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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Töötajate vaba liikumine, 

asutamisvabadus ja teenuste osutamise 

vabadus on Euroopa Liidu toimimise 

lepingus sätestatud liidu ühtse turu 

aluspõhimõtted. Nende põhimõtete 

rakendamist on liit arendanud, et tagada 

ettevõtjatele võrdsed tingimused ja 

töötajate õiguste austamine. 

(1) Töötajate vaba liikumine, 

asutamisvabadus ja teenuste osutamise 

vabadus on Euroopa Liidu toimimise 

lepingus sätestatud liidu ühtse turu 

aluspõhimõtted. Nende põhimõtete 

rakendamist on liit arendanud, et tagada 

ettevõtjatele võrdsed tingimused ja 

võidelda ebaausa konkurentsi vastu, 

tagades samas töötajate õiguste austamise. 

Töötasude või palkade erinevust ja 

juurdepääsu kapitalile ei tohiks pidada 

üksi ebaausaks konkurentsiks. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Teenuste osutamise vabadus 

hõlmab ettevõtjate õigust osutada teenuseid 

muus liikmesriigis ning lähetada sinna 

nende teenuste osutamiseks ajutiselt oma 

töötajaid. 

(2) Teenuste osutamise vabadus 

hõlmab ettevõtjate õigust osutada teenuseid 

muus liikmesriigis ning lähetada sinna 

nende teenuste osutamiseks ajutiselt oma 

töötajaid. Teenuste osutamise ajutine 

iseloom tuleb kindlaks teha 

juhtumipõhiselt teenuse kestuse, 

korrapärasuse, perioodilisuse ja 

järjepidevuse alusel. Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 56 sätestatakse, 

et teenuste osutamise vabaduse piirangud 

on keelatud. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 

kohaselt edendab liit sotsiaalset õiglust ja 

kaitset. Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 9 on liidule antud ülesanne 

edendada kõrget tööhõive taset, tagada 

piisav sotsiaalne kaitse ja võidelda 

sotsiaalse tõrjutuse vastu. 

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 

kohaselt edendab liit sotsiaalset õiglust ja 

kaitset. Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 9 on liidule antud ülesanne 

edendada kõrget tööhõive taset, tagada 

piisav sotsiaalne kaitse ja võidelda 

sotsiaalse tõrjutuse vastu hariduse, 

koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge 

tasemega. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Võitlus lähetamisega seotud 

pettuse, sotsiaalse dumpingu, 

kuritarvitamise ja eeskirjadest 

kõrvalehoidmise vastu on prioriteet. 

Lähetamisega seotud liidu eeskirjade 

tõhustamine on seetõttu äärmiselt vajalik. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Peaaegu kakskümmend aastat 

pärast töötajate lähetamist käsitleva 

direktiivi vastuvõtmist on vaja hinnata, 

kas selle direktiiviga on ikka veel võimalik 

saavutada õiget tasakaalu vajaduste vahel 

soodustada teenuste osutamise vabadust ja 

kaitsta lähetatud töötajate õigusi. 

(4) Peaaegu kakskümmend aastat 

pärast töötajate lähetamist käsitleva 

direktiivi vastuvõtmist ja pidades silmas 

arvukaid pettusejuhtumeid ja sobimatut 

siseriiklikku õigust, ei ole selle direktiiviga 

veel võimalik saavutada õiget tasakaalu 

vajaduste vahel soodustada teenuste 

osutamise vabadust ja kaitsta lähetatud 

töötajate õigusi. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Võrdse kohtlemise põhimõte ja 

kodakondsuse alusel diskrimineerimise 

keeld on sätestatud ELi õiguses juba 

asutamislepingutes. Teisese õiguse kaudu 

on rakendatud põhimõtet, et töötasu peab 

olema võrdne mitte üksnes naistel ja 

meestel, vaid ka tähtajaliste lepingutega 

töötajatel ja sarnastel alalistel töötajatel, 

osalise ja täistööajaga töötajatel ning 

renditöötajatel ja kasutajaettevõtjatega 

sarnastel töötajatel. 

(5) Võrdse kohtlemise põhimõte ja 

kodakondsuse alusel diskrimineerimise 

keeld on sätestatud ELi õiguses juba 

asutamislepingutes. Teisese õiguse kaudu 

on rakendatud põhimõtet, et töötasu peab 

olema võrdne mitte üksnes naistel ja 

meestel, vaid ka tähtajaliste lepingutega 

töötajatel ja sarnastel alalistel töötajatel, 

osalise ja täistööajaga töötajatel ning 

renditöötajatel ja kasutajaettevõtjatega 

sarnastel töötajatel. Neid põhimõtteid 

kohaldades tuleb arvesse võtta ja järgida 

Euroopa Liidu Kohtu (Euroopa Kohtu) 

asjakohast kohtupraktikat. 

Selgitus 

Vt muu hulgas kohtuasi C-341/05: Laval, punkt 60, kohtuasi C-490/04, punkt 19, liidetud 

kohtuasjad C-49/98, C-50/98, C-52/98 kuni C-54/98 ja C-68/98 kuni C-71/98. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Rooma I määruse artiklites 3 ja 8 

täpsustatakse, et individuaalset 

töölepingut reguleerib asjaomaste poolte 

valitud õigus. Selline valik ei saa jätta 

töötajat ilma selle riigi õiguse 

kohustuslike eeskirjade kaitsest, mida 

oleks kohaldatud, kui pooled oleksid selle 

valinud. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Tööandjate ja töötajate vabadus 

valida kohaldatavat õigust peaks olema 

nii töötajate vaba liikumise kui ka 

teenuste osutamise vabaduse üks 

nurgakivi. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Rooma I määruse kohaselt ei loeta 

riiki, kus töötaja harilikult töötab, 

muutunuks, kui töötaja asub ajutiselt tööle 

teise riiki. 

(7) Lisaks ei loeta Rooma I määruse 

kohaselt riiki, kus töötaja harilikult töötab, 

muutunuks, kui töötaja asub ajutiselt tööle 

teise riiki. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Euroopa Kohtu praktika kohaselt 

ei saa lähetatud töötajad mingil viisil 

juurdepääsu vastuvõtva riigi tööturule, 

kui nad pöörduvad pärast töö lõpetamist 

oma päritoluriiki tagasi. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 b) Euroopa Kohus on leidnud, et 

teenuste osutamise ajutine iseloom tuleb 

kindlaks teha, võttes arvesse teenuse 

kestust, korrapärasust, perioodilisust ja 

järjepidevust. Aluslepingu tähenduses 
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võib teenuste osutaja varustada ennast 

vastuvõtvas liikmesriigis taristuga, mis on 

vajalik kõnealuste teenuste osutamiseks. 

(Kohtuasi C-55/94: Reinhard Gebhard vs. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori 

di Milano, EKL 1995, I-04165, punkt 39; kohtuasi C-396/13: Sähköalojen ammattiliitto ry vs. 

Elektrobudowa Spółka Akcyjna, 2015, kohtuasi C-396/1) 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 c) Samuti on direktiivi 2014/67/EL 

üks eesmärk teha kindlaks tegelik 

lähetamine ning ennetada eeskirjade 

kuritarvitamist ja nendest 

kõrvalehoidmist. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 

kestavad kaua, on vaja sätestada, et 

kauem kui 24 kuud kestva lähetuse puhul 

loetakse vastuvõtvat liikmesriiki riigiks, 

kus tööd tehakse. Kooskõlas Rooma I 

määruses sätestatud põhimõttega 

kohaldatakse selliste lähetatud töötajate 

töölepingute suhtes vastuvõtva liikmesriigi 

õigust, kui pooled ei ole valinud muud 

õigust. Kui valitud on muu õigus, ei või 

selle tagajärjel siiski töötajat ilma jätta 

kaitsest, mis tagatakse talle sätetega, 

millest ei saa vastuvõtva riigi õiguse 

alusel sõlmitud lepinguga erandit teha. 

