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Muudatusettepanek 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kontrollimised Kontrollimised ja inspektsioonid

Or. en

Muudatusettepanek 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja 
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja jõustamine. 
Kontrollimised põhinevad peamiselt 
pädevate ametiasutuste korrapäraselt 
koostatavatel riskihinnangutel. 
Riskihinnangutes määratakse kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriigi territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 
ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse
tõhusad kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida käesoleva direktiivi 
ja direktiivi 96/71/EÜ sätete ja eeskirjade 
järgimist ning tagada nende nõuetekohane 
kohaldamine ja jõustamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja 
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja jõustamine. 
Kontrollimised põhinevad peamiselt 
pädevate ametiasutuste korrapäraselt 
koostatavatel riskihinnangutel. 
Riskihinnangutes määratakse kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriigi territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 
ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
tõhusad kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida jõustamisdirektiivi 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja 
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja jõustamine. 
Kontrollimised põhinevad peamiselt 
pädevate ametiasutuste korrapäraselt 
koostatavatel riskihinnangutel. 
Riskihinnangutes määratakse kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriigi territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 
ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
tõhusad kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 622
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja 
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja jõustamine. 
Kontrollimised põhinevad peamiselt 

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
tõhusad kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.
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pädevate ametiasutuste korrapäraselt 
koostatavatel riskihinnangutel. 
Riskihinnangutes määratakse kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriigi territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 
ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

Or. de

Muudatusettepanek 623
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja 
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja jõustamine. 
Kontrollimised põhinevad peamiselt 
pädevate ametiasutuste korrapäraselt 
koostatavatel riskihinnangutel. 
Riskihinnangutes määratakse kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriigi territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
tõhusad kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.
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ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

Or. de

Muudatusettepanek 624
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja 
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja jõustamine. 
Kontrollimised põhinevad peamiselt 
pädevate ametiasutuste korrapäraselt 
koostatavatel riskihinnangutel. 
Riskihinnangutes määratakse kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriigi territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 
ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
tõhusad kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine. Kontrollimised põhinevad 
peamiselt pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 
riskihinnangutel. Riskihinnangutes 
määratakse kindlaks tegevusvaldkonnad, 
kus nende liikmesriigi territooriumil 
kasutatakse teenuste osutamisel kõige 
sagedamini lähetatud töötajaid. 
Kõnealuste riskihinnangute koostamisel 
võetakse arvesse suurte 
infrastruktuuriprojektide elluviimist, 
konkreetsetele sektoritele iseloomulikke 
probleeme ja vajadusi, varasemaid 
andmeid rikkumiste kohta ning teatavate 
töötajate rühmade haavatavust.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 626
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine. Kontrollimised põhinevad 
peamiselt pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine.
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riskihinnangutel. Riskihