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LÜHISELGITUS 

Sissejuhatus 

Komisjon võttis 8. märtsil 2016 vastu ettepaneku1 töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 

96/71/EÜ2 läbivaatamiseks. Ettepanekule oli lisatud mõjuhinnang3. Komisjon märgib, et 

liikmesriikides praegu valitsevas majanduslikus ja sotsiaalses olukorras ei ole 20 aastat pärast 

direktiivi 96/71/EÜ vastuvõtmist selle eesmärkide täitmine enam tagatud, mistõttu ta esitas 

kõnealuse ettepaneku direktiivi sihipäraseks muutmiseks. Ettepaneku eesmärk on lahendada 

konkreetsed komisjoni poolt välja selgitatud probleemid, tehes seda väikese arvu 

muudatustega.  

Komisjoni sõnul on ettepaneku eesmärk hõlbustada teenuste piiriülest osutamist, mis peab 

toimuma ausa konkurentsi vaimus ja austades õigusi, mis on lähetatud töötajatel, kes on tööle 

võetud ühes liikmesriigis ja kelle nende tööandja lähetab ajutiselt tööle teise liikmesriiki. 

Ettepaneku eesmärk on eelkõige tagada õiglased palgatingimused ning võrdsed tingimused 

lähetava ja vastuvõtva riigi kohalikele äriühingutele.  

Põhjendatud arvamused ja nn kollane kaart 

14 riikide parlamentide koda esitas protokolli nr 2 artiklis 6 sätestatud tähtaja jooksul 

komisjonile põhjendatud arvamuse, mille kohaselt ei ole ettepanek kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega, algatades sellest tulenevalt nn kollase kaardi menetluse. Põhjendatud 

arvamustes toodi peamiste argumentidena välja see, et kehtivad eeskirjad on piisavad ja 

asjakohased, liidu tasandi meetmed ei ole asjakohased, ettepanekus ei tunnistata selgelt 

liikmesriikide pädevust töötasu ja töötingimuste küsimuses ning et ettepanekus sisalduv 

subsidiaarsuse põhimõtet käsitlev selgitus on liiga lühike. Komisjon otsustas pärast nende 

väidete läbivaatamist siiski ettepaneku juurde jääda ning oli oma 20. juuli 2016. aasta teatises 

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja riikide parlamentidele seisukohal, et ettepanek on 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kooskõla ELi õigusega 

Lisaks riikide parlamentide esitatud vastuväidetele on ka parlamendikomisjonis tõstatatud 

küsimus ettepaneku kooskõlast teatavate ELi õiguse aspektidega. Sel juhul on peamiselt 

peetud silmas ettepaneku kokkusobivust järgmiste õigusaktide ja normidega: 

– määrus (EÜ) nr 593/2008 (edaspidi „Rooma I“ määrus)4, mis asendas alates 17. detsembrist 

2009 sõlmitud lepingute puhul lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse 

konventsiooni („Rooma konventsioon“)5; 

                                                 
1 Dokument COM(2016) 128 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=ET.  
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 

teenuste osutamisega, EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1. 
3 Dokument SWD (2016) 52 final. 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 

kohaldatava õiguse kohta („Rooma I määrus“), ELT L 177, 4.7.2008, lk 6. 
5 19. juunil 1980 Roomas allakirjutamiseks avatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse 

konventsioon, EÜT L 266, 9.10.1980, lk 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=ET
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– määrus (EL) nr 1215/20121 (edaspidi „Brüsseli I määrus“), milles kehtestati töölepingute 

puhul kohtualluvust käsitlevad eeskirjad; 

– direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ jõustamist (edaspidi 

„jõustamisdirektiiv“)2, ning 

– teenuste osutamise vabadus, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 26 ja artiklis 

56. 

Seoses Rooma I määrusega seati eelkõige kahtluse alla ettepaneku artikli 2a kooskõla 

määruse artikliga 8 ning tekkis küsimus, kas ettepanekut võiks pidada määrust muutvaks ning 

kas sel juhul on asjakohane muuta määrust direktiiviga. 