Neid sätteid tuleks kohaldada alates 

lähetuse algusest juhul, kui lähetus on 

kavandatud rohkem kui 24 kuuks, ja 

alates esimesest päevast pärast 24 kuu 

välja jäetud 
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möödumist, kui lähetuse tegelik kestus 

ületab 24 kuud. See eeskiri ei mõjuta muu 

liikmesriigi territooriumile töötajaid 

lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 

teenuste osutamise vabadust ka olukorras, 

kus lähetus ületab 24 kuud. Eesmärk on 

üksnes luua õiguskindlus Rooma I 

määruse kohaldamisel konkreetse 

olukorra suhtes, ilma seda määrust 

muutmata. Töötajad saavad eelkõige kasu 

Rooma I määruse kohastest kaitsest ja 

hüvedest. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Väljakujunenud kohtupraktika 

kohaselt on lubatud teenuste osutamise 

vabadust piirata vaid siis, kui seda 

õigustavad ülekaalukad üldise huvi 

põhjused, ning need piirangud peavad 

olema proportsionaalsed ja vajalikud. 

(9) ELi toimimise lepingu artiklis 56 

nõutakse teenuste osutamise vabadusele 

seatud mis tahes piirangute kaotamist, 

isegi kui seda piirangut kohaldatakse 

ühetaoliselt nii kodumaiste kui ka teiste 

liikmesriikide teenuseosutajate suhtes, kui 

sellega keelatakse teises liikmesriigis 

asuva ja seal seaduslikult samalaadseid 

teenuseid osutava teenuseosutaja tegevus, 

takistatakse tema tegevust või muudetakse 

see tegevus vähem huvipakkuvaks. 
Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on 

lubatud teenuste osutamise vabadust piirata 

vaid siis, kui seda õigustavad ülekaalukad 

üldise huviga seotud põhjused, ning need 

piirangud peavad olema asjakohased, 

proportsionaalsed ja vajalikud. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Direktiivis 2014/67/EL, mis 

käsitleb direktiivi 96/71/EÜ jõustamist, on 
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ette nähtud mitmed sätted, et tagada 

töötajate lähetamise eeskirjade jõustamine 

ja nende järgimine kõikide 

teenuseosutajate poolt. Jõustamisdirektiivi 

artiklis 4 esitatakse loetelu asjaoludest, 

mida tuleks hinnata, et teha kindlaks 

tegelik lähetamine ning ennetada 

eeskirjade kuritarvitamist ja nendest 

kõrvalehoidmist. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kuna rahvusvahelise maanteeveo 

sektoris iseloomustab tööülesandeid suur 

mobiilsus, tekitab töötajate lähetamist 

käsitleva direktiivi rakendamine erilisi 

õiguslikke küsimusi ja raskusi (eriti juhul, 

kui seos asjaomase liikmesriigiga ei ole 

piisav). Neid probleeme oleks kõige 

sobivam lahendada sektoripõhiste 

õigusaktide ja muude ELi algatustega, 

mille eesmärk on parandada maanteeveo 

siseturu toimimist. 

(10) Kuna rahvusvahelise transpordi 

sektoris iseloomustab tööülesandeid suur 

mobiilsus, tekitab töötajate lähetamine 

selles valdkonnas erilisi õiguslikke 

küsimusi ja raskusi (eriti juhul, kui seos 

asjaomase liikmesriigiga ei ole piisav). 

Komisjon on teatanud, et ta tegeleb selle 

küsimusega sektoripõhiste õigusaktide 

kaudu ja seega jäetakse kõnealune sektor 

direktiivi 96/71/EÜ sätetest välja jätta. 

Seepärast jäetakse sellised veoteenused 

nagu transiitveod, rahvusvahelised veod 

ja seotud kabotaažveod käesoleva 

direktiivi kohaldamisalast välja.  

