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Muudatusettepanek 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kontaktasutuste roll Pädevate asutuste ja kontaktasutuste roll

Or. en

Muudatusettepanek 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ on 
liikmesriigid jätkuvalt kõrgeimal tasemel 
vastutavad andmekaitse ja mõjutatud 
isikute seaduslike õiguste tagamise eest 
ning nad kehtestavad sellega seoses 
sobivad mehhanismid.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohaldamise jaoks 
määravad liikmesriigid siseriiklike 
õigusaktide ja/või tavade kohaselt ühe või 

Käesoleva direktiivi kohaldamise jaoks 
määravad liikmesriigid siseriiklike 
õigusaktide ja/või tavade kohaselt ühe või 
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mitu pädevat asutust, kelle hulka võib 
arvata ka direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
osutatud kontaktasutuse(d).

mitu pädevat asutust, kelle hulka võib 
arvata ka direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
osutatud kontaktasutuse(d).

Kontaktasutuse peamine ülesanne on
anda teavet töötingimuste ja eeskirjade 
kohta. Kontaktasutused või muud 
järelevalveasutused võivad kontrollida 
eespool nimetatud eeskirjade täitmist.

Or. hu

Muudatusettepanek 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste kontaktandmed 
edastatakse komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele. Komisjon avaldab 
kontaktasutuste loetelu ning ajakohastab 
seda korrapäraselt.

Pädevate asutuste kontaktandmed 
edastatakse komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele ning need tehakse 
üldsusele kättesaadavaks. Komisjon 
avaldab kontaktasutuste loetelu ning 
ajakohastab seda korrapäraselt. 
Liikmesriigid ja ELi institutsioonid 
austavad iga liikmesriigi pädeva asutuse / 
pädevate asutuste valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
selgelt ja terviklikult ning eemalt ja 

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
selgelt ja terviklikult ning eemalt ja 
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elektrooniliste vahenditega kergesti 
kättesaadaval viisil ning vormingus, mis 
võimaldab juurdepääsu ka puuetega 
isikutele, ning liikmesriigid tagavad, et 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutused ja muud riiklikud pädevad 
asutused suudavad oma ülesandeid tõhusalt 
täita.

elektrooniliste vahenditega kergesti 
kättesaadaval viisil ning vormingus, mis 
võimaldab juurdepääsu ka puuetega 
isikutele, ning liikmesriigid tagavad, et 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutused ja muud riiklikud pädevad 
asutused suudavad oma ülesandeid tõhusalt 
täita. Teenuseosutaja või töötaja 
päritoluliikmesriik peab tagama 
kohaldatavate töötingimustega seotud 
teabe tõlkimise oma keelde.

Or. fr

Muudatusettepanek 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
selgelt ja terviklikult ning eemalt ja 
elektrooniliste vahenditega kergesti 
kättesaadaval viisil ning vormingus, mis 
võimaldab juurdepääsu ka puuetega 
isikutele, ning liikmesriigid tagavad, et 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutused ja muud riiklikud pädevad 
asutused suudavad oma ülesandeid tõhusalt 
täita.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
tasuta, selgelt, läbipaistvalt ja terviklikult 
ning eemalt ja elektrooniliste vahenditega 
kergesti kättesaadaval viisil ning 
vormingus, mis võimaldab juurdepääsu ka 
puuetega isikutele, ning liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
osutatud kontaktasutused ja muud riiklikud 
pädevad asutused suudavad oma 
ülesandeid tõhusalt täita.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
selgelt ja terviklikult ning eemalt ja 
elektrooniliste vahenditega kergesti 
kättesaadaval viisil ning vormingus, mis 
võimaldab juurdepääsu ka puuetega 
isikutele, ning liikmesriigid tagavad, et 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutused ja muud riiklikud pädevad 
asutused suudavad oma ülesandeid tõhusalt 
täita.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
tasuta, selgelt, läbipaistvalt ja terviklikult 
ning eemalt ja elektrooniliste vahenditega 
kergesti kättesaadaval viisil ning 
vormingus, mis võimaldab juurdepääsu ka 
puuetega isikutele, ning liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
osutatud kontaktasutused ja muud riiklikud 
pädevad asutused suudavad oma 
ülesandeid tõhusalt täita.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
selgelt ja terviklikult ning eemalt ja 
elektrooniliste vahenditega kergesti 
kättesaadaval viisil ning vormingus, mis 
võimaldab juurdepääsu ka puuetega 
isikutele, ning liikmesriigid tagavad, et 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutused ja muud riiklikud pädevad 
asutused suudavad oma ülesandeid tõhusalt 
täita.

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks 
selgelt, läbipaistvalt ja terviklikult ning 
eemalt ja elektrooniliste vahenditega 
kergesti kättesaadaval viisil ning 
vormingus, mis võimaldab juurdepääsu ka 
puuetega isikutele, ning liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
osutatud kontaktasutused ja muud riiklikud 
pädevad asutused suudavad oma 
ülesandeid tõhusalt täita.

Or. de
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Muudatusettepanek 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ja liikmesriigid toetavad 
rahaliselt asjaomaste sotsiaalpartnerite 
Euroopa ja riikliku tasandi ühisalgatusi 
selliste ühiste vahendite loomiseks, mille 
eesmärk on teavitada ettevõtjaid ja 
töötajaid kohaldatavatest tingimustest, 
mida tuleb järgida direktiivi 96/71/EÜ 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teabe täieliku kättesaadavuse ja 
õiguskindluse tagamiseks peetakse 
töötajate lähetamise puhul siduvaks ainult 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimusi, mis on üldsusele 
kättesaadavad.
Nimetatud töötingimused esitatakse ühtsel 
riigi ametlikul veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et veelgi parandada andmete 
kättesaadavust, peavad liikmesriigid:

2. Et veelgi parandada andmete 
kättesaadavust, peavad liikmesriigid 
kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
sätestatud põhimõtetega:

Or. en

Muudatusettepanek 419
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutama ametlikel veebilehtedel selgelt 
ja üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

(a) osutama ametlikel veebilehtedel selgelt 
ja üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus ja samuti 
määratud tööhõiveasutuste või 
kontaktpunktide kaudu, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 420
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutama ametlikel veebilehtedel selgelt 
ja üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 

(a) osutama ametlikel veebilehtedel ning 
vajaduse korral teistes sobivates 
sidekanalites selgelt ja üksikasjalikult, 
kasutajasõbralikul moel ning 
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ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

Or. de

Muudatusettepanek 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutama ametlikel veebilehtedel selgelt 
ja üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

(a) osutama ametlikel veebilehtedel ja 
teiste vahenditega selgelt ja 
üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osutama ametlikel veebilehtedel selgelt 
ja üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;

(a) osutama ametlikel veebilehtedel ja 
teiste vahenditega selgelt ja 
üksikasjalikult, kasutajasõbralikul moel 
ning juurdepääsetavas vormingus, milliseid 
töötingimusi ja/või milliseid (siseriiklikke 
ja/või piirkondlikke) õigusakte 
kohaldatakse nende territooriumile 
lähetatud töötajate suhtes;
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Or. de

Muudatusettepanek 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagama, et nad on määranud 
organitele ülesandeks anda töötajaid 
lähetavatele ettevõtjatele ja lähetatud 
töötajatele kogu vajalik teave seoses 
nende direktiivist 96/71/EÜ tulenevate 
õiguste ja kohustustega. Kooskõlas riikide 
traditsioonidega võib anda kõik ülesanded 
või osa neist ka sotsiaalpartneritele või 
viimased võivad määratud organeid nende 
täitmisel toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtma vajalikke meetmeid, et muuta
veebisaitidel üldiselt kättesaadavaks teave 
selle kohta, milliseid kollektiivlepinguid (ja 
kelle suhtes) kohaldatakse ning milliseid 
töötingimusi peavad välismaised 
teenuseosutajad kohaldama vastavalt 
direktiivile 96/71/EÜ ning esitama 
võimaluse korral viidad olemasolevatele 
veebisaitidele ja muudele 
kontaktpunktidele, eelkõige asjaomastele 
sotsiaalpartneritele;

(b) võtma vajalikke meetmeid, et muuta
veebisaitidel ja teiste vahenditega üldiselt 
kättesaadavaks teave selle kohta, milliseid 
kollektiivlepinguid (ja kelle suhtes) 
kohaldatakse ning esitama võimaluse 
korral viidad olemasolevatele 
veebisaitidele ja muudele 
kontaktpunktidele, eelkõige asjaomastele 
sotsiaalpartneritele;
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Or. en

Muudatusettepanek 425
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtma vajalikke meetmeid, et muuta 
veebisaitidel üldiselt kättesaadavaks teave 
selle kohta, milliseid kollektiivlepinguid (ja 
kelle suhtes) kohaldatakse ning milliseid 
töötingimusi peavad välismaised 
teenuseosutajad kohaldama vastavalt 
direktiivile 96/71/EÜ ning esitama 
võimaluse korral viidad olemasolevatele 
veebisaitidele ja muudele 
kontaktpunktidele, eelkõige asjaomastele 
sotsiaalpartneritele;

(b) võtma vajalikke meetmeid, et muuta 
veebisaitidel ja teiste vahenditega üldiselt 
kättesaadavaks teave selle kohta, milliseid 
kollektiivlepinguid (ja kelle suhtes) 
kohaldatakse ning milliseid töötingimusi 
peavad välismaised teenuseosutajad 
kohaldama vastavalt direktiivile 96/71/EÜ 
ning esitama võimaluse korral viidad 
olemasolevatele veebisaitidele ja muudele 
kontaktpunktidele, eelkõige asjaomastele 
sotsiaalpartneritele;

Or. de

Muudatusettepanek 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võtma vajalikke meetmeid, et muuta
veebisaitidel üldiselt kättesaadavaks teave 
selle kohta, milliseid kollektiivlepinguid (ja 
kelle suhtes) kohaldatakse ning milliseid 
töötingimusi peavad välismaised 
teenuseosutajad kohaldama vastavalt 
direktiivile 96/71/EÜ ning esitama 
võimaluse korral viidad olemasolevatele 
veebisaitidele ja muudele 
kontaktpunktidele, eelkõige asjaomastele 
sotsiaalpartneritele;

(b) võtma vajalikke meetmeid, et muuta 
veebisaitidel ja teiste vahenditega üldiselt 
kättesaadavaks teave selle kohta, milliseid 
kollektiivlepinguid (ja kelle suhtes) 
kohaldatakse ning milliseid töötingimusi 
peavad välismaised teenuseosutajad 
kohaldama vastavalt direktiivile 96/71/EÜ 
ning esitama võimaluse korral viidad 
olemasolevatele veebisaitidele ja muudele 
kontaktpunktidele, eelkõige asjaomastele 
sotsiaalpartneritele;
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Or. en

Muudatusettepanek 427
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
kohta, mida saaks taotluse korral välja anda 
ka puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ELi 
soovitud riigikeeles ning koostama 
kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus; 
üksikasjalik teave töö- ja 
sotsiaaltingimuste, kaasa arvatud 
töötervishoiu ja tööohutuse kohta tuleb 
töötajatele erinevate sidevahendite ja 
kontaktpunktide kaudu hõlpsalt 
kättesaadavaks teha;

Or. de

Muudatusettepanek 428
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
kohta, mida saaks taotluse korral välja anda 
ka puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks soovitud 
ELi ametlikus keeles ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
kohta, mida saaks taotluse korral välja anda 
ka puuetega isikutele sobivas vormingus; 
tegema eri sidevahendite abil (sh 
kontaktpunktide kaudu) hõlpsasti ja 
tasuta kättesaadavaks täiendavad 
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üksikasjalikud andmed töö- ja sotsiaalsete 
tingimuste, sh tööohutuse ja -tervishoiu 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
kohta, mida saaks taotluse korral välja anda 
ka puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks soovitud 
ELi ametlikus keeles ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
kohta, mida saaks taotluse korral välja anda 
ka puuetega isikutele sobivas vormingus; 
tegema eri sidevahendite abil (sh 
kontaktpunktide kaudu) hõlpsasti 
kättesaadavaks täiendavad üksikasjalikud 
andmed töö- ja sotsiaalsete tingimuste, sh 
tööohutuse ja -tervishoiu kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks kõige 
olulisemates keeltes (valiku teeb 
vastuvõttev liikmesriik) ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
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kohta, mida saaks taotluse korral välja 
anda ka puuetega isikutele sobivas 
vormingus;

kohta, kirjeldades ka kaebuste esitamise 
korda ning tingimuste täitmata jätmise 
korral kohaldatavaid kohtumenetlusi ja 
karistusi, kusjuures voldikut peaks saama
taotluse korral välja anda ka puuetega 
isikutele sobivas vormingus;

Or. en

Muudatusettepanek 431
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks selle 
liikmesriigi riigikeel(t)es, kust töötajaid 
lähetatakse, töötaja ja teenuseosutaja 
päritoluliikmesriigi riigikeeles ja inglise 
keeles ning mitte ainult selle riigi
riigikeel(t)es, kus teenuseid osutatakse,
ning võimaluse korral koostama 
kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

Or. en

Muudatusettepanek 432
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks inglise
keeles ning muudes olulisemates keeltes,
mis ei ole selle riigi riigikeel(ed), kus 
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koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

teenuseid osutatakse, ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus; 
viitama asutusele, kellele lähetatud 
töötaja võib tingimuste täitmata jätmise 
korral kaebuse esitada;

Or. en

Muudatusettepanek 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks inglise
keeles ning muudes kõige olulisemates 
keeltes, mis ei ole selle riigi riigikeel(ed), 
kus teenuseid osutatakse, ning võimaluse 
korral koostama kokkuvõtliku voldiku 
põhiliste kohaldatavate töötingimuste 
kohta, mida saaks taotluse korral välja anda 
ka puuetega isikutele sobivas vormingus; 
viitama asutusele, kellele lähetatud 
töötaja võib tingimuste täitmata jätmise 
korral kaebuse esitada;

Or. en

Muudatusettepanek 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja (c) tegema teabe töötajatele ja 
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teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

teenuseosutajatele tasuta kättesaadavaks 
inglise keeles ning muudes kõige 
olulisemates keeltes, mis ei ole selle riigi 
riigikeel(ed), kus teenuseid osutatakse,
ning võimaluse korral koostama 
kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

Or. en

Muudatusettepanek 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 
keeles kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus, ja 
viitama pädevale asutusele, kuhu 
lähetatud töötaja saab pöörduda 
õigusaktide rikkumise korral;

Or. fr

Muudatusettepanek 436
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 
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keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

keeles kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse, ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks välja anda ka puuetega isikutele 
sobivas vormingus;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse ning võimaluse korral 
koostama kokkuvõtliku voldiku põhiliste 
kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka 
muudes tähtsamates keeltes kui selle riigi 
riigikeel(ed), kus teenuseid osutatakse ning 
võimaluse korral koostama kokkuvõtliku 
voldiku põhiliste kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida saaks taotluse 
korral välja anda ka puuetega isikutele
sobivas vormingus;

Or. hu

Muudatusettepanek 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tegema eri sidevahendite abil (sh 
kontaktpunktide kaudu) hõlpsasti 
kättesaadavaks täiendavad üksikasjalikud 
andmed töö- ja sotsiaalsete tingimuste, sh 
tööohutuse ja -tervishoiu kohta töökohal;

Or. en
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Muudatusettepanek 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muutma ametlikel veebisaitidel 
edastatava teabe selgemaks ja 
kättesaadavamaks;

(d) muutma ametlikel veebisaitidel 
edastatava teabe asjakohasemaks, 
selgemaks ja kättesaadavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 440
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võimaluse korral nimetama 
kontaktasutuses kontaktisiku, kelle 
ülesandeks on tegeleda teabepäringutega;

(e) võimaluse korral nimetama 
kontaktasutuses kontaktisiku, kelle 
ülesandeks on tegeleda teabepäringutega; 
tagama, et kogu vajalik teave tehtaks 
lähetavale ettevõtjale ja lähetatud 
töötajatele kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võimaluse korral nimetama 
kontaktasutuses kontaktisiku, kelle 

(e) võimaluse korral nimetama 
kontaktasutuses kontaktisiku, kelle 
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ülesandeks on tegeleda teabepäringutega; ülesandeks on tegeleda teabepäringutega; 
tagama, et kogu vajalik teave tehtaks 
lähetavale ettevõtjale ja lähetatud 
töötajatele kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võimaluse korral nimetama 
kontaktasutuses kontaktisiku, kelle 
ülesandeks on tegeleda teabepäringutega;

(e) nimetama kontaktasutuses kontaktisiku, 
kelle ülesandeks on tegeleda 
teabepäringutega;

Or. de

Muudatusettepanek 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võimaluse korral nimetama 
kontaktasutuses kontaktisiku, kelle 
ülesandeks on tegeleda teabepäringutega;

(e) nimetama kontaktasutuses kontaktisiku, 
kelle ülesandeks on tegeleda 
teabepäringutega;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) andma teavet teiste kontaktpunktide 
kohta ja võimaldama neile 
sotsiaalpartnerite poolt ette nähtud 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon toetab jätkuvalt liikmesriike 
selles valdkonnas.

3. Komisjon toetab nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi järelevalve all jätkuvalt 
liikmesriike selles valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon toetab jätkuvalt liikmesriike 
selles valdkonnas.

3. Komisjon toetab jätkuvalt, eriti 
rahaliselt, liikmesriike selles valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadaval ja 
läbipaistval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks.

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega ning 
sotsiaalpartnerite autonoomiat täielikult 
austades sätestatakse direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimused 
kollektiivlepingutes vastavalt nimetatud 
direktiivi artikli 3 lõigetele 1 ja 8, tagavad
liikmesriigid, et kõnealused tingimused 
tehakse muude liikmesriikide 
teenuseosutajate ja lähetatud töötajate 
jaoks kättesaadaval ja läbipaistval viisil 
juurdepääsetavaks, ning nad võivad 
sellega seoses kaasata sotsiaalpartnereid.
Asjaomane teave peaks eelkõige hõlmama 
töötasu miinimummäära ning maksmisele 
kuuluva tasu arvutamiseks ja/või 
liigitamiseks kasutatavat pädevatele 
asutustele kättesaadavat meetodit. 
Töötingimused tuleks teha kättesaadaval 
ja läbipaistval viisil juurdepääsetavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega ning 
sotsiaalpartnerite autonoomiat täielikult 
austades sätestatakse direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimused 
kollektiivlepingutes vastavalt nimetatud 
direktiivi artikli 3 lõigetele 1 ja 8, peavad 
liikmesriigid tagama, et kõnealused 
tingimused määravad kindlaks 
sotsiaalpartnerid, kes teevad 
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miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja 
palgakategooriasse liigitamise 
kriteeriume, kättesaadaval ja läbipaistval 
viisil juurdepääsetavaks nii muude 
liikmesriikide teenuseosutajate kui ka 
lähetatud töötajate jaoks.

kättesaadavaks asjaomase teabe töötasu 
miinimummäära, tasu arvutamiseks
kasutatava meetodi ja liigitamise 
kriteeriumide kohta. Töötingimused 
tuleks teha kättesaadaval ja läbipaistval 
viisil juurdepääsetavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadaval ja 
läbipaistval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks.

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et eeskirjad tehakse läbipaistval ja 
kättesaadaval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks ja selleks võib 
kaasata ka sotsiaalpartnereid. See teave 
peaks sisaldama eelkõige täpsustust 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume.

Or. fr

Muudatusettepanek 450
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadaval ja 
läbipaistval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks.

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega ning 
sotsiaalpartnerite sõltumatust täielikult 
tunnustades sätestatakse direktiivi 
96/71/EÜ artiklis 3 osutatud töötingimused 
kollektiivlepingutes vastavalt nimetatud 
direktiivi artikli 3 lõigetele 1 ja 8, peavad 
liikmesriigid tagama, et kõnealused 
tingimused määravad kindlaks 
sotsiaalpartnerid, kes teevad asjaomase 
teabe, eelkõige tingimuste kohta, mis 
hõlmavad töötasu miinimummäära ja selle 
koostisosi, maksmisele kuuluva tasu 
arvutamiseks kasutatavat meetodit ja 
palgakategooriasse liigitamise kriteeriume, 
kättesaadaval ja läbipaistval viisil 
juurdepääsetavaks nii muude liikmesriikide 
teenuseosutajate kui ka lähetatud töötajate 
jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, tagavad liikmesriigid, et 
kõnealused tingimused määravad kindlaks 
sotsiaalpartnerid, kes teevad asjaomase 
teabe, eelkõige tingimuste kohta, mis 
hõlmavad töötasu miinimummäära ja selle 
koostisosi, maksmisele kuuluva tasu 
arvutamiseks kasutatavat meetodit ja 
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kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadaval ja 
läbipaistval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks.

palgakategooriasse liigitamise kriteeriume, 
kättesaadaval ja läbipaistval viisil 
juurdepääsetavaks liikmesriikidele, kes 
teevad selle omakorda kättesaadavaks
muude liikmesriikide teenuseosutajate ja
lähetatud töötajate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadaval ja 
läbipaistval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks.

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 
vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadaval ja 
läbipaistval viisil juurdepääsetavaks nii 
muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks. Iga liikmesriik 
peab tagama, et lähetatud töötajad 
tutvuvad selle teabega oma keeles.

Or. fr

Muudatusettepanek 453
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Töötajate juurdepääs teabele ja 
töötajate nõustamine
(a) lähetatud töötajatel on iseseisev õigus 
saada vastuvõtvas liikmesriigis ELi 
soovitud riigikeeles teavet ja nõustamist 
kohaldatavate töö- ja tööhõivetingimuste 
kohta;
(b) liikmesriigid annavad kasutada 
sobivad keskused ja asutused, mille poole 
on töötajatel võimalik teabe, nõustamise 
ja toetuse saamiseks oma õiguste 
teostamisel pöörduda. See kehtib nii 
vastuvõtvate kui ka asutamiskoha 
liikmesriikide kohta;
(c) töötajate nõustamise ja teavitamise 
võivad üle võtta ka pädevad
ametiühingud, kui liikmesriigid eraldavad 
vajalikud vahendid.

Or. de

Muudatusettepanek 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
piisava toetuse asjaomaste 
sotsiaalpartnerite Euroopa ja riikliku 
tasandi ühisalgatuste jaoks, mille eesmärk 
on teavitada ettevõtjaid ja töötajaid 
käesolevas direktiivis ja 
direktiivis 96/71/EÜ sätestatud 
kohaldatavatest tingimustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõigetes 1 ja 8 
osutatud kollektiivlepingud 
registreeritakse ametlikes registrites ja 
avaldatakse. Direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 
osutatud töötingimusi, mis on sätestatud 
kõnealustes kollektiivlepingutes, tuleb 
kohaldada töötajaid lähetavate ettevõtjate 
suhtes alles alates nende ametlikust 
registreerimisest ja avaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ettevõtja teavitab kirjalikult oma 
töötajaid neile lähetuse kestel tagatud 
õigustest.
Samuti teavitab vastuvõtvas liikmesriigis 
asuv lepinguline töövõtja kirjalikult oma 
välismaiseid alltöövõtjaid vastuvõtvas 
liikmesriigis kehtivatest töötingimustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 457
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Töötajate juurdepääs teabele ja 

nõustamisele
1. Lähetatud töötajatel on iseseisev õigus 
saada soovitud ametlikus ELi keeles 
teavet ja nõu vastuvõtva liikmesriigi poolt 
pakutavale tööle kohaldatavate tingimuste 
kohta.
2. Liikmesriigid tagavad, et töötajatel on 
juurdepääs asjakohastele 
kontaktpunktidele ja üksustele, kust saada 
teavet, nõu ja toetust oma õiguste asjus. 
See kehtib nii vastuvõtvate kui ka 
lähetavate liikmesriikide kohta.
3. Ülesande võivad enda kanda võtta 
pädevad ametiühingud.
4. Kui liikmesriik annab nimetatud 
ülesande kolmandale isikule, tuleb tagada 
piisav rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Töötajate juurdepääs teabele ja 

nõustamisele
1. Lähetatud töötajatel on iseseisev õigus 
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saada soovitud ametlikus ELi keeles 
teavet ja nõu vastuvõtva liikmesriigi poolt 
pakutavale tööle kohaldatavate tingimuste 
kohta.
2. Liikmesriigid tagavad, et töötajatel on 
juurdepääs asjakohastele 
kontaktpunktidele ja üksustele, kust saada 
teavet, nõu ja toetust oma õiguste asjus. 
See kehtib nii vastuvõtvate kui ka 
lähetavate liikmesriikide puhul.
3. Kui liikmesriik annab nimetatud 
ülesande kolmandale isikule, tuleb tagada 
piisav rahastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Komisjon ja liikmesriigid toetavad 
asjaomaste sotsiaalpartnerite ühiseid 
algatusi Euroopa ja riigi tasandil, et luua 
ühised vahendid, mille eesmärk on 
ettevõtjate ja töötajate teavitamine 
kohaldatavatest tingimustest ja sätetest 
vastavalt direktiivile 96/71/EÜ.

Or. de

Muudatusettepanek 460
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Juurdepääs teabele ning töötajate ja 
ettevõtjate nõustamine
1. Lähetatud töötajatel ja lähetavatel 
ettevõtjatel on iseseisev õigus saada 
vastuvõtvas liikmesriigis ELi soovitud 
riigikeeles teavet ja nõustamist 
kohaldatavate töö- ja tööhõivetingimuste 
kohta.
2. Liikmesriigid annavad koostöös 
EURESi võrgustiku või teiste erapooletute 
erialaorganisatsioonidega kasutada 
sobivad keskused ja asutused, mille poole 
on asjaomastel töötajatel ja ettevõtjatel 
võimalik teabe, nõustamise ja toetuse 
saamiseks oma õiguste teostamisel 
pöörduda. See kehtib nii vastuvõtvate kui 
ka lähetavate liikmesriikide kohta. 
Komisjon toetab liikmesriike üleliidulise 
nõustamiskeskuste võrgustiku loomise ja 
nõustamiskeskuste teavitamise kaudu. 

Or. de

Muudatusettepanek 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Piiriüleste töökohtade ajutine teabe- ja 
nõuandeüksus
1. Liikmesriigid tagavad, et kui vähemalt 
kaks välismaist teenuseosutajat lähetavad 
töötajaid töökohta, luuakse piiriüleste 
töökohtade ajutine teabe- ja 
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nõuandeüksus, et anda lähetatud 
töötajatele nende õiguste kohta teavet ja 
nõu.
2. Põhitöövõtja kesk- või kohalik juhtkond 
vastutab kohalike töötajate 
esindusorganite viivitamatu teavitamise 
ning piiriüleste töökohtade ajutise teabe-
ja nõuandeüksuse loomiseks 
läbirääkimiste algatamise eest. 
Liikmesriigid määravad kindlaks 
menetlusnormid kooskõlas siseriiklike 
tavadega.
3. Piiriüleste töökohtade ajutine teabe- ja 
nõuandeüksus luuakse kogu töökoha 
kestuse ajaks hetkest, mil töötajaid on 
töökohale lähetanud vähemalt kaks 
välismaist teenuseosutajat.
4. Piiriüleste töökohtade ajutisse teabe- ja 
nõuandeüksusesse kuuluvad 
põhitöövõtjate juhtkonna esindajad ja 
töötajate esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad tihedat koostööd 
ning osutavad üksteisele vastastikust abi, et 
hõlbustada käesoleva direktiivi 
rakendamist, kohaldamist ja jõustamist.

1. Liikmesriigid teevad tihedat koostööd 
ning osutavad üksteisele võimalikult kiiret 
vastastikust abi, et hõlbustada käesoleva 
direktiivi rakendamist, kohaldamist ja 
jõustamist.

Or. de

Muudatusettepanek 463
Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
kiiret ja tõhusat vastamist põhjendatud 
teabenõuetele ning nende pädevate ametite 
tehtavaid kontrollimisi ja uurimisi 
lähetatud töötajate olukorra kohta, millele 
on osutatud direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 
lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade mis tahes 
kuritarvitamise kohta või võimaliku 
piiriülese ebaseadusliku tegevuse juhtude 
kohta, ning asjakohaste meetmete võtmist 
siseriikliku õiguse ja tavade kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
kohustust vastata viivitamata
teabenõuetele ning pädevate ametite 
tehtavaid kontrollimisi ja uurimisi 
lähetatud töötajate olukorra kohta, millele 
on osutatud direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 
lõikes 3 ja käesoleva direktiivi 
asjaomastes artiklites, kaasa arvatud 
lähetatud töötajate suhtes kohaldatavate 
eeskirjade mis tahes kuritarvitamise kohta 
või võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
kohest vastamist teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3 ja käesoleva direktiivi 
asjakohastes artiklites, kaasa arvatud 
lähetatud töötajate suhtes kohaldatavate 
eeskirjade mis tahes kuritarvitamise kohta 
või võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 467
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
kiiret vastamist põhjendatud teabenõuetele 
ning pädevate ametite tehtavaid 
kontrollimisi ja uurimisi lähetatud töötajate 
olukorra kohta, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 lõikes 3, kaasa 
arvatud lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate eeskirjade mis tahes 
kuritarvitamise kohta või võimaliku 
piiriülese ebaseadusliku tegevuse juhtude 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 
pädevate ametite tehtavaid kontrollimisi ja 
uurimisi lähetatud töötajate olukorra kohta, 
millele on osutatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
kohest vastamist põhjendatud 
teabenõuetele ning pädevate ametite 
tehtavaid kontrollimisi ja uurimisi 
lähetatud töötajate olukorra kohta, millele 
on osutatud direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 
lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade mis tahes 
kuritarvitamise kohta või võimaliku 
piiriülese ebaseadusliku tegevuse juhtude 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmeriikide koostöö võib samuti 
hõlmata taotluse esitanud asutuse 
dokumentide saatmist ja teenindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastates teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt saabunud abitaotlusele, tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad oma 
riigi pädevatele asutustele kogu teabe, mis 
on vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse kohaselt.

3. Vastates teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt saabunud abitaotlusele, tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad oma 
riigi pädevatele asutustele kogu teabe, mis 
on vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse kohaselt. Kui 
teenuseosutajad sellist teavet ei esita, 
peavad vastuvõtva riigi pädevad asutused 
võtma asjakohased meetmed, vajaduse 
korral koos asutamisriigi pädevate 
asutustega.

Or. en

Selgitus

Vastuvõtva riigi pädevad asutused peavad tulemuslikult jõustama ELi ja riiklikku tööõigust. 
Kui tuvastatakse rikkumine ning mingil põhjusel ei ole kohtumenetlus vastuvõtvas riigis 
võimalik, peavad mõlemad riigid koostöös tagama, et teenuseosutaja vastutab oma tegevuse 
eest, maksab lähetatud töötajatele nõuetekohase tasu ning talle määratakse asjakohane 
kriminaalkaristus.
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Muudatusettepanek 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastates teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt saabunud abitaotlusele, tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad oma 
riigi pädevatele asutustele kogu teabe, mis 
on vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse kohaselt.

3. Vastates teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt saabunud abitaotlusele, tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad 
pädevatele asutustele kogu teabe, mis on 
vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse ja direktiivi 96/71/EÜ 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastates teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt saabunud abitaotlusele, tagavad 
liikmesriigid, et nende territooriumil 
asutatud teenuseosutajad edastavad oma 
riigi pädevatele asutustele kogu teabe, mis 
on vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse kohaselt.

3. Vastates teise liikmesriigi pädevalt 
asutuselt saabunud abitaotlusele, tagavad 
liikmesriigid kiiresti, et nende 
territooriumil asutatud teenuseosutajad 
edastavad oma riigi pädevatele asutustele 
kogu teabe, mis on vajalik nende tegevuse 
järelevalveks siseriikliku õiguse kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 473
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud
liikmesriiki, et leida lahendus.

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida lahendus. Kui seoses 
teabevahetusega tekib mis tahes probleem, 
teeb komisjon kõik selleks, et aidata 
liikmesriigil see probleem lahendada.

Or. cs

Muudatusettepanek 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida lahendus.

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida võimalikult kiiresti 
lahendus. Mis tahes pidevat keeldumist 
taotletud andmete väljastamisest peetakse 
ELi õiguse rikkumiseks, nagu on 
määratletud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 258 ja sellele järgnevates 
artiklites.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida lahendus.

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida lahendus. Iga 
pikaajaline keeldumine nõutavate 
andmete esitamisest tähendab ELi õiguse 
rikkumist Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 258 ja järgmiste artiklite 
tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida lahendus.

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud 
liikmesriiki, et leida lahendus. Mis tahes 
pidev keeldumine taotletud andmete 
väljastamisest kujutab endast ELi õiguse 
rikkumist, nagu on määratletud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 258 ja 
sellele järgnevates artiklites.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pikaajaline keeldumine nõutava 
teabe esitamisest annab teavet nõudvale 
liikmesriigile õiguse koostada avalik 
nimekiri asutustest, kes on keeldunud 
koostööst, ning teavitada sellest 
komisjoni. Komisjon koostab avaliku 
nimekirja asutustest, kes komisjonile 
edastatud teabe kohaselt ei soovi koostööd 
teha.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast taotluse saamist.

1. Liikmesriigid edastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast taotluse saamist või ühe kuu 
jooksul, kui vastus nõuab kohapealset 
kontrolli. Tähtajad määratakse 
tööpäevadele, et vältida vajadust töötada 
välja valvekord nädalavahetustel ja 
pühade ajal esineda võivate teabetaotluste 
tarbeks.

Or. hu

Muudatusettepanek 479
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast taotluse saamist.

1. Liikmesriigid edastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast taotluse saamist või ühe kuu 
jooksul, kui vastus nõuab kohapealset 
kontrolli.

Or. cs

Muudatusettepanek 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon registreerib juhud, kus 
liikmesriigid keelduvad nõutava teabe 
esitamisest, sealhulgas asjaomased 
vastutavad asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik saab teada eriasjaoludest, 
mis nõuavad kiiret tegutsemist, kasutatakse 
eriolukordade jaoks loodud menetlust. 
Sellisel juhul edastatakse teave 24 tunni 
jooksul.

Kui liikmesriik saab teada eriasjaoludest, 
mis nõuavad kiiret tegutsemist, kasutatakse 
eriolukordade jaoks loodud menetlust. 
Sellisel juhul edastatakse teave 24 tunni 
jooksul. Seda eriolukordade jaoks loodud 
menetlust kasutatakse juhul, kui artiklis 3 
esitatud kriteeriumide kohaselt on alust 
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arvata, et lähetatud töötaja töötab 
fiktiivses ettevõttes, ei ole tegelikult 
töötaja või ei ole tegelikult lähetatud. See 
ei takista riiklikke ametiasutusi ja/või 
vastuvõtva riigi kontrolliasutusi võtmast 
kohe meetmeid sotsiaalpettuse 
ennetamiseks, uurimiseks ja 
karistamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik saab teada eriasjaoludest, 
mis nõuavad kiiret tegutsemist, kasutatakse 
eriolukordade jaoks loodud menetlust. 
Sellisel juhul edastatakse teave 24 tunni 
jooksul.

Kui liikmesriik saab teada eriasjaoludest, 
mis nõuavad kiiret tegutsemist, kasutatakse 
eriolukordade jaoks loodud menetlust. 
Sellisel juhul edastatakse teave 24 tunni 
jooksul. Eriolukordade jaoks loodud 
menetlust kasutatakse siis, kui on 
kahtlusi, et ettevõtja sisuline tegevus ei 
toimu tegelikult selle asutamiskoha 
liikmesriigis kooskõlas käesoleva 
direktiivi artikliga 3.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik saab teada eriasjaoludest, 
mis nõuavad kiiret tegutsemist, kasutatakse 
eriolukordade jaoks loodud menetlust. 

Kui liikmesriik saab teada eriasjaoludest, 
mis nõuavad kiiret tegutsemist, kasutatakse 
eriolukordade jaoks loodud menetlust. 
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Sellisel juhul edastatakse teave 24 tunni
jooksul.

Sellisel juhul edastatakse teave viie 
tööpäeva jooksul.

Or. hu

Muudatusettepanek 484
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriolukordade jaoks loodud menetlust 
kasutatakse ka juhul, kui artikli 3 
kriteeriumid annavad alust kahtluseks, et 
lähetatud töötaja töötab fiktiivses 
ettevõttes, s.t ei ole tegelikult lähetatud. 
See ei tohiks välistada võimalust, et 
vastuvõtva riigi riiklikud asutused ja/või 
tööinspektsioon võtavad koheseid 
meetmeid sotsiaalpettuse takistamiseks, 
uurimiseks, karistamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev artikkel ei takista vastuvõtva 
liikmesriigi pädevaid asutusi võtmast kohe 
meetmeid sotsiaalpettuse uurimiseks, 
ennetamiseks ja karistamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon ja liikmesriigid peavad 
toetama rahaliselt sotsiaalpartnerite 
ühiseid algatusi Euroopa ja riigi tasandil, 
et arendada ühiseid vahendeid, 
teavitamaks ettevõtjaid ja töötajaid 
tingimustest ja sätetest, mis peavad olema 
täidetud direktiivi 96/71/EÜ alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 487
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet 
kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks 
seda taotleti.

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet 
kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks 
seda taotleti, ning kooskõlas isikuandmete 
kaitset käsitlevate õigusaktidega.

Or. cs

Muudatusettepanek 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 7. Liikmesriigid tagavad kooskõlas riiklike 
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konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet 
kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks 
seda taotleti.

õigusaktide ja -tavadega vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet 
kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks 
seda taotleti.

7. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
Euroopa õiguse ning riiklike õigusaktide 
ja -tavadega vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet 
kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks 
seda taotleti.

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 
range konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet 
kasutatakse eranditult sel eesmärgil, 
milleks seda taotleti.

Or. de

Muudatusettepanek 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon ja pädevad asutused teevad 
tihedat koostööd raskuste analüüsimisel, 
mis võivad tekkida direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõike 10 kohaldamisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon ja pädevad asutused teevad
tihedat koostööd raskuste analüüsimisel, 
mis võivad tekkida direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõike 10 kohaldamisel.

9. Vastavalt direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4
sätestatud põhimõttele teevad komisjon ja 
pädevad asutused tihedat koostööd 
direktiivi 96/71/EÜ rakendamisel tekkida 
võivate raskuste analüüsimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon ja pädevad asutused teevad 
tihedat koostööd raskuste analüüsimisel, 
mis võivad tekkida direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõike 10 kohaldamisel.

9. Komisjon ja pädevad asutused teevad 
tihedat koostööd direktiivi 96/71/EÜ 
rakendamisega seotud raskuste 
analüüsimisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Selleks et hõlbustada vastastikust 
abistamist ja piiriülest koostööd, esitab 
komisjon kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
mõjuhinnangu liikmesriikide 
olemasolevatel süsteemidel põhineva ja 
nendega kooskõlastatud üleliidulise 
teavitamis- või registreerimissüsteemi 
teostatavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamiskoha liikmesriigi roll Asutamiskoha liikmesriigi ja vastuvõtva 
liikmesriigi koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamiskoha liikmesriigi roll Liikmesriikide roll

Or. en

Muudatusettepanek 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamiskoha liikmesriigi roll Liikmesriikide roll

Or. en

Muudatusettepanek 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ 
artiklitega 4 ja 5 vastutavad töötingimuste 
järgimise kontrollimise eest vastuvõtva 
liikmesriigi asutused ning seega jätkab 
kõnealune liikmesriik oma territooriumile 
lähetatud töötajate kontrollimist ja 
järelevalvet ning rakendab kooskõlas oma 
siseriikliku õiguse ja/või tavade ja 
haldusmenetlustega kõiki vajalikke 
järelevalve- või rakendusmeetmeid.
Pädevad asutused võivad viia omal 
algatusel läbi tegelikke kontrollimisi, 
sõltumata asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste poolt tehtud kontrollide mis tahes 
tulemustest.
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Or. en

Muudatusettepanek 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriik jätkab teise liikmesriiki 
lähetatud töötajate olukorra kontrollimist 
ja seiret ning võtab vastavalt siseriiklikule 
õigusele, tavale ja haldusmenetlustele 
vajalikud järelevalve- või täitevmeetmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 500
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
jätkab teise liikmesriiki lähetatud töötajate 
olukorra kontrollimist ja seiret ning võtab 
vastavalt siseriiklikule õigusele, tavale ja 
haldusmenetlustele vajalikud järelevalve-
või täitevmeetmed.

1. Vastuvõttev liikmesriik teostab 
kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artikliga 5 
oma territooriumile lähetatud töötajate 
olukorra kontrollimist ja seiret ning võtab 
vastavalt siseriiklikule õigusele ja/või 
tavale ja haldusmenetlustele vajalikud 
järelevalve- või täitevmeetmed.
Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
jätkab samuti kooskõlas direktiivi 
96/71/EÜ artiklites 4 ja 5 sätestatud 
põhimõtetega olukorra kontrollimist ja 
seiret ning võtab vastavalt siseriiklikule 
õigusele, tavale ja haldusmenetlustele 
vajalikud järelevalve- või täitevmeetmed.
Jõustamise parandamise eesmärgil toetab 
asutamiskoha liikmesriik vastuvõtva 
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liikmesriigi pädevat asutust, edastades 
talle viivitamata teavet selle kohta, kas 
lähetavad ettevõtjad täidavad käesoleva 
direktiivi artiklis 3 ja direktiivis 96/71/EÜ 
ette nähtud kriteeriume, s.t kas neil on 
lähetamiseks õigus.
Liikmesriigid, kellele saab teatavaks, et 
nende riigi teenuseosutajad võtavad 
töötajaid tööle üksnes eesmärgiga 
lähetada nad otse kolmandasse 
liikmesriiki, ei tohi sellist tegevust toetada, 
vaid peavad teavitama vastuvõtva 
liikmesriigi pädevaid asutusi.

Or. de

Muudatusettepanek 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
jätkab teise liikmesriiki lähetatud töötajate 
olukorra kontrollimist ja seiret ning võtab 
vastavalt siseriiklikule õigusele, tavale ja
haldusmenetlustele vajalikud järelevalve-
või täitevmeetmed.

1. Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
aitab seda liikmesriiki, kuhu töötaja on
lähetatud, et tagada direktiivi 96/71/EÜ ja
käesoleva direktiivi alusel kohaldatavate 
tingimuste täitmine, teavitades neid 
aegsasti sellest, kas töötajaid lähetav 
ettevõte täidab käesoleva direktiivi 
artiklis 3 ning direktiivis 96/71/EÜ 
esitatud miinimumnorme.
See kohustus ei vähenda mingil viisil selle 
liikmesriigi võimalusi, kuhu töötaja 
lähetatakse, teha kontrolli ja järelevalvet 
ning võtta kõik vajalikud järelevalve- või
täitevmeetmed kooskõlas käesoleva 
direktiivi ja direktiiviga 96/71/EÜ.

Or. en
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Muudatusettepanek 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 9 
lõikes 1 nimetatud asjaoludel aitab 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
seda liikmesriiki, kuhu töötaja on 
lähetatud, et tagada direktiivi 96/71/EÜ ja 
käesoleva direktiivi alusel kohaldatavate 
tingimuste täitmine. Teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriik edastab omal 
algatusel liikmesriigile, kuhu töötaja on 
lähetatud, artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning 
artikli 9 lõikes 1 osutatud kogu 
asjakohase teabe, kui teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriik on teadlik 
konkreetsetest asjaoludest, mis viitavad 
nõuete võimalikule eiramisele

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 9 
lõikes 1 nimetatud asjaoludel aitab
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
seda liikmesriiki, kuhu töötaja on 
lähetatud, et tagada direktiivi 96/71/EÜ ja 
käesoleva direktiivi alusel kohaldatavate 
tingimuste täitmine. Teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriik edastab omal 
algatusel liikmesriigile, kuhu töötaja on 
lähetatud, artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning 
artikli 9 lõikes 1 osutatud kogu asjakohase 

2. Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
edastab vastuvõtvale liikmesriigile omal 
algatusel või vastuvõtva liikmesriigi 
taotlusel viivitamatult kogu asjakohase 
teabe, mis on sätestatud käesolevas 
direktiivis või mis on vajalik 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 nõuete
täitmiseks. Pädevad asutused võivad 
esitada teabetaotluse lähtuvalt mis tahes 
ülekaalukast avalikust huvist.
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teabe, kui teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriik on teadlik konkreetsetest 
asjaoludest, mis viitavad nõuete 
võimalikule eiramisele

Or. en

Muudatusettepanek 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks võivad vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused küsida asutamiskoha 
liikmesriigi pädevatelt asutustelt teavet 
mis tahes teenuste osutamise või 
teenuseosutaja kohta ning iga 
teenuseosutaja asutamise seaduslikkuse, 
tema hea käitumise, samuti kohaldatavate 
eeskirjade rikkumise puudumise kohta.
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 
6.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 505
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks võivad vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused küsida asutamiskoha 
liikmesriigi pädevatelt asutustelt teavet mis 
tahes teenuste osutamise või teenuseosutaja 
kohta ning iga teenuseosutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, 

3. Lisaks võivad vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused küsida asutamiskoha 
liikmesriigi pädevatelt asutustelt teavet mis 
tahes teenuste osutamise või teenuseosutaja 
kohta, et kontrollida nii direktiivi 
96/71/EÜ kui ka käesoleva direktiivi 
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samuti kohaldatavate eeskirjade 
rikkumise puudumise kohta. 
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 6.

igakülgset täitmist. Asukohaliikmesriigi 
pädevad asutused annavad sellist teavet 
kooskõlas artikliga 6.

Or. de

Muudatusettepanek 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks võivad vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused küsida asutamiskoha 
liikmesriigi pädevatelt asutustelt teavet mis 
tahes teenuste osutamise või teenuseosutaja 
kohta ning iga teenuseosutaja asutamise 
seaduslikkuse, tema hea käitumise, samuti 
kohaldatavate eeskirjade rikkumise 
puudumise kohta. Asukohaliikmesriigi 
pädevad asutused annavad sellist teavet 
kooskõlas artikliga 6.

3. Lisaks võivad vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused küsida asutamiskoha 
liikmesriigi pädevatelt asutustelt teavet mis 
tahes teenuste osutamise või teenuseosutaja 
kohta, et kontrollida täielikku vastavust 
direktiivi 96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi 
nõuetele, ning samuti iga teenuseosutaja 
asutamise seaduslikkuse, tema hea 
käitumise, samuti kohaldatavate eeskirjade 
rikkumise puudumise kohta.
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas artikliga 6.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustus ei 
hõlma asutamiskoha liikmesriigi 
kohustust viia läbi kontrollimisi selle 
vastuvõtva liikmesriigi territooriumil, kus 
teenust osutatakse. Vajaduse korral 

välja jäetud
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teostavad asutamiskoha liikmesriigi 
pädevate asutuste taotlusel selliseid 
kontrollimisi vastuvõtva liikmesriigi 
ametiasutused, toimides kooskõlas 
artikliga 10 ning vastavalt liidu õigust 
austavate siseriiklike õigusaktide, tavade 
ja haldusmenetluste kohaselt neile antud 
järelevalveõigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustus ei 
hõlma asutamiskoha liikmesriigi 
kohustust viia läbi kontrollimisi selle 
vastuvõtva liikmesriigi territooriumil, kus 
teenust osutatakse. Vajaduse korral 
teostavad asutamiskoha liikmesriigi 
pädevate asutuste taotlusel selliseid 
kontrollimisi vastuvõtva liikmesriigi 
ametiasutused, toimides kooskõlas artikliga 
10 ning vastavalt liidu õigust austavate
siseriiklike õigusaktide, tavade ja 
haldusmenetluste kohaselt neile antud 
järelevalveõigusele.

4. Selliseid kontrollimisi teostavad
vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused, 
toimides kooskõlas artikliga 10 ning 
vastavalt siseriiklike õigusaktide, tavade ja 
haldusmenetluste kohaselt neile antud 
järelevalveõigusele.

Or. de

Muudatusettepanek 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustus ei 4. Kontrollimisi teostavad vastuvõtva 
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hõlma asutamiskoha liikmesriigi 
kohustust viia läbi kontrollimisi selle 
vastuvõtva liikmesriigi territooriumil, kus 
teenust osutatakse. Vajaduse korral
teostavad asutamiskoha liikmesriigi 
pädevate asutuste taotlusel selliseid 
kontrollimisi vastuvõtva liikmesriigi 
ametiasutused, toimides kooskõlas artikliga 
10 ning vastavalt liidu õigust austavate
siseriiklike õigusaktide, tavade ja 
haldusmenetluste kohaselt neile antud 
järelevalveõigusele.

liikmesriigi ametiasutused, toimides 
kooskõlas artikliga 10 ning vastavalt 
siseriiklike õigusaktide, tavade ja 
haldusmenetluste kohaselt neile antud 
järelevalveõigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustus ei 
hõlma asutamiskoha liikmesriigi kohustust 
viia läbi kontrollimisi selle vastuvõtva 
liikmesriigi territooriumil, kus teenust 
osutatakse. Vajaduse korral teostavad 
asutamiskoha liikmesriigi pädevate 
asutuste taotlusel selliseid kontrollimisi 
vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused, 
toimides kooskõlas artikliga 10 ning 
vastavalt liidu õigust austavate siseriiklike 
õigusaktide, tavade ja haldusmenetluste 
kohaselt neile antud järelevalveõigusele.

4. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustus ei 
hõlma asutamiskoha liikmesriigi kohustust 
viia läbi kontrollimisi selle vastuvõtva 
liikmesriigi territooriumil, kus teenust 
osutatakse. Vajaduse korral teostavad 
selliseid kontrollimisi vastuvõtva
liikmesriigi ametiasutused, toimides 
kooskõlas artikliga 10 ning vastavalt liidu 
õigust austavate siseriiklike õigusaktide, 
tavade ja haldusmenetluste kohaselt neile 
antud järelevalveõigusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kogu lähetusperioodi vältel, mil 
töötaja teises liikmesriigis viibib, on 
direktiiviga 96/71/EÜ kooskõlastatavate 
töötingimuste kontrollimine vastuvõtva 
liikmesriigi ametiasutuste kohustus 
koostöös asukoha liikmesriigiga.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid eraldavad tõhusaks 
kontrollimiseks vajalikud vahendid.

Or. de

Muudatusettepanek 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
1. Vastavalt direktiivi 96/71/EÜ artiklile 5 
jätkab lähetuse sihtliikmesriik kontrolli-
ja järelevalvetegevust ning võtab oma 
territooriumile lähetatud töötajatega 
seoses kõik vajalikud järelevalve- ja 
jõustamismeetmed kooskõlas oma 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavade ning 
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haldusmenetlustega.
2. Vastavalt direktiivi 96/71/EÜ 
artiklites 4 ja 5 sätestatud põhimõtetele 
jätkab ka teenuseosutaja asukoha 
liikmesriik kontrolli- ja 
järelevalvetegevust ning võtab kõik 
vajalikud järelevalve- või 
jõustamismeetmed kooskõlas oma 
siseriiklike õigusaktide, tavade ja 
haldusmenetlusega.
Jõustamise parandamiseks toetab ta 
lähetuse sihtliikmesriigi pädevat asutust, 
pakkudes õigeaegselt teavet selle kohta, 
kas lähetavad ettevõtjad täidavad 
käesoleva direktiivi artiklis 3 ja direktiivis 
96/71/EÜ sätestatud 
miinimumkriteeriume.
3. Kontrollimisi teostavad lähetuse 
sihtliikmesriigi ametiasutused, toimides 
kooskõlas artikliga 10 ning vastavalt 
liikmesriigi siseriiklike õigusaktide, 
tavade ja haldusmenetluste kohaselt neile 
antud järelevalveõigusele.
4. Liikmesriigid, kes avastavad, et töötajad 
värvatakse üksnes eesmärgiga lähetada 
nad kolmandatesse liikmesriikidesse või 
fiktiivsete füüsilisest isikust ettevõtjatena 
tegutsemiseks, teavitavad viivitamata 
lähetuse sihtliikmesriigi pädevaid asutusi.
5. Liikmesriigid pakuvad vajalikke 
ressursse, millega tagada tõhus 
kontrollitegevus.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Kogu lähetusperioodi vältel, mil töötaja 
teises liikmesriigis viibib, on töötingimuste 
kontrollimine vastuvõtva liikmesriigi 
ametiasutuste kohustus. Vastuvõttev riik 
võib teostada kontrolle omal algatusel 
ning ta ei sõltu asukoha liikmesriigi 
ametiasutuste kontrollidest või 
tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abiga võtavad liikmesriigid 
kaasnevaid meetmeid, et arendada, 
hõlbustada ja edendada teabevahetust 
ametnike vahel, kes vastutavad 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamise eest ning kohaldatavate 
eeskirjade järgimise kontrollimise ja 
nende jõustamise eest.

1. Komisjoni abiga võtavad liikmesriigid 
kaasnevaid meetmeid, et arendada, 
hõlbustada ja edendada teabevahetust 
sotsiaalpartnerite, ametnike vahel, kes 
vastutavad halduskoostöö ja vastastikuse 
abi osutamise eest, ning tagada lähetatud 
töötajatele infot andvate 
organisatsioonide toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused registreerivad artikli 9 lõike 1 
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kohaselt esitatud andmed ja analüüsivad 
neid.
Asutamiskoha liikmesriigi pädevad 
asutused registreerivad asjakohased 
andmed, mis on seotud artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kriteeriumide ning 
teenuseosutaja sotsiaalkindlustusmaksete 
ja maksude tasumisega.
Liikmesriigid on kohustatud komisjonile 
korrapäraselt aru andma. Komisjon teeb 
aruannetest kokkuvõtte ja avaldab need 
korrapäraselt.
Komisjon esitab kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
mõjuhinnangu, et uurida liikmesriikide 
olemasolevatel süsteemidel põhineva ja 
nendega kooskõlastatud üleliidulise 
teavitamis- või registreerimissüsteemi 
teostatavust.

Or. de

Muudatusettepanek 517
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused registreerivad artikli 9 lõike 1 
kohaselt esitatud andmed ja analüüsivad 
neid.
Asutamiskoha liikmesriigi pädevad 
asutused registreerivad asjakohased 
andmed, mis on seotud artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kriteeriumide ja teenuseosutaja 
sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude 
tasumisega.
Liikmesriigid on kohustatud komisjonile 
korrapäraselt aru andma. Komisjon teeb 
aruannetest sobivas vormis kokkuvõtted ja 
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avaldab need korrapäraselt.

Or. de

Muudatusettepanek 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastuvõtva liikmesriigi ametiasutused 
säilitavad artikli 9 lõike 1 punktis a 
osutatud asjakohased andmed. Asukoha 
liikmesriigi pädevad asutused 
dokumenteerivad artikli 3 lõikes 1 
osutatud asjakohased andmed ja 
teenuseosutaja tasutavad 
sotsiaalkindlustusmaksete ja maksudega 
seotud andmed. Nii vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused kui ka asukoha 
liikmesriigi pädevad asutused esitavad 
kokkuvõtete tegemiseks ja korrapäraseks 
avalikuks aruandluseks oma andmed 
Euroopa Komisjonile (Eurostat).

Or. en

Muudatusettepanek 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Asukoha liikmesriigi pädevad 
asutused ja vastuvõttev liikmesriik 
koguvad lähetusprotsessiga seotud 
registreeritud andmed ja hindavad neid.
Liikmesriigid peavad korrapäraselt 
Euroopa Komisjonile aru andma.
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Euroopa Komisjon kogub teavet ja 
avaldab korrapäraselt aruanded.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab rahalise toetuse 
andmise vajadust, et tõhustada 
halduskoostööd veelgi ja suurendada 
vastastikust usaldust projektide kaudu, mis 
edendavad asjaomaste ametnike vahetust ja 
väljaõpet, ning arendada, hõlbustada ja 
edendada parimaid tavasid käsitlevaid 
algatusi, sealhulgas ELi tasandi 
sotsiaalpartnerite omi, nagu andmebaaside 
arendamine ja ajakohastamine või ühiste 
veebisaitide loomine, mis sisaldavad üldist 
või sektoripõhist teavet kohaldatavate 
töötingimuste kohta.