Brüsseli I määrusega seoses tõstatati peamise küsimusena, kas ettepaneku artikkel 2a 

mõjutaks määruse artiklites 20–23 sätestatud kohtualluvuseeskirjade kohaldamist.  

Ühtlasi arutleti selle üle, kas 24 kuud kestvat ajavahemikku, mille möödudes kohaldataks 

lähetatud töötaja suhtes vastuvõtva riigi õigust, võiks pidada siseturul teenuste osutamise 

vabaduse rikkumiseks, kuna seeläbi piiratakse lähetatud töötajate kaudu osutatavate teenuste 

piiriülest pakkumist. 

Õiguskomisjon vastutab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte austamise, liidu 

õiguse tõlgendamise ning selle eest, et liidu õigusaktid oleksid kooskõlas esmaste 

õigusaktidega. Õiguskomisjon analüüsis oma pädevuse raames põhjendatud arvamustes 

esitatud argumente. 29. novembril 2016 kuulas õiguskomisjon ära parlamendi õigusteenistuse 

küsimustes, mille parlamendiliikmed tõstatasid ettepaneku kooskõla kohta liidu õigustiku ja 

aluslepingutega.  

Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja jõudis pärast tõstatatud küsimuste tähelepanelikku analüüsimist allpool 

lühidalt esitatud järeldusteni, mis kajastuvad ka komisjoni ettepaneku kohta esitatud 

muudatusettepanekutes. 

Rooma I määruse artikli 8 ja ettepaneku artikli 2a vahelist suhet analüüsides tuleb võtta 

arvesse määruse artiklit 23, milles on sätestatud: „Käesolev määrus, välja arvatud artikkel 7, 

ei piira selliste ühenduse õigusnormide kohaldamist, milles on sätestatud konkreetses 

valdkonnas lepinguliste võlasuhetega seotud rahvusvahelise eraõiguse normid.“ Artiklis 23 

selgitatakse, et Rooma I määruse eesmärk on kehtestada ELis rahvusvahelise eraõiguse 

lepinguõiguse üldised eeskirjad. Seda on seoses töötajate lähetamise direktiiviga täpsemalt 

selgitatud määruse põhjenduses 34. Arvamuse koostaja on seisukohal, et ettepanek oleks 

selgelt lex specialis, mis on Rooma I määruse suhtes ülimuslik. 

Brüsseli I määruse küsimuses ei tundu, et ettepanek läheks sellega vastuollu või tooks kaasa 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning 

kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), ELT L 351, 

20.12.2012, lk 1. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ 

(töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 

1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd, ELT L 159, 28.5.2014, lk 11–31. 
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olulisi muutusi määruses sätestatud kohtualluvuseeskirjade valikus. Määruse artiklis 21 on 

loetletud kohtud, kuhu töötajad võivad esitada hagi oma tööandja vastu. Ühe võimalusena 

võib töötaja esitada hagi „selle paiga kohtutesse, kus või kust töötaja tavaliselt töötab“. Sellest 

tuleneb, et kui see koht, kus töötaja, kelle suhtes kohaldatakse töötajate lähetamise direktiivi, 

harilikult töötab, muutub 24 kuu möödudes päritoluliikmesriigi asemel vastuvõtvaks 

liikmesriigiks, on vastuvõtva liikmesriigi kohtud pädevad vaidlust uurima, kui tööandja selle 

kohtualluvuse valib. 

Teenuste osutamise vabadus on küll üks ELi õiguse aluspõhimõtetest, kuid see ei ole siiski 

piiramatu. Euroopa Kohus on otsustanud, et teenuste osutamise vabadusele piiravat mõju 

avaldav meede võib olla õigustatud, „tingimusel et see on vastavuses ülekaaluka üldise 

huviga, mis ei ole kaitstud teenuseosutaja suhtes tema asukohaliikmesriigis kohaldatavate 

eeskirjadega, ja ainult niivõrd, kui see on eesmärgi saavutamise tagamiseks sobiv ega lähe 

kaugemale, kui on vaja eesmärgi saavutamiseks“1. Lisaks on Euroopa Kohus tunnistanud 

lähetatud töötajate sotsiaalkaitset üldisest huvist tuleneva vajadusena, millega võib õigustada 

teenuste osutamise vabaduse piiramist.2  

Arvamuse koostaja järeldab sellest tulenevalt, et ettepanek on selles seatud eesmärkide 

saavutamiseks asjakohane meede ega lähe vajalikust kaugemale, jäädes seetõttu kooskõlla ka 

proportsionaalsuse põhimõttega. 