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Konkurentsivõimelisel siseturul ei 

konkureeri teenuseosutajad mitte üksnes 

tööjõukulude, vaid ka tootlikkuse ja 

tõhususe ning kaupade ja teenuste 

kvaliteedi ja uudsuse alusel. 

(11) Konkurentsivõimelisel siseturul ei 

konkureeri teenuseosutajad mitte üksnes 

kulude, vaid ka töötajate oskuste, 

tootlikkuse ja tõhususe alusel, kusjuures 

töötasud põhinevad alati mitmel 

parameetril, sealhulgas töökogemus, 

profiil, ülesannete tase ja tööturu 

tingimused, või kaupade ja teenuste 
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kvaliteedi ja uudsuse alusel. 

Selgitus 

Kooskõlas kirjalikult vastatava küsimuse vastusega, mille andis komisjoni nimel volinik 

Oettinger (E-008821/2016, 25.1.2017). „Nagu igas organisatsioonis, põhineb töötasu ka ELi 

institutsioonides mitmel parameetril, sealhulgas töökogemus, profiil, ülesannete tase, tööturu 

tingimused jne.” 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Riiklike töösuhete süsteemide 

mitmekesisuse ja sotsiaalpartnerite 

sõltumatuse austamist on ELi toimimise 

lepingus sõnaselgelt tunnustatud. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriikide pädevusse kuulub 

tasustamiseeskirjade kehtestamine 

vastavalt riigi õigusele ja tavadele. 

Lähetatud töötajate suhtes kohaldatavad 

riigi tasustamiseeskirjad peavad siiski 

olema põhjendatud vajadusega kaitsta 

lähetatud töötajaid ja need eeskirjad ei tohi 

ebaproportsionaalselt piirata teenuste 

piiriülest osutamist. 

(12) Liikmesriikide pädevusse kuulub 

tasustamiseeskirjade kehtestamine 

vastavalt riigi õigusele ja tavadele. Need 

lähetatud töötajate suhtes kohaldatavad 

riigi tasustamiseeskirjad peavad siiski 

olema proportsionaalsed, 

mittediskrimineerivad ja põhjendatud 

vajadusega kaitsta lähetatud töötajaid ja 

need eeskirjad ei tohi ebaproportsionaalselt 

piirata teenuste piiriülest osutamist. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (12 a) Euroopa Kohtu praktikas on 

kindlaks määratud, et töötajate 

sotsiaalkaitset võib tunnustada kui 

ülekaalukat põhjust, mis õigustab selliste 

kohustuste kehtestamist, mis võivad 

kujutada endast teenuste osutamise 

vabaduse piiranguid. See ei ole aga nii 

juhul, kui tööandja poolt tööle võetud 

töötajad teevad ajutiselt tööd vastuvõtvas 

liikmesriigis ja saavad sama või 

põhimõtteliselt sama kaitset tänu 

kohustustele, mida tööandja peab juba 

täitma selles liikmesriigis, kus ta on 

asutatud. See on eriti tähtis selliste 

täiendavate kohustuste kehtestamise 

vältimisel, mida ettevõtjad peavad juba 

täitma samade tööperioodide puhul 

liikmesriikides, kus nad on asutatud. 

Samuti on Euroopa Kohus välistanud 

selliste riiklike sätete seaduslikkuse, mis 

muudavad teenuse osutamise teistest 

liikmesriikidest ettevõtjate jaoks 

koormavamaks kui riigi territooriumil 

asutatud ettevõtjate puhul, takistades 

seega teenuste vaba liikumist. 

(Arblade, liidetud kohtuasjad 369/96 ja 376/96 (punkt 51); Seco, liidetud kohtuasjad 62 ja 

63/81, Seco SA vs. Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité ning 

Raymond Vander Elst vs. Office des Migrations Internationales, kohtuasi C-43/93.) 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Euroopa Kohus on veel 

täpsustanud, et kollektiivlepinguid 

käsitlevad sätted ei saa iseenesest olla 

avaliku korra erandiks direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 10 tähenduses. 