2. Komisjon tagab piisava rahalise toetuse 
andmise, et tõhustada halduskoostööd 
veelgi ja suurendada vastastikust usaldust 
projektide kaudu, mis edendavad 
asjaomaste ametnike vahetust ja väljaõpet, 
ning arendada, hõlbustada ja edendada 
parimaid tavasid käsitlevaid algatusi, 
sealhulgas ELi tasandi sotsiaalpartnerite 
omi, nagu andmebaaside arendamine ja 
ajakohastamine või ühiste veebisaitide 
loomine, mis sisaldavad üldist või 
sektoripõhist teavet kohaldatavate 
töötingimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab rahalise toetuse 
andmise vajadust, et tõhustada 
halduskoostööd veelgi ja suurendada 
vastastikust usaldust projektide kaudu, mis 
edendavad asjaomaste ametnike vahetust ja 
väljaõpet, ning arendada, hõlbustada ja 

2. Komisjon tagab piisava rahalise toetuse 
andmise, et tõhustada halduskoostööd 
veelgi ja suurendada vastastikust usaldust 
projektide kaudu, mis edendavad 
asjaomaste ametnike vahetust ja väljaõpet, 
ning arendada, hõlbustada ja edendada 
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edendada parimaid tavasid käsitlevaid 
algatusi, sealhulgas ELi tasandi 
sotsiaalpartnerite omi, nagu andmebaaside 
arendamine ja ajakohastamine või ühiste 
veebisaitide loomine, mis sisaldavad üldist 
või sektoripõhist teavet kohaldatavate 
töötingimuste kohta.

parimaid tavasid käsitlevaid algatusi, 
sealhulgas ELi tasandi sotsiaalpartnerite 
omi, nagu andmebaaside arendamine ja 
ajakohastamine või ühiste veebisaitide 
loomine, mis sisaldavad üldist või 
sektoripõhist teavet kohaldatavate 
töötingimuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriike julgustatakse looma 
lähetatud töötajate jaoks teabepunkte ja 
pakkuma praktilist abi, et tagada neile 
asjakohased teadmised nende õiguste 
kohta. Teabepunktide koht ja keeleline 
katvus otsustatakse vastavalt hinnangule 
asjaomase liikmesriigi territooriumil 
viibivate lähetatud töötajate esindatuse 
kohta. See kehtib nii asukoha liikmesriigi 
kui ka vastuvõtva liikmesriigi kohta, sest 
oluline on pakkuda töötajale teavet nii 
enne lähetusse minekut kui ka tema 
lähetusperioodi ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriikidel on haldusnõuete ja 



AM\924423ET.doc 61/108 PE504.078v01-00

ET

kontrollimeetmete valikul põhimõtteliselt 
vabad käed.

Or. de

Muudatusettepanek 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 525
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid peavad kehtestama
vähemalt järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid peavad kehtestama
vähemalt järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 528
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. de

Muudatusettepanek 529
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid peavad kehtestama 
vähemalt järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. de

Muudatusettepanek 530
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 531
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 532
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad järgmised 
haldusnõuded ja kontrollimeetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad
haldusnõuded ja tõhusad 
kontrollimeetmed. Nimetatud meetmete 
hulka kuuluvad eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 534
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Direktiivi 96/71/EÜ artiklite 3 ja 5 
järgimise parandamiseks peavad 
liikmesriigid kasutusele võtma 
haldusnõuded ja kontrollimeetmed, 
näiteks:

Or. de

Muudatusettepanek 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Direktiivi 96/71/EÜ jõustamise 
parandamiseks võivad liikmesriigid
mittediskrimineerimise põhimõtet täiel 
määral austades kontrollida kõiki 
vajalikke elemente, et tõendada vastavust 
direktiivi 96/71/EÜ artiklitele 3 ja 5 ning 
käesoleva direktiivi artiklile 3.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid võivad kehtestada järgmisi 
haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 537
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriikidel on võimalik kehtestada 
näiteks järgmised haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed:

Or. de
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Muudatusettepanek 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis 
asutatud teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks 
või enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 539
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis 
asutatud teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks 
või enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

välja jäetud

Or. hu



AM\924423ET.doc 67/108 PE504.078v01-00

ET

Muudatusettepanek 540
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv,
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne lähetuse algust
esitama riigi pädevatele ametiasutustele 
tõendi. Tõendis kinnitatakse, et 
teenuseosutajat on teavitatud 
miinimumtöötingimustest vastavalt 
direktiivile 96/71/EÜ ja et ta täidab neid. 
Tõendis esitatakse vähemalt 
teenuseosutaja nimi, tema määratava 
esindaja ja dokumentide vastuvõtmiseks 
volitatud isiku nimi ja aadress, andmed 
lähetuse kestuse kohta, selle 
alguskuupäev, lähetatud töötajate nimed 
ja arv, lähetatud töötajate töö ning töökoht 
ja elukoha aadress vastuvõtvas 
liikmesriigis.
Teenuseosutaja kohustus teavitada 
pädevaid asutusi kiiresti:
– kui lähetamist ei toimu või ei ole 
toimunud või kui see lõpetati 
ennetähtaegselt;
– kui tegevus katkestatakse;
– kui lähetatud töötaja tööandja on 
määranud ta asutamiskoha liikmesriigis 
mõne muu ettevõtja juurde, eriti ettevõtja 
ülemineku või ühinemise korral;

Or. de

Selgitus

Teavet on võimalik kontrollida ainult juhul, kui see on selgelt määratletud. Lisaks aitab see 
kaasa statistika koostamisele lähetatud töötajate kohta ja seega kontrollimisele, kas käesoleva 
direktiiviga õnnestus püstitatud eesmärk saavutada.



PE504.078v01-00 68/108 AM\924423ET.doc

ET

Muudatusettepanek 541
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne 
teenuseosutamise algust esitama 
sihtliikmesriigi keeles riigi pädevatele 
ametiasutustele asjakohase tõendi, milles 
märgitakse järgmised andmed:

(i) teenuseosutaja nimi;
(ii) lähetatud töötajate nimi;
(iii) nende eeldatav arv;
(iv) lähetuse eeldatav kestus ja asukoht, 
kus teenust osutatakse;
(v) ligipääsetav ja selgelt 
kindlaksmääratud koht, kus tuleb paber-
või digikoopiana hoida või teha 
kättesaadavaks kontrollitavad 
dokumendid (nt töölepingud, 
palgatõendid, töögraafikud ning palga 
maksmist tõendavad dokumendid või 
samaväärsed dokumendid); 
(vi) sihtriigis dokumentide vastuvõtmiseks
volitatud isiku perekonnanimi, eesnimi ja 
aadress, s.t isiku, kellele on võimalik üle 
anda teated või ametlikud dokumendid, 
millel on teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja jaoks õiguslikud 
tagajärjed;
(vii) teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse.

Tõend on seotud kohustusega, et teises 
liikmesriigis asutatud teenuseosutaja peab 
teatises esitatud andmete muutumise 
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korral riigi pädevaid ametiasutusi 
viivitamata teavitama;

Or. de

Muudatusettepanek 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt üks kuu 
enne teenuseosutamist esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse eeskätt järgmine:

– teenuseosutaja nimi;
– lähetatud töötajate eeldatav arv ja 
individuaalsed identifitseerimisandmed;
– lähetuse eeldatav kestus;

– teenuse osutamise asukoht;
– teenused, mille osutamiseks töötajad
lähetatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt üks kuu 
enne teenuseosutamist esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele tõendi, milles 
märgitakse eeskätt järgmine:

– teenuseosutaja nimi, eeskätt ees- ja 
perekonnanimi, sünnikoht ja 
sünnikuupäev, kodune aadress ja elukoha 
aadress vastuvõtvas liikmesriigis 
sealviibimise ajal;
– lähetatud töötajate eeldatav arv ja
individuaalsed identifitseerimisandmed;
– lähetuse eeldatav kestus;
– teenuse osutamise asukoht;
– teenused, mille osutamiseks töötajad
lähetatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 544
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv,

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne 
teenuseosutamise alustamist esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele tõendi, milles 
märgitakse ühes vastuvõtva liikmesriigi 
ametlikus keeles vähemalt järgmine:
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nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad
lähetatakse;

1) teenuseosutaja nimi;
2) lähetatud töötajate eeldatav arv ja 
individuaalsed identifitseerimisandmed;
3) lähetuse eeldatav kestus ja teenuse 
osutamise asukoht;
4) teenused, mille osutamiseks töötajad
lähetatakse;

seda tõendit ajakohastatakse, kui 
teabesisu muutub enne teenuste osutamist 
või selle käigus;

Or. en

Muudatusettepanek 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv,
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne teenuseosutamist 
alustades alustamist esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles tuleb märkida vähemalt:

i) teenuseosutaja nimi;
ii) lähetatud töötajate eeldatav arv ja 
isikuandmed;
iii) nende lähetuse kestus ja koht, kus 
soovitakse antud teenust osutada, ning

iv) teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;



PE504.078v01-00 72/108 AM\924423ET.doc

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 546
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne lähetuse algust
esitama riigi pädevatele ametiasutustele 
tõendi. Tõendis kinnitatakse, et 
teenuseosutajat on teavitatud 
töötingimustest vastavalt direktiivi 
96/71/EÜ artiklile 3 ja et ta täidab neid. 
Tõendis esitatakse vähemalt 
teenuseosutaja nimi, tema määratava 
esindaja ja dokumentide vastuvõtmiseks 
volitatud isiku nimi ja aadress, andmed 
lähetuse kestuse kohta, selle 
alguskuupäev, lähetatud töötajate nimed 
ja arv, lähetatud töötajate töö ning 
töökoht ja elukoha aadress vastuvõtvas 
liikmesriigis;

Or. de

Muudatusettepanek 547
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele vastuvõtva riigi 
keeles asjakohase tõendi, milles märgitakse 
teenuseosutaja nimi, lähetatud töötajate 
nimed, nende eeldatav arv ning nende 
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identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv,
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

lähetuse eeldatav kestus ja asukoht, koht 
riigi territooriumil, kus säilitatakse 
dokumente vastavalt punktile b, 
vastuvõtvas riigis dokumentide 
vastuvõtmiseks volitatud isiku 
perekonnanimi, eesnimi ja aadress ning 
majandusharu, kuhu töötajaid 
kavatsetakse lähetada, kohustus, et 
tööandja peab nimetatud andmete 
muutumisest viivitamata teatama;

Or. de

Muudatusettepanek 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv,
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne 
teenuseosutamise alustamist teavitama
riigi pädevaid ametiasutusi inglise keeles 
või vastuvõtva liikmesriigi keeles, 
seejuures märgitakse teates vähemalt
teenuseosutaja nimi, lähetatavate töötajate 
arv ja nende isiklikud 
identifitseerimisandmed, määratud 
kontaktisik, töötajate lähetuse algus ja
eeldatav kestus ja tegevuse asukoht ning 
teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 549
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt viis tööpäeva 
enne teenuseosutamise alustamist esitama 
riigi pädevatele ametiasutustele eelneva
tõendi, milles tuleks märkida vähemalt
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne teenuseosutamist 
alustades esitama riigi pädevatele 
ametiasutustele asjakohase tõendi, milles 
tuleb märkida vähemalt teenuseosutaja 
nimi, lähetatud töötajate – kes on selgelt ja 
isiklikult identifitseeritavad – eeldatav arv,
määratud kontaktisik, nende lähetuse 
eeldatav algus, kestus ja koht, kus 
soovitakse antud teenust osutada, ning 
teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 551
Jean-Luc Bennahmias
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne teenuseosutamist 
alustades esitama riigi pädevatele 
ametiasutustele tõendi, milles peab 
märkima vähemalt teenuseosutaja nimi, et 
lähetatakse üks või enam töötajat, kes on 
selgelt identifitseeritavad, töötajate 
eeldatav arv, nende lähetuse eeldatav 
kestus ja koht, kus soovitakse antud 
teenust osutada, ning teenused, mille 
osutamiseks nad lähetatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 552
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab hiljemalt 
teenuseosutamist alustades esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase
tõendi, milles märgitakse vaid 
teenuseosutaja nimi, et lähetatakse üks või 
enam töötajat, kes on selgelt 
identifitseeritavad, töötajate eeldatav arv, 
nende lähetuse eeldatav kestus ja asukoht 
ning teenused, mille osutamiseks nad 
lähetatakse;