                                                 
1 Vt 30. novembri 1995. aasta otsus kohtuasjas C 55/94: Gebhard, EU:C:1995:411, punkt 37; 23. novembri 1999. 

aasta otsused kohtuasjades C 369/96 ja C 376/96: Arblade jt, EU:C:1999:575, punktid 34 ja 35; 7. oktoobri 

2010. aasta otsus kohtuasjas C-515/08: dos Santos Palhota jt, EU:C:2010:589, punkt 45 ja seal viidatud 

kohtupraktika; vt 3. detsembri 2014. aasta otsus kohtuasjas C 315/13: De Clercq jt, EU:C:2014:2408, punkt 62. 
2 Vt muu hulgas 23. novembri 1999. aasta otsused kohtuasjades C 369/96 ja C 376/96: Arblade jt, 

EU:C:1999:575, punkt 36; 15. märtsi 2001. aasta otsus kohtuasjas C 165/98: Mazzoleni ja ISA, EU:C:2001:162, 

punkt 27; 25. oktoobri 2001. aasta otsused kohtuasjades C 49/98, C 50/98, C 52/98 kuni C 54/98 ja C 68/98 kuni 

C 71/98: Finalarte jt, EU:C:2001:564, punkt 33; 7. oktoobri 2010. aasta otsus kohtuasjas C-515/08: dos Santos 

Palhota jt, EU:C:2010:589, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika ning 3. detsembri 2014. aasta otsus 

kohtuasjas C 315/13: De Clercq jt, EU:C:2014:2408, punkt 65. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon 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 ja jõustamist on liit 

arendanud, et tagada ettevõtjatele võrdsed 

tingimused ja töötajate õiguste austamine 

ning et tagada töötajate liikuvuse 

vabadus siseturul. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) ELi toimimise lepingu artikli 153 

lõike 5 kohaselt ei ole liidul töötasu 

reguleerimise pädevust. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Käesoleva direktiivi nõuetekohase 

kohaldamise tagamiseks tuleb parandada 

koordineerimist liikmesriikide 

tööinspektsioonide talituste vahel ja 

üleeuroopalist koostööd lähetustega 
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seotud pettuse vastu võitlemisel ning 

kontrollida, et lähetatud töötajate eest 

makstaks päritoluliikmesriigi 

haldusorganile regulaarselt 

sotsiaalkindlustusmaksu. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 on vaja hinnata, kas 

selle direktiiviga on ikka veel võimalik 

saavutada õiget tasakaalu vajaduste vahel 

soodustada teenuste osutamise vabadust ja 

kaitsta lähetatud töötajate õigusi 

nõuetekohaselt. Seetõttu on vaja uusi ja 

tugevamaid vahendeid, et edendada 

õiglast konkurentsi ELi äriühingute 

vahel, lihtsustada piiriülest teenuste 

osutamist ning võidelda pettuse ja 

kuritarvituste vastu selles valdkonnas 

kooskõlas direktiivi 2014/67/EL 

rakendamisega. Samuti on vaja luua 

Euroopa teabeportaal kõikides 

liikmesriikide keeltes, et selgitada 

asjaomaseid õigusakte, riikidevahelisi 

erinevusi ja edasisi meetmeid, mida tuleks 

võtta lähetusteenuste pakkujatel, 

võimalikel kasusaajatel ja töötajatel. 

 

Muudatusettepanek  5 

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 

(5) Võrdse kohtlemise põhimõte ja 

kodakondsuse alusel diskrimineerimise 

keeld on sätestatud ELi õiguses juba 

asutamislepingutes ning EL julgustab 

neist põhimõtetest kinni pidama, tagades 
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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. 

nende järgimise kõigis liikmesriikides. 