(Kohtuasi C-319/06: Euroopa Ühenduste Komisjon vs. Luksemburgi Suurhertsogiriik, punkt 

64.) 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Siseriiklikul õigusel või üldiselt 

kohaldatavatel kollektiivlepingutel 

põhinevad tasu elemendid peaksid olema 

kõigile teenuseosutajatele selged ja 

läbipaistvad. Seepärast on põhjendatud 

kohustada liikmesriike avaldama tasu 

olulised elemendid ühel, 

jõustamisdirektiivi artikliga 5 ette nähtud 

veebisaidil. 

(13) Teave siseriiklikul õigusel või 

artikli 3 lõike 8 tähenduses üldiselt 

kohaldatavaks tunnistatud 
kollektiivlepingutel või vahekohtu otsustel 

põhinevate tasu oluliste elementide kohta 

peaks olema kõigile teenuseosutajatele 

selge, ajakohane, läbipaistev ja avalikult 

kättesaadav. Seepärast on põhjendatud 

kohustada liikmesriike avaldama see teave 

ühel, jõustamisdirektiivi artikliga 5 ette 

nähtud veebisaidil. Samuti on 

sotsiaalpartnerid kohustatud 

avalikustama kõik kollektiivlepingud, mis 

on kohaldatavad käesoleva direktiivi 

kohaselt. Ühtlasi tuleks välisriigi 

alltöövõtjaid teavitada kirjalikult 

töötingimustest, mida nad peaksid 

lähetatud töötajate suhtes kohaldama. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Kõik käesoleva direktiiviga 

kehtestatavad meetmed on põhjendatud ja 

proportsionaalsed, et lähetatud töötajaid 

kaitstes mitte tekitada halduskoormust või 

piirata ettevõtjate ning eriti väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 

võimet luua uusi töökohti. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liikmesriikides kohaldatavad 

õigus- ja haldusnormid või 

kollektiivlepingud võivad tagada, et 

alltöövõtt ei anna ettevõtjatele võimalust 

vältida eeskirju, millega tagatakse teatavad 

tasu hõlmavad töötingimused. Kui sellised 

tasustamiseeskirjad on riigi tasandil 

kehtestatud, võib liikmesriik neid 

mittediskrimineerivalt kohaldada töötajaid 

tema territooriumile lähetavate ettevõtjate 

suhtes, tingimusel et need eeskirjad ei piira 

ebaproportsionaalselt teenuste piiriülest 

osutamist. 

(14) Liikmesriikidel on vabadus 

kehtestada oma territooriumil 

asjakohaseid meetmeid, mis on 

kohaldatavad teenuseosutajate, 

sealhulgas muu liikmesriigi 

teenuseosutajate suhtes, et tagada 

kooskõla kohaldatavate eeskirjadega, mis 

käsitlevad lähetamist alltöövõtuahelate 

korral. Ehitussektori puhul on 

liikmesriikidel direktiivi 2014/67/EL 

alusel juba kohustus võtta asjakohaseid 

vastutusmeetmeid, et tagada aus 

konkurents ja töötajate õigused. Seetõttu 

võivad liikmesriikides üldiselt 
kohaldatavad õigus- ja haldusnormid või 

kollektiivlepingud tagada, et alltöövõtt ei 

anna ettevõtjatele võimalust vältida 

eeskirju, millega tagatakse teatavad tasu 

hõlmavad töötingimused. Kui sellised 

tasustamiseeskirjad on riigi tasandil 

kehtestatud, võib liikmesriik neid 

mittediskrimineerivalt kohaldada töötajaid 

tema territooriumile lähetavate ettevõtjate 

suhtes, tingimusel et need eeskirjad ei piira 

ebaproportsionaalselt teenuste piiriülest 

osutamist. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 1 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

„2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

merekaubaveoettevõtjate merdsõitvate 

töötajate suhtes.” 

