuālos darba līgumus reglamentē:

2. Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem, ja
nav izdarīta izvēle saskaņā ar 3. pantu, 
individuālo darba līgumu reglamentē:

Pamatojums

Komisija ir svītrojusi Konvencijā iekļauto formulējumu „neatkarīgi no 4. panta 
noteikumiem”. Šis teksts ir atkārtoti iekļauts skaidrības un konsekvences labad.

Grozījums Nr. 5
6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) tās valsts tiesību akti, kurā vai no kuras
darbinieks, pildot līgumu, parasti veic darbu. 
Darba parastās veikšanas vieta nav 
uzskatāma par mainītu, ja darbinieks uz 
laiku veic darbu citā valstī. Uzskata, ka 
darba veikšana citā valstī notiek uz laiku, ja 
tiek sagaidīts, ka darbinieks pēc uzdevuma
veikšanas ārvalstīs atgriezīsies savā darbā 
izcelsmes valstī. Jauna darba līguma 
noslēgšana ar sākotnējo darba devēju vai 
darba devēju, kas pieder tai pašai 
uzņēmumu grupai kā sākotnējais darba 
devējs, neizslēdz to, ka darbinieks veic 
darbu citā valstī uz laiku;

(a) tās valsts tiesību akti, kurā darbinieks, 
pildot līgumu, parasti veic darbu. Darba 
parastās veikšanas vieta nav uzskatāma par 
mainītu, ja darbinieks uz laiku veic darbu 
citā valstī. Tomēr viņa darba un apmaksas 
noteikumi ir pakļauti tās valsts tiesību 
aktiem, kurā viņš uz laiku veic darbu. 
Uzskata, ka darba veikšana citā valstī notiek 
uz laiku, ja tiek sagaidīts, ka darbinieks pēc 
konkrēto uzdevumu veikšanas ārvalstīs 
atgriezīsies savā darbā izcelsmes valstī; 

Pamatojums

Teksts „uzskata, ka darba veikšana citā valstī notiek uz laiku, ja tiek sagaidīts, ka darbinieks 
pēc uzdevuma veikšanas ārvalstīs atgriezīsies savā darbā izcelsmes valstī” nebija iekļauts 
Konvencijā. Šajā tekstā ir risks brīvi interpretēt „uzdevumus”. Ja darbinieka uzdevums, 
piemēram, ir pārstāvēt Y dalībvalstī darba devēju, kurš atrodas X dalībvalstī? Kad šis 
uzdevums ir „paveikts”? Potenciāli tas var būt ļoti ilgs periods. Vārda „konkrēto” 
iekļaušana norāda, ka pagaidu darbība citā valstī būtu jāinterpretē šauri.

Šis teksts nebija iekļauts Konvencijā. Ja rodas konflikts starp vietējo darba devēju un 
darbinieku, tad vienīgajai piemērotajai darba vietai jābūt norīkošanas valstī. Var piemērot 
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citu tiesību aktu, bet tikai piemērojot 3. nodaļas izņēmuma noteikumu. Jaunais papildinājums 
paplašina un tādējādi padara neskaidrāku nozīmi, kas ir darba vietai kā parastajam 
savienojošajam faktoram. Turklāt šis noteikums varētu veicināt arī darba līgumu noslēgšanu 
tikai kā aizsegu īstajam līgumam. Tādēļ šis noteikums būtu jāsvītro.

Termins “no kuras” ir ļoti neskaidrs. Grozījuma mērķis ir novērst regulāru nosūtīšanu darbā 
no dalībvalsts, kurā darba likums ir mazāk attīstīts nekā valstī, uz kuru darbinieks tiek 
nosūtīts.

Grozījums Nr. 6
6. panta 2. punkta (aa) apakšpunkts (jauns)

(aa) ja darbinieks parasti neveic darbu 
kādā vienā valstī, tās valsts tiesību akti, no 
kuras darbinieks, pildot līgumu, parasti 
veic darbu;

Grozījums Nr. 7
6. panta 2. punkta 2. daļa (jauna)

Ja no apstākļu kopuma izriet, ka darba 
līgumam ir ciešāka saikne ar citu valsti, 
piemēro šīs citas valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 8
6. panta 3. punkts

3. Šā panta 2. punktā norādītos tiesību 
aktus var nepiemērot, ja no apstākļu 
kopuma izriet, ka darba līgumam ir ciešāka 
saikne ar citu valsti; šādā gadījumā 
piemērojami ir šīs citas valsts tiesību akti.

svītrots

Pamatojums

Šī elastīguma klauzula jāpiemēro tikai īpašos gadījumos, piemēram, darbiniekiem, kuriem 
jāstrādā lidmašīnās, uz kuģiem vai naftas platformām. Tāpēc labāk ir iekļaut šo noteikumu 
punktā, kas attiecas tieši uz šo jautājumu.

Grozījums Nr. 9
8. panta 1. punkts

1. Imperatīvā norma ir obligāta norma, kuras 1. Šī panta nozīmē imperatīvā norma ir 
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ievērošanu valsts uzskata par būtisku savas 
politiskās, sociālās un ekonomiskās kārtības 
nodrošināšanai tiktāl, ka to piemēro jebkurai 
situācijai, kas ietilpst šīs normas 
piemērošanas jomā, neatkarīgi no tā, kādi 
tiesību akti citādi būtu jāpiemēro līgumam 
saskaņā ar šo regulu.

obligāta norma, kuras ievērošanu valsts 
uzskata par nepieciešamu darbinieku 
aizsargāšanai vai savas politiskās, sociālās 
un ekonomiskās kārtības nodrošināšanai 
tiktāl, ka to piemēro jebkurai situācijai, kas 
ietilpst šīs normas piemērošanas jomā, 
neatkarīgi no tā, kādi tiesību akti citādi būtu 
jāpiemēro līgumam saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Teksts „šī panta nozīmē” ir pievienots skaidrības un konsekvences labad. Imperatīvās normas 
ir pieminētas daudzos šīs regulas pantos, bet tām ir atšķirīga nozīme. Tādēļ ir svarīgi noteikt, 
ka 8. pantā sniegtā imperatīvo normu definīcija attiecas tikai uz darba līgumiem šī konkrētā 
panta izpratnē.

Vārdu „būtisks” aizstāj ar vārdu „nepieciešams”. Darba ņēmēju norīkošanas direktīva 
pamatojas uz iespēju uzņemošajai dalībvalstij norīkošanas gadījumā atkāpties no izcelsmes 
dalībvalsts tiesību aktiem. Šaura definīcija tam, ko var uzskatīt par uzņemošās dalībvalsts 
darba likuma „stingru” noteikumu, kuru varētu piemērot norīkošanas gadījumā, varētu 
ierobežot direktīvas 3. panta 1. punkta sarakstu vai novērst tā attiecināšanu uz citām 
darbaspēka aizsardzības jomām. Imperatīvo normu definīcija riskē arī ierobežot to, kā 
„sabiedriskās kārtības noteikumu” gadījumā dalībvalstis piemēro darba noteikumus, kas nav 
minēti 3. panta 1. punktā.

Norādi par obligātiem noteikumiem nevar definēt/tulkot ierobežojošā veidā; tai jāattiecas 
vismaz uz noteikumiem, kas ir būtiski darbinieku aizsargāšanai.
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