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 Euroopa Liidu Kohtu 

asjakohast kohtupraktikat aluslepingute 

tõlgendamise kohta.  

 

Muudatusettepanek  6 

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) Rooma I määruse kohaselt ei loeta 

riiki, kus töötaja harilikult töötab, 

muutunuks, kui töötaja asub ajutiselt tööle 

teise riiki. Sellega ei täpsustata ega 

määratleta mõistet „ajutiselt tööle 

asuma“. Seepärast on oluline, et 

lähetatud töötajate kohta, kes määratluse 

kohaselt töötavad teises liikmesriigis 

piiratud aja jooksul, kehtestataks 

käesolevas direktiivis eraldi säte, et näha 

ette ajavahemik, mille lõppedes teenuse 

osutamise riik loetakse riigiks, kus töötaja 

harilikult töötab. Tuleks täpsustada, et see 

säte on mittediskrimineeriv, läbipaistev, 

proportsionaalne, ilma et see piiraks 

töötajale soodsamate töötingimuste 

kohaldamist. 

Selgitus 

Sellise kindla ajavahemiku kehtestamine, mille lõppedes teenuse osutamise riik loetakse 

riigiks, kus töötaja harilikult töötab, ei piira teenuste ajutise osutamise võimalikku kestust. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 



 

AD\1128360ET.docx 9/22 PE597.398v02-00 

 ET 

 

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 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. 

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 

kestavad kaua, on vaja sätestada, et kauem 

kui 18 kuud kestva lähetuse puhul loetakse 

vastuvõtvat liikmesriiki riigiks, kus tööd 

tehakse, ilma et see piiraks töötajale 

soodsamate töötingimuste kohaldamist. 

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 18 kuuks, ja alates 

esimesest päevast pärast 18 kuu 

möödumist, kui lähetuse tegelik kestus on 

pikem, välja arvatud juhul, kui vastuvõtva 

riigi pädev asutus on tööandjale teinud 

erandi vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/67/EL1a artiklites 

4, 6 ja 7 kehtestatud haldusmenetlustele ja 

sätetele ja kooskõlas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 

883/20041b. See eeskiri ei mõjuta muu 

liikmesriigi territooriumile töötajaid 

lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 

teenuste osutamise vabadust ka olukorras, 

kus lähetus ületab 18 kuud.  

 ______________ 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, 

mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 

lähetamise kohta seoses teenuste 

osutamisega) jõustamist ning millega 

muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 

mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 

tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 

(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11). 

 1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
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kooskõlastamise kohta (ELT L 166, 

30.4.2004, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  8 

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) Kuna käesoleva ettepanekuga 

kehtestatakse lähetustele ajaline piirang, 

võidakse seda pidada ELi toimimise 

lepingu artiklis 56 sätestatud teenuste 

osutamise vabaduse piiramiseks. 

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. Kohtu poolt tunnustatud 

ülekaalukad üldise huviga seotud 

põhjused hõlmavad töötajate kaitset ja 

eriti töötajate sotsiaalkaitset 

ehitustööstuses. Arvestades, et kehtestatud 

piirangu eesmärk on töötajate õiguste 

kaitse ning piirang on ajutist ja 

ümberlükatavat laadi, vastab see täielikult 

eespool nimetatud tingimustele ega ole 

vastuolus teenuste osutamise vabaduse 

põhimõttega.  

 

Muudatusettepanek  9 

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 

(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). Seetõttu käsitletakse 

transporditeenuseid, näiteks 
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õigusaktide ja muude ELi algatustega, 

mille eesmärk on parandada maanteeveo 

siseturu toimimist. 

transiitvedusid, rahvusvahelisi vedusid ja 

seotud kabotaažvedusid teises 

seadusandlikus ettepanekus Euroopa 

liikuvus- ja transpordipaketi raames.  

Selgitus 

Õigusselguse tagamiseks on vaja sektoripõhiseid sätteid. Euroopa Komisjon on juba selgelt 

märkinud, et transiitvedusid ei tohiks käsitleda lähetamisena. ELi autoveoturu arengut 

käsitleva kõrgetasemelise töörühma aruande kohaselt tuleks seotud kabotaažvedusid pidada 

rahvusvaheliseks tegevuseks. Seega ei tohiks rahvusvaheliste vedude ja seotud 

kabotaažvedude suhtes kohaldada eelregistreerimist ega direktiivi 96/71/EÜ. 

 

Muudatusettepanek  10 

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 

tööjõukulude, vaid ka tootlikkuse ja 

tõhususe alusel, kusjuures töötasud 

põhinevad alati mitmel parameetril, 

sealhulgas töökogemus, profiil, 

ülesannete tase, tööturu tingimused, või 
kaupade ja teenuste kvaliteedi ja uudsuse 

alusel. 

Selgitus 

Kooskõlas volinik Oettingeri poolt komisjoni nimel antud vastusega kirjalikult vastatavale 

küsimusele (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  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriikide pädevusse kuulub 

tasustamiseeskirjade kehtestamine 

vastavalt riigi õigusele ja tavadele. 

(12) Liikmesriikide ainupädevusse 

kuulub tasustamiseeskirjade kehtestamine 

vastavalt siseriiklikule õigusele ja tavadele. 
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Lähetatud töötajate suhtes kohaldatavad 

riigi tasustamiseeskirjad peavad siiski 

olema põhjendatud vajadusega kaitsta 

lähetatud töötajaid ja need eeskirjad ei 

tohi ebaproportsionaalselt piirata teenuste 

piiriülest osutamist. 

 

Muudatusettepanek  12 

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) Tasu elemendid peaksid olema 

kõigile teenuseosutajatele selged, 

ajakohased ja läbipaistvad. Need 

elemendid on käesoleva direktiivi 

tähenduses eelkõige ja, kui see on 

asjakohane, töötasu miinimummäärad, 

kõik lisatasud ja toetused, mis on 

kohustuslikud siseriikliku õiguse, õigus- 

ja haldusnormide ja/või üldiselt 

kohaldatavate kollektiivlepingute ning 

vahekohtu otsuste kohaselt. Seepärast on 

põhjendatud kohustada liikmesriike 

avaldama tasu olulised elemendid ühel, 

jõustamisdirektiivi artikliga 5 ette nähtud 

veebisaidil. 

Selgitus 

Tasu on sellises vormis ebamäärane ja ebakindel õiguskategooria ja seetõttu annab sellise 

uue määratluse kasutuselevõtmine oodatust vastupidise tulemuse. See võib sisaldada 

võrreldamatuid elemente, mis on liikmesriigiti erinevad, nii et määratluse põhieesmärk kaob. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Läbipaistvuse huvides ja kooskõlas 

direktiiviga 2014/67/EL tuleb tagada 

töötajaid lähetava ettevõtte tegevuse 

järjepidevus, et võidelda varifirmade 
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kunstliku loomise vastu. Lisaks peaks igal 

tööandjal olema võimalik tõestada töötaja 

asjakohast tööstaaži ettevõttes, kes teda 

lähetab.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 b) Ahellähetuste ja mitut 

jurisdiktsiooni hõlmavate lähetuste puhul 

tuleks ennetada eeskirjade kuritarvitamist 

ja õiguskindlusetust. Seetõttu tuleks 

sellise lähetuse puhul, mis kuulub enam 

kui kahe riigi jurisdiktsiooni alla, 

kohaldada selle vastuvõtva liikmesriigi 

kehtestatud töötingimusi, kus teenust 

osutatakse, ilma et see piiraks töötajale 

soodsamate tingimuste kohaldamist 

selliste sätete alusel, millest pooled ei saa 

muul juhul kohaldatava siseriikliku 

õiguse alusel sõlmitud lepinguga erandit 

teha. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2008/104/EÜ renditöö kohta on 

sätestatud põhimõte, et renditöötajate 

suhtes kohaldatavad peamised töö- ja 

töölevõtmistingimused peaksid olema 

vähemalt sellised, mida kohaldataks nende 

suhtes siis, kui kasutajaettevõtja oleks nad 

samale ametikohale tööle võtnud. Sama 

põhimõtet tuleks kohaldada ka muusse 

liikmesriiki lähetatud renditöötajate suhtes. 