„2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

merekaubaveoettevõtjate merdsõitvate 

töötajate suhtes ega ka selliste veoteenuste 

suhtes nagu transiitveod, rahvusvahelised 

veod ja seotud kabotaažveod.” 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 2 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 2 a Artikkel 2 a 

1. Kui lähetuse eeldatav või tegelik 

kestus ületab 24 kuud, loetakse 

liikmesriiki, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse, riigiks, kus töötaja harilikult 

töötab. 

1. Kui üksiktöötaja lähetuse tegelik 

kestus ületab 24 kuud, loetakse 

liikmesriiki, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse, riigiks, kus töötaja harilikult 

töötab, kui pooled ei ole Rooma I määruse 

artikli 3 lõike 1 kohaselt kokku leppinud 

muu õiguse kohaldamises. 

 1 a.  Tööandja võib põhjendatult 

taotleda 24 kuu suhtes erandit, mille teeb 

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus. 

 Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus teeb 

otsuse mis tahes erandite tegemise 

taotluste kohta vastavalt direktiivi 

2014/67/EL artiklile 4 ja kooskõlas 

määrusega 883/2004/EÜ põhjendatult, 

proportsionaalselt ja 

mittediskrimineerivalt.  

 Enne sellise eranditaotluse kohta otsuse 

tegemist konsulteerib vastuvõtva 

liikmesriigi pädev asutus tööandja 

päritoluliikmesriigi pädevate asutustega 

vastavalt direktiivi 2014/67/EL artiklitele 

6 ja 7. 

2. Lõike 1 kohaldamisel võetakse 

samas kohas samu tööülesandeid täitvate 

lähetatud töötajate asendamise korral 

nende töötajate puhul, kelle tegelik 

lähetus kestab vähemalt kuus kuud, 

arvesse asjaomaste töötajate lähetuste 

kumulatiivset kestust. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– lõike 8 tähenduses üldiselt 

kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingutega või vahekohtu 

otsustega, järgmistes küsimustes: 

– lõike 8 tähenduses üldiselt 

kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingutega või vahekohtu 

otsustega, kui need on avaldatud direktiivi 

2014/67/EL artiklis 5 osutatud ühtsel 

ametlikul riiklikul veebisaidil, järgmistes 

küsimustes: 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – punkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tasulise põhipuhkuse minimaalne 

pikkus; 

(b) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – punkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a)  toetuste määrad, mis on ette 

nähtud reisi-, toitlustus- ja majutuskulude 

katmiseks tööga seotud põhjustel kodust 

eemal viibivatele töötajatele. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – punkt a 

 Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab tasu kõiki tasu elemente, mis on 

muudetud kohustuslikuks selle 

liikmesriigi, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse, õigus- ja haldusnormide, 

üldiselt kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega 

ja/või juhul, kui puudub süsteem, mille 

alusel tunnistatakse kollektiivlepingud või 

vahekohtu otsused üldiselt kohaldatavaks, 

muude kollektiivlepingute või vahekohtu 

otsustega lõike 8 teise lõigu tähenduses. 

Käesoleva direktiivi raames määratakse 

tasu kindlaks vastavalt selle liikmesriigi 

õigusele ja/või tavadele, kelle 

territooriumile töötaja lähetatakse, õigus- ja 

haldusnormide, üldiselt kohaldatavaks 

tunnistatud kollektiivlepingute või 

vahekohtu otsustega ja/või juhul, kui 

puudub süsteem, mille alusel tunnistatakse 

kollektiivlepingud või vahekohtu otsused 

üldiselt kohaldatavaks, muude 

kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega 

lõike 8 teise lõigu tähenduses. 

 Tasu arvutamiseks käesoleva direktiivi 

tähenduses võetakse arvesse töötasu 

miinimummäärasid, sh tunni- ja/või 

tükitööpõhist töötasu vastavalt töötasu 

gruppidele ja ületunnitöötasu, toetusi, 

lisatasusid ning muid kohustuslikke 

elemente. Tasu arvutamiseks kasutatavad 

elemendid peavad hõlmama elemente, 

mida makstakse kohapeal palgatud 

töötajatele vastavalt käesoleva artikli 

sätetele. 