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab teenuseosutamist 
alustades esitama riigi pädevatele 
ametiasutustele tõendi, milles märgitakse 
vaid teenuseosutaja ja lähetatud töötajate
– kes on selgelt identifitseeritavad – nimi,
töötajate eeldatav arv, nende lähetuse 
eeldatav kestus ja asukoht ning teenused, 
mille osutamiseks nad lähetatakse; 
töötajale tuleb esitada kogu teda puudutav 
teave koopia kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
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Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kohustus, et teenusepakkuja teavitab 
viivitamata vastutavaid riiklikke pädevaid 
asutusi, kui
– lähetamine ei toimu või ei ole toimunud 
või lõpetati enne, kui ajakava ette näeb;
– teenus, mille osutamiseks lähetamine 
toimus, on katkestatud;
– tööandja on määranud lähetatud töötaja 
teise ettevõttesse, eeskätt ettevõtete 
liitumise või ettevõtte ülemineku korral;
– muude muutuste korral, mis on seotud 
artikli 9 lõike 1 punkti 1 kohaselt esitatud 
teabega;

Or. en

Muudatusettepanek 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha 
kättesaadavaks ja/või säilitada paber- või 
digikoopia töölepingust (või sellega 
samaväärsest dokumendist direktiivi 
91/533 tähenduses, mis vajaduse korral 
sisaldab ka kõnealuse direktiivi artiklis 4 
osutatud täiendavat teavet) 
palgatõenditest ja töögraafikutest ning 
palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 

välja jäetud
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kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori 
liikuvate töötajate puhul tegevuskohas või 
sõidukis, millega teenust osutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
dokumendid ja/või säilitada paber- või 
digikoopia pädevate asutuste ja 
ametiühingute jaoks teenuse pakkumise 
kohas, teenuse pakkumise kestel ja kuni 
kaks aastat pärast teenuse pakkumise 
perioodi. Kohustus puudutab eeskätt 
järgmisi dokumente:

– A1 formaadis koopia tõendist kehtiva 
sotsiaalkindlustuskaitse kohta 
päritoluliikmesriigis;
– tööleping (või sellega samaväärne 
dokument direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet);
– palgatõendid;
– töögraafikud;



PE504.078v01-00 78/108 AM\924423ET.doc

ET

– palga maksmist tõendavad dokumendid
või samaväärsete dokumentide koopiad;

– tööohutuse ja töötervishoiu 
riskihinnang, sh võetavad kaitsemeetmed 
kooskõlas direktiiviga 89/391/EMÜ;
– tööloa ja elamisloa koopiad, kui 
lähetatud töötaja on kolmanda riigi 
kodanik.
Dokumendid tuleb hoida vastuvõtva 
liikmesriigi territooriumil ligipääsetavas ja 
selgelt kindlaksmääratud kohas, nt 
töökohal või ehitusplatsil, või 
transpordisektori liikuvate töötajate puhul 
tegevuskohas või sõidukis, millega teenust 
osutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 556
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori 
liikuvate töötajate puhul tegevuskohas või 
sõidukis, millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia kogu 
lähetusperioodi vältel, nt töökohal või 
liikuvate töötajate puhul tegevuskohas või 
sõidukis, millega teenust osutatakse ja 
kuni kaks aastat pärast teenuse osutamist 
ligipääsetavas, selgelt kindlaksmääratud 
kohas lähetavas liikmesriigis, eelkõige 
kuuluvad siia alla järgmised dokumendid:

– tõend lähetatud töötaja nime kohta;
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– vormi A1 koopia tõendina 
sotsiaalkindlustuse kohta 
koduliikmesriigis;
– tööleping (või samaväärne dokument 
direktiivi 91/533/EMÜ tähenduses, kaasa 
arvatud täiendavad andmed vastavalt 
nimetatud direktiivi artiklile 4;
– palgaarvestusdokumendid ja 
maksetõendid;
– töögraafikud;
– hinnang töötervishoiu ja tööohutuse 
riskide kohta vastavalt direktiivile 
89/391/EMÜ;
– kui töötaja on kolmanda riigi kodanik, 
siis töö- ja elamisloa koopia;

Or. de

Muudatusettepanek 557
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia kogu 
lähetusperioodi vältel ja kuni kaks aastat 
pärast teenuse osutamist ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse; eelkõige 
järgmised dokumendid:

– vormi A1 koopia tõendina 
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sotsiaalkindlustuse kohta asutamiskoha 
liikmesriigis;
– tööleping (või samaväärne dokument 
direktiivi 91/533/EMÜ tähenduses, kaasa 
arvatud täiendavad andmed vastavalt 
nimetatud direktiivi artiklile 4);
– palgaarvestusdokumendid ja 
maksetõendid;
– töögraafikud;
– hinnang töötervishoiu ja tööohutuse 
riskide kohta vastavalt direktiivile 
89/391/EMÜ;
– kui lähetatud isik on kolmanda riigi 
kodanik, siis töö- ja elamisloa koopia;

Or. de

Muudatusettepanek 558
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist, mis sisaldab vajalikke 
töötingimusi) palgatõenditest ja 
töögraafikutest ning palga maksmist 
tõendavatest dokumentidest, teatisest A1 
tõendina sotsiaalkindlustuse kohta 
lähetavas riigis või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse

Or. de
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Muudatusettepanek 559
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist, mis annab teavet 
töötingimuste kohta) palgatõenditest ja 
töögraafikutest ning palga maksmist 
tõendavatest dokumentidest, töö- ja 
elamisloast kolmandate riikide puhul, 
vormist A1 tõendina sotsiaalkindlustuse 
olemasolu kohta koduliikmesriigis või 
samaväärsete dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

Or. de

Muudatusettepanek 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533/EMÜ artikli 
2 lõigete 2 ja 4 tähenduses) kogu 
lähetusperioodi vältel ligipääsetavas ja 
selgelt kindlaksmääratud kohas, nt 
töökohal või ehitusplatsil, või 
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dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

transpordisektori liikuvate töötajate puhul 
tegevuskohas või sõidukis, millega teenust 
osutatakse, peab tööandja või asukoha 
liikmesriigi pädev asutus esitama 
vastuvõtva liikmesriigi ametiasutuste 
taotluse korral muud dokumendid, nagu 
palgatõendid, töögraafikud ja palga 
maksmist tõendavad dokumendid artikli 6 
lõikes 5 osutatud mõistliku ajavahemiku 
jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus kogu lähetusperioodi vältel 
hoida või teha kättesaadavaks ja/või 
säilitada paber- või digikoopia töölepingust 
(või sellega samaväärsest dokumendist 
direktiivi 91/533 tähenduses, mis vajaduse 
korral sisaldab ka kõnealuse direktiivi 
artiklis 4 osutatud täiendavat teavet) 
palgatõenditest ja töögraafikutest ning 
palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest, dokumendid, 
milles on esitatud teave 
päritoluliikmesriigi 
sotsiaalkaitsevõrgustikku kuulumise 
kohta või täielikud kontaktandmed
sotsiaalkaitseasutuse kohta, kuhu 
lähetatud töötajad vastuvõtvas 
liikmesriigis viibimise ajal kuuluvad 
(määrused (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 
987/2009), tööks sobivust tõendav 
dokument, mille on väljatanud 
päritoluliikmesriigi kvalifitseeritud 
töötervishoiu amet, ettevõtja territooriumil 
ligipääsetavas ja selgelt kindlaksmääratud 
kohas, nt töökohal või ehitusplatsil, või 
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transpordisektori liikuvate töötajate puhul 
tegevuskohas või sõidukis, millega teenust 
osutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha mõistliku aja 
jooksul kättesaadavaks ja/või säilitada 
tööandja valikul paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest, mis on 
väljastatud vastavalt asutamiskoha 
liikmesriigi siseriiklikele õigusaktidele, 
kogu lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet), A1 vormidest, kolmandate riikide 
kodanike töö- ja riigis viibimise lubadest, 
palgatõenditest ja töögraafikutest ning 
palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 564
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest või samaväärsete 
dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet), A1 vormidest, palgatõenditest ja 
töögraafikutest ning palga maksmist 
tõendavatest dokumentidest või 
samaväärsete dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
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töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

Or. fr

Muudatusettepanek 565
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teenuseosutaja kohustus teavitada 
pädevat asutust kiiresti:
– kui lähetamist ei toimu või ei ole 
toimunud või kui see lõpetati 
ennetähtaegselt;
– kui tegevus katkestatakse;
– kui lähetatud töötaja tööandja on 
määranud ta asutamiskoha liikmesriigis 
mõne muu ettevõtja juurde, eriti ettevõtja 
ülemineku või ühinemise korral;

Or. de

Muudatusettepanek 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 567
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) kõikide asjaomaste dokumentide, nii 
standardsete kui ka mittestandardsete 
vormide tõlkimine, sõltumata vastava 
dokumendi või vormi pikkusest;

Or. de

Muudatusettepanek 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide 
tõlkimine nõutud ametlikesse ELi 
keeltesse;

Or. en

Muudatusettepanek 569
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 

(c) punktis b osutatud dokumentide 
tõlkimine ELi soovitud riigikeelde;
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kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

Or. de

Muudatusettepanek 570
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide
tõlkimine;

Or. de

Muudatusettepanek 571
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
on kohustuslik ka nende tõlkimine 
asutamiskoha liikmesriigi ametlikesse 
keeltesse;

Or. fr

Muudatusettepanek 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine,
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide 
tõlkimine asutamiskoha liikmesriigi ühte 
ametlikku keelde;

Or. fr

Muudatusettepanek 573
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide 
tõlkimine liikmesriigi ametlikku keelde;

Or. de

Muudatusettepanek 574
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul 
standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus 
või amet peab seda vajalikuks;

Or. en
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Muudatusettepanek 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul standardvorme;

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul standardvorme; 
tõlkimise kulusid ei kanna tööandjad;

Or. en

Muudatusettepanek 576
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 
puhul kasutatakse üldjuhul standardvorme;

(c) võimalus nõuda punktis b osutatud 
dokumentide tõlkimist, kui need ei ole liiga 
pikad ning kui nende puhul kasutatakse 
üldjuhul standardvorme;

Or. en

Muudatusettepanek 577
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need ei ole liiga pikad ning kui nende 

(c) võimalus nõuda punktis b osutatud 
dokumentide tõlkimist, kui need ei ole liiga 
pikad ning kui nende puhul kasutatakse 
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puhul kasutatakse üldjuhul standardvorme; üldjuhul standardvorme;

Or. en

Muudatusettepanek 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lähetuse sihtliikmesriik võib nõuda, 
et punktis b osutatud dokumendid ja kõik 
täiendavad kohustuslikud dokumendid 
tehakse viivitamata pädevatele riiklikele 
ametiasutustele kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 579
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja 
kontaktisik, kes vajaduse korral peab 
teenuse osutamise aja jooksul 
läbirääkimisi lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja 
kontaktisik, kes vajaduse korral peab 
teenuse osutamise aja jooksul 
läbirääkimisi lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) vajaduse korral määrata tööandja 
kontaktisik, kes vajaduse korral peab 
teenuse osutamise aja jooksul läbirääkimisi 
lähetuse sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele. Esindaja või 
kontaktisik võib olla mis tahes isik, kelle 
on valinud tööandja või asutamiskoha 
liikmesriigi tööandjate ühendus, mille 
liige tööandja on.