(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2008/104/EÜ renditöö kohta on 

sätestatud põhimõte, et renditöötajate 

suhtes kohaldatavad peamised töö- ja 

töölevõtmistingimused peaksid olema 

vähemalt sellised, mida kohaldataks nende 

suhtes siis, kui kasutajaettevõtja oleks nad 

samale ametikohale tööle võtnud. Tuleks 

täpsustada, et välja on selgitatud pettusi, 

mis seisnevad ajutiste töötajate 

„topeltlähetamises“. Kui renditöötajaid on 

rohkem, on kontrollimine keerulisem ja 

vastutus jagatud. Seetõttu tuleks sama 
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põhimõtet kohaldada ka muusse 

liikmesriiki lähetatud renditöötajate suhtes. 

Kasutajast/tarnijast äriühing esitab sellele 

vastavalt rendiagentuurile kirjalikult 

selge, läbipaistva ning üheselt mõistetava 

teabe eeskirjade kohta, mida ta kohaldab 

töötingimuste ja töötasu suhtes. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 2a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui lähetuse eeldatav või tegelik kestus 

ületab 24 kuud, loetakse liikmesriiki, kelle 

territooriumile töötaja lähetatakse, riigiks, 

kus töötaja harilikult töötab.  

1. Kui lähetuse eeldatav või tegelik 

kestus ületab 18 kuud, loetakse 

liikmesriiki, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse, riigiks, kus töötaja harilikult 

töötab, kui pooled ei ole Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 

593/20081a artikli 3 kohaselt leppinud 

kokku muu õiguse kohaldamises. See 

kokkulepe ei piira lähetatud töötajatele 

soodsamate töötingimuste kohaldamist.  

 ______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 

juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes 

kohaldatava õiguse kohta („Rooma I 

määrus“) (ELT L177, 4.7.2008, lk 6). 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 2a – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõike 2 kohaldamisel võetakse 

„samas kohas sama tööülesande täitmise“ 

määratlemisel arvesse osutatava teenuse 
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või tehtava töö laadi ning vajaduse korral 

töökoha aadressi või aadresse, nagu on 

määratletud direktiivi 2014/67/EL artikli 

9 lõike 1 punkti a alapunktides v ja vi.  

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 2a – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b.  Töötaja võib põhjendatud alusel 

taotleda erakorraliselt erandi tegemist 18-

kuulisest kestusest ja erandi tegemise 

otsuse teeb vastuvõtva liikmesriigi pädev 

asutus. Vastuvõtva liikmesriigi pädev 

asutus lähtub sellist erandit võimaldava 

otsuse tegemisel objektiivsetest põhjustest, 

nagu töötaja lähetuse ajakava, olles 

eelnevalt kontrollinud, kas see on täiel 

määral vastavuses direktiivi 2014/67/EL 

ja määrusega (EÜ) nr 883/2004. Iga otsus 

peab olema põhjendatud, 

proportsionaalne, mittediskrimineeriv ja 

asjaoludest lähtuv. Enne sellise 

eranditaotluse kohta otsuse tegemist 

konsulteerib vastuvõtva liikmesriigi pädev 

asutus tööandja päritoluliikmesriigi 

pädevate asutustega vastavalt direktiivi 

2014/67/EL artiklitele 6 ja 7. 

Teenuseosutaja peab iga kuue kuu järel 

alates erandi kehtimise algusest tõendama 

vastuvõtva liikmesriigi pädevatele 

asutustele, et erand on endiselt 

põhjendatud. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad olenemata töösuhte 

suhtes kohaldatavast õigusest, et artikli 1 

lõikes 1 osutatud ettevõtjad kindlustavad 

oma territooriumile lähetatud töötajatele 

töötingimused, mille liikmesriik, milles töö 

tehakse, on sätestanud:  

Liikmesriigid tagavad olenemata töösuhte 

suhtes kohaldatavast õigusest, et artikli 1 

lõikes 1 osutatud ettevõtjad kindlustavad 

oma territooriumile lähetatud töötajatele 

töötingimused, mille liikmesriik, kus tööd 

tehakse, on sätestanud: 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – taane 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c)  tasu, sh ületunnitöötasud; seda 

punkti ei kohaldata täiendavate 

tööandjapensioni skeemide suhtes;  

(c) tasu käesoleva direktiivi 

tähenduses, sh ületunnitöötasud; seda 

punkti ei kohaldata täiendavate 

tööandjapensioni skeemide suhtes; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

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.  