 Kui lähetusest tulenevad kulud, nagu 

reisi-, toitlustus- ja majutuskulud, ja need 

kannab tööandja, ei käsitata nende 

kulude eest makstavat hüvitist töötasu 

miinimummäära osana. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – punkt a 

 Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid avaldavad direktiivi 

2014/67/EL artiklis 5 osutatud ühtsel 

ametlikul riiklikul veebisaidil tasu olulised 

elemendid kooskõlas punktiga c. 

Liikmesriigid avaldavad direktiivi 

2014/67/EL artiklis 5 osutatud ühtsel 

ametlikul riiklikul veebisaidil tasu olulised 

elemendid, nende geograafilise ja isikulise 

kohaldamisala ning arvutamise viisi 
kooskõlas punktiga c. 
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 Lähetatud töötajale makstavate summade 

arvutamisel välditakse võrdväärse või 

sarnase olemusega summade 

topeltmaksmist. 

 Liikmesriikide ametiasutused ei karista 

lähetatud töötajale makstavate tasude 

valesti arvutamise või tasumata jätmise 

eest ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil 

avaldatud kättesaamatu, vale või 

ebapiisava teabe tõttu. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige -1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) Lisatakse järgmine lõige: 

 „-1 a.  Teenuseosutajad on vabastatud 

kohustusest maksta trahvi selle eest, kui 

nad maksavad vastuvõtva liikmesriigi 

õigusega kehtestatud miinimumpalgast 

vähem, kui on tõendeid, et vastuvõttev 

liikmesriik ei ole täitnud kohustust 

avaldada direktiivi 2014/67/EL artiklis 5 

osutatud ühtsel ametlikul riiklikul 

veebisaidil tasu olulised elemendid 

kooskõlas punktiga c või kui teave ei ole 

esitatud selgel, läbipaistval ja 

ühemõttelisel viisil. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1a. Kui liikmesriigi territooriumil 

asuvad ettevõtjad on õigus- ja 

haldusnormide või kollektiivlepingu alusel 

1a. Kui liikmesriigi territooriumil 

asuvad ettevõtjad on õigus- ja 

haldusnormide või kollektiivlepingu alusel 
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kohustatud oma lepingujärgsete kohustuste 

täitmiseks sõlmima alltöövõtulepingu 

üksnes ettevõtjatega, kes tagavad teatavad 

tasu hõlmavad töötingimused, võib 

asjaomane liikmesriik proportsionaalselt 

ja mittediskrimineerivalt ette näha, et 

sellistel ettevõtjatel on alltöövõtulepingute 

suhtes sama kohustus, mis artikli 1 lõikes 

1 osutatud, töötajaid tema territooriumile 

lähetavatel ettevõtjatel. 

kohustatud oma lepingujärgsete kohustuste 

täitmiseks sõlmima alltöövõtulepingu 

üksnes ettevõtjatega, kes tagavad teatavad 

tasu hõlmavad töötingimused, tagab 

käesolevas lõikes ette nähtud võimalust 

kasutav asjaomane liikmesriik, et 

käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 1 

osutatud teise ettevõtjaga 

alltöövõtulepinguid sõlmiv ettevõtja 

teavitab kõnealust ettevõtjat kirjalikult 

tasu hõlmavatest töötingimustest, mis 

tuleb tagada enne asjaomaste lepinguliste 

suhete sõlmimist poolte vahel. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) Lisatakse järgmine lõige: 

 „1a a. Töövõtja peab alltöövõtjale 

esitama teabe töötingimuste ja sealhulgas 

tasu kohta, mida kohaldatakse selgel, 

läbipaistval ja ühemõttelisel viisil. 