Or. en

Muudatusettepanek 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik,
kes vajaduse korral peab teenuse 
osutamise aja jooksul läbirääkimisi 
lähetuse sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) võimalus määrata vajaduse korral 
kontaktisik, kes esindaks tööandjat teenuse 
osutamise aja jooksul lähetuse vastuvõtvas 
sihtliikmesriigis vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) võimalus määrata tööandja kontaktisik, 
kelle poole vastuvõtva liikmesriigi 
pädevad asutused võivad otse pöörduda, et 
pidada vajaduse korral teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 

(d) võimalus nõuda, et määrataks
tööandja kontaktisik, kes vajaduse korral 
peab teenuse osutamise aja jooksul 
läbirääkimisi lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
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õigusaktidele ja tavadele. siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) võimalus nõuda, et määrataks
tööandja kontaktisik, kes vajaduse korral 
peab teenuse osutamise aja jooksul 
läbirääkimisi lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) võimalus taotleda, et määrataks
tööandja kontaktisik, kes vajaduse korral 
peab teenuse osutamise aja jooksul 
läbirääkimisi vastuvõtva liikmesriigi
asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

Or. hu

Muudatusettepanek 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata seaduslik esindaja,
kelle elukoht asub lähetuse ajal ja kuni 
üks aasta pärast teenuse osutamist 
lähetuse sihtliikmesriigis, et tegeleda 
haldus- ja kohtumenetlustega ning pidada
vajaduse korral teenuse osutamise aja 
jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse 
osutamise aja jooksul läbirääkimisi 
lähetuse sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata seaduslik esindaja, 
kes asub teenuse osutamise aja jooksul 
lähetuse sihtliikmesriigis, et pidada 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja 
tavadele vajaduse korral tööandja nimel 
selle liikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega läbirääkimisi ja 
sõlmida kollektiivlepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse 
osutamise aja jooksul läbirääkimisi 
lähetuse sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata seaduslik või 
volitatud esindaja, kes täidab vastuvõtvas 
liikmesriigis teenuseosutaja ülesandeid ja
kellele on võimalik lähetava ettevõtja 
nimel tõhusalt dokumente kätte 
toimetada.

Or. de

Muudatusettepanek 590
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata seaduslik esindaja.
Seadusliku esindaja ülesanded hõlmavad 
kohtu- ja haldusmenetlusi ning vajaduse 
korral tööandja nimel vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele
peetavaid läbirääkimisi teenuse osutamise 
aja jooksul lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi pädeva asutuse või 
ametiga vastavalt siseriiklikele 
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õigusaktidele ja tavadele. õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse 
osutamise aja jooksul läbirääkimisi 
lähetuse sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes toimiks seadusliku esindajana või kes
vajaduse korral peab läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides, kus kontaktisik peab olema määratud, ei ole sellise kontaktisiku 
ülesanne mitte rääkida läbi vastuvõtva liikmesriigi sotsiaalpartneritega, vaid toimida 
kontaktpunkti ja teabeallikana (esindajana). Vaid läbirääkimistele viitamisega kaasneb risk 
sekkuda kollektiivläbirääkimiste riigisisestesse süsteemidesse. Seepärast peaks märkima 
selgesõnaliselt, et kontaktisiku ülesanne võib selle asemel või lisaks hõlmata esindaja rolli.

Muudatusettepanek 593
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse 
osutamise aja jooksul läbirääkimisi 
lähetuse sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata seaduslik või 
volitatud esindaja, kes täidab vastuvõtvas 
liikmesriigis teenuseosutaja ülesandeid ja 
kelle töökoha aadressile on võimalik 
vastuvõtvas liikmesriigis lähetava ettevõtja 
nimel tõhusalt dokumente kätte 
toimetada. Esindaja ülesanded hõlmavad



AM\924423ET.doc 97/108 PE504.078v01-00

ET

teenuse osutamise aja jooksul vajaduse 
korral ka läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. de

Muudatusettepanek 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kellega liikmesriigi pädevad asutused 
võivad kontakteeruda ja kes on volitatud 
pidama vajaduse korral teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – punkt 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kohustus määrata tööandja kontaktisik, 
kes vajaduse korral peab teenuse osutamise 
aja jooksul läbirääkimisi lähetuse 
sihtliikmesriigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl
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Selgitus

Keeleline muudatus (puudutab ainult poolakeelset versiooni). Poolakeelsest versioonist 
puudub väga tähtis element.

Muudatusettepanek 596
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) liikmesriigid võivad Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 56 arvesse võttes 
ning kooskõlas vastavate riiklike 
õigusaktidega ette näha muid 
haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) muud haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed, ilma milleta ei saa 
pädevad asutused tõhusalt oma 
järelevalveülesandeid täita. Need nõuded 
tehakse avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kõik täiendavad riiklikud 
kontrollimeetmed või dokumendid, millele 
on viidatud lõike 1 punktis b, võib 
kehtestada üksnes Euroopa Komisjoni 
eelneva heakskiidu alusel ning need on 
piiratud eesmärgiga tõendada, kas 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad 
mittediskrimineerival viisil, põhjendatult 
ja proportsionaalselt lõikes 1 nimetatud 
vajalikud haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Meetmed, millega püütakse võidelda 
varimajanduse vastu, nagu kohustus 
määrata töötajale individuaalne 
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maksukohustuslase number.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriikidele jääb vabadus 
arendada haldus- ja kontrollimeetmed, 
mis lähevad kaugemale punktides b ja c 
täpsustatust kooskõlas liidu 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse 
põhimõttega ja nõudega anda teenust 
osutavale ettevõtjale selget, arusaadavat ja 
kergesti kättesaadavat teavet;

Or. fr

Muudatusettepanek 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võimaluste 
piires saavad ettevõtjad töötajate 
lähetamisega seotud menetlusi ja 
formaalsusi hõlpsasti täita vahemaa 
tagant ja elektrooniliste vahendite abil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 603
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võimaluste 
piires saavad ettevõtjad töötajate 
lähetamisega seotud menetlusi ja 
formaalsusi hõlpsasti täita vahemaa tagant 
ja elektrooniliste vahendite abil.

2. Liikmesriigid tagavad, et võimaluste 
piires saavad ettevõtjad töötajate 
lähetamisega seotud menetlusi ja 
formaalsusi täita vahemaa tagant ja 
elektrooniliste vahendite abil.

Or. de

Muudatusettepanek 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võimaluste 
piires saavad ettevõtjad töötajate 
lähetamisega seotud menetlusi ja 
formaalsusi hõlpsasti täita vahemaa tagant 
ja elektrooniliste vahendite abil.

2. Liikmesriigid tagavad, et võimaluste 
piires saavad ettevõtjad töötajate 
lähetamisega seotud menetlusi ja 
formaalsusi täita vahemaa tagant ja 
elektrooniliste vahendite abil.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 

välja jäetud
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standarddokumentide väljatöötamist, 
ühiste kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega 
seotud küsimustes ning tehnoloogia 
arengut ning vajaduse korral esitatakse 
vajalikud parandused või muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete tõhusus, võttes arvesse 
saadud kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

Or. de

Muudatusettepanek 607
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollisüsteemide tõhusus, võttes 
arvesse teabevahetuse ja 
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kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

koostöökorraldusega saadud kogemusi, 
ühtsemate standarddokumentide 
väljatöötamist, ühiste kontrollipõhimõtete 
või -nõuete kehtestamist töötajate 
lähetamisega seotud küsimustes ning 
tehnoloogia arengut ning vajaduse korral 
esitatakse vajalikud parandused või 
muudatused.

Or. de

Muudatusettepanek 608
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud
parandused või muudatused.

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
soovitamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse liikmesriikidele 
soovitused paranduste või muudatuste 
tegemiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaatab Euroopa Komisjon läbi 
riiklike kontrollimeetmete kohaldamise, 
võttes arvesse saadud kogemusi ning 
teabevahetuse ja koostöökorralduse 
tõhusust, ühtsemate standarddokumentide 
väljatöötamist, ühiste kontrollipõhimõtete 
või -nõuete kehtestamist töötajate 
lähetamisega seotud küsimustes ning 
tehnoloogia arengut, et hinnata kogu ELi 
hõlmava digitaalse eelneva teatamise 
süsteemi vajalikkust ja teostatavust ning 
vajaduse korral esitada vajalikud 
parandused või muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamine, võttes 
arvesse saadud kogemusi ning 
teabevahetuse ja koostöökorralduse 
tõhusust, ühtsemate standarddokumentide 
väljatöötamist, ühiste kontrollipõhimõtete 
või -nõuete kehtestamist töötajate 
lähetamisega seotud küsimustes ning 
tehnoloogia arengut ning vajaduse korral 
esitatakse vajalikud parandused või 
muudatused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 611
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamine, võttes 
arvesse saadud kogemusi ning 
teabevahetuse ja koostöökorralduse 
tõhusust, ühtsemate standarddokumentide 
väljatöötamist, ühiste kontrollipõhimõtete 
või -nõuete kehtestamist töötajate 
lähetamisega seotud küsimustes ning 
tehnoloogia arengut ning vajaduse korral 
esitatakse vajalikud parandused või 
muudatused.

Or. fr

Muudatusettepanek 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus 
ja otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise tõhusus ja 
otstarbekus, võttes arvesse saadud 
kogemusi ning teabevahetuse ja 
koostöökorralduse tõhusust, ühtsemate 
standarddokumentide väljatöötamist, ühiste 
kontrollipõhimõtete või -nõuete 
kehtestamist töötajate lähetamisega seotud 
küsimustes ning tehnoloogia arengut ning 
vajaduse korral esitatakse vajalikud 
parandused või muudatused.

Or. en
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Muudatusettepanek 613
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Töötaja lähetamise kestuse jooksul 
vastutavad töötingimuste kontrollimise 
eest vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused või organid. Nad võivad viia 
omal algatusel läbi tegelikke kontrollimisi 
ja inspekteerimisi, sealjuures ei ole 
eelmiste kontrollide tulemused määravad.

Or. de

Muudatusettepanek 614
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Töötaja lähetamise kestuse jooksul 
vastutavad töötingimuste kontrollimise 
eest vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused või organid. Nad võivad viia 
omal algatusel läbi tegelikke kontrollimisi 
ja inspekteerimisi.

Or. de

Muudatusettepanek 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nii asukoha liikmesriigil kui ka 
lähetuse sihtliikmesriigil on pädevus 
kontrollida töösuhete regulaarsust ja 
töötingimusi. Vastukäivate tõlgenduste 
korral on ülimuslikud lähetuse 
sihtliikmesriigi õigusaktid.

Or. en

Muudatusettepanek 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kogu töötaja lähetusperioodi jooksul 
on töötingimuste kontrollimine lähetuse 
sihtliikmesriigi ametiasutuste või pädeva 
asutuse kohustus. Nad võivad omal 
algatusel teostada tegelikke kontrollimisi, 
sõltumata asukoha liikmesriigi teostatud 
kontrollide tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Liikmesriikide kontrollimeetmete 
jätkusuutlikuks läbiviimiseks on vaja, et 
teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutajad nimetavad töötajate 
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lähetamise korral sihtriigis dokumentide 
vastuvõtmiseks volitatud isiku. 
Dokumentide vastuvõtmiseks volitatud 
isikule on võimalik üle anda teated või 
ametlikud dokumendid, millel on teises 
liikmesriigis asutatud teenuseosutaja 
jaoks õiguslikud tagajärjed.

Or. de