Töötasu määratakse kindlaks vastavalt 

selle liikmesriigi siseriiklikele 

õigusaktidele ja/või tavadele, mille 

territooriumile töötaja lähetatakse, ja 

sisaldab kõiki elemente, mis on muudetud 

kohustuslikuks selle riigi õigus- ja 

haldusnormide, üldiselt kohaldatavaks 

tunnistatud kollektiivlepingute või 

vahekohtu otsustega. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt 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 kooskõlas punktiga c. Esitatud 

teave peab olema ajakohane, selge ja 

läbipaistev.  

 

Muudatusettepanek  23 

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 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. 

1a.  Liikmesriigid tagavad töötajate 

lähetamise puhul käesolevas direktiivis 

sätestatud sätete kohaldamise kõigi 

ettevõtjate suhtes, olenemata sellest, kas 

nad tegutsevad põhitöövõtja või 

alltöövõtjana.  

 On oluline, et alltöövõtja teeks 

põhitöövõtjale kättesaadavaks teabe 

lähetuse tegeliku laadi kohta. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1b. Liikmesriigid sätestavad, et artikli 1 

lõike 3 punktis c osutatud ettevõtjad 

tagavad lähetatud töötajatele tingimused, 

mida kohaldatakse vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. 

aasta direktiivi 2008/104/EÜ (renditöö 

kohta) artiklile 5 selliste renditöötajate 

suhtes, kelle on vahendanud rendiagentuur, 

mis asub liikmesriigis, milles töö tehakse. 

1b. Liikmesriigid sätestavad, et artikli 1 

lõike 3 punktis c osutatud ettevõtjad 

tagavad lähetatud töötajatele tingimused, 

mida kohaldatakse vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. 

aasta direktiivi 2008/104/EÜ (renditöö 

kohta) artiklile 5 selliste renditöötajate 

suhtes, kelle on vahendanud rendiagentuur, 

mis asub liikmesriigis, milles töö tehakse. 

Liikmesriikidel tuleb seda tehes tagada 

eespool nimetatud renditöötajate ja 

liikmesriikide renditöötajate võrdne 

kohtlemine. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a)  Lisatakse järgmine lõige: 

 „1 c.  Kui töötajat vahendab 

rendiagentuur või töövahendusbüroo 

liikmesriigis, mille kodanik töötaja on, ei 

tuleks seda lugeda lähetamiseks käesoleva 

direktiivi tähenduses, välja arvatud juhul, 

kui selline liigitus on objektiivselt 

põhjendatud, näiteks kui töötaja alaline 

elukoht on mujal.“ 
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Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b)  Lisatakse järgmine lõige: 

 „1 d. Kuna rendiagentuurid ja 

töövahendusbürood võivad töötajaid tööle 

võtta üksnes ajutise töölepinguga, tuleb 

liikmesriikidel tagada, et nimetatud 

agentuurid lähetaksid üksnes ajutise 

töölepinguga töötajaid.“  

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Lõige 9 jäetakse välja. välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) Lisatakse järgmine lõige: 

 „9 a. Kui lähetuse reguleerimine toimub 

rohkem kui kahe riigi jurisdiktsioonis, 

kohaldatakse selle liikmesriigi 

töötingimusi, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse ja kus teenust osutatakse, kui 

need on töötajale soodsamad kui selle 

õiguse kohased tingimused, mille alusel 

konkreetne tööleping sõlmiti.“ 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a)  Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 5a 

 Liikmesriigid tagavad, et töötajaid teise 

liikmesriiki lähetavatel ettevõtetel oleks 

võimalik tõendada, et piisavalt suur osa 

nende käibest on saadud liikmesriigis, kus 

nad on seaduslikult asutatud.“  
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