 Alltöövõtja on vabastatud kohustusest 

tagada teatavad töötingimused, et katta 

ettevõtja ettevõttes vastavalt lõikele 1 

kehtestatud tasu, kui on tõendeid, et 

töövõtja ei ole ettevõtjat nõuetekohaselt 

teavitanud.” 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c a (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) Lisatakse järgmine lõige: 
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 „1b a. Kasutajaettevõtja teavitab 

rendiagentuuri selgel, läbipaistval ja 

ühemõttelisel viisil töötingimuste ja 

töötasu suhtes kohaldatavatest 

õigusnormidest.” 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c b (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) Lisatakse järgmine lõige: 

 „1b b. Võitluses lähetamisega seotud 

pettustega tõhustatakse Euroopa koostööd 

ja kooskõlastamist riiklike 

tööinspektsiooniametite vahel.” 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c c (uus) 

 Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c c) Lõike 7 teine lõik jäetakse välja. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e a (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a)  Lisatakse järgmine lõige: 

 „10 a. Liikmesriigid vabastavad pärast 

sotsiaalpartneritega konsulteerimist ja 

kooskõlas iga liikmesriigi traditsioonide ja 

tavadega tööandjad ja töötajad artikli 3 
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lõike 1 punktides a, b ja c ettenähtud 

nõuete täitmisest, kui tööandja ja töötaja 

tegevus kuulub järgmistesse 

valdkondadesse: 

 a) liidu kodanikele 

meditsiiniteenuseid osutavatele 

organisatsioonidele masinate, seadmete 

või muude toodete tootmine, tarnimine, 

teenindus või hooldus; 

 b) kaitsevaldkonna või liikmesriikide 

või liidu kaitseks vajalike muude 

valdkondade masinate, seadmete või 

muude toodete tootmine, tarnimine, 

teenindus või hooldus; 

 c) lennundus- ja kosmosevaldkonna 

masinate, seadmete või muude toodete 

tootmine, tarnimine, teenindus või 

hooldus; 

 d) raudteeveovaldkonna masinate, 

seadmete või muude toodete tootmine, 

tarnimine, teenindus või hooldus; 

 e) liikmesriigi või liikmesriikide 

elutähtsa taristu jaoks oluliste masinate, 

seadmete või muude toodete tootmine, 

tarnimine, teenindus või hooldus, 

sealhulgas energia- ja 

telekommunikatsiooniteenuste osutamine; 

 f) liikmesriigi või liidu 

piirijulgeoleku tagamiseks oluliste 

masinate, seadmete või muude toodete 

tootmine, tarnimine, teenindus või 

hooldus; 

 g) liidu töötajate või kodanike tervise 

ja ohutuse tagamiseks oluliste masinate, 

seadmete või muude toodete tootmine, 

tarnimine, teenindus või hooldus. 

Selgitus 

Paljud tootjad kõikjal ELis müüvad oma kaupu (nt meditsiinilisi skannereid) koos teenindus- 

ja hoolduslepinguga, mis hõlmab toote kogu tööiga. Artikli eesmärk on võimaldada 

liikmesriikidel vabastada lähetatud töötajad teatavatest nõuetest, mis kohaldamise korral 

piiraksid nende vabadust osutada teenust muus liikmesriigis. 
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Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e b (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 10 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b)  Lisatakse järgmine lõige: 

 10 b. Liikmesriigid vabastavad pärast 

sotsiaalpartneritega konsulteerimist ja 

kooskõlas iga liikmesriigi traditsioonide ja 

tavadega tööandjad ja töötajad artikli 3 

lõike 1 punktides a, b ja c ettenähtud 

nõuete täitmisest, kui tööandja ja töötaja 

tegevuse eesmärk on hariduse ja 

väljaõppe hõlbustamine töötajate või teiste 

isikute jaoks.” 

Selgitus 

Paljud tootjad kõikjal ELis müüvad oma kaupu (nt meditsiinilisi skannereid) koos teenindus- 

ja hoolduslepinguga, mis hõlmab toote kogu tööiga. Artikli eesmärk on võimaldada 

liikmesriikidel vabastada lähetatud töötajad teatavatest nõuetest, mis kohaldamise korral 

piiraksid nende vabadust osutada teenust muus liikmesriigis. 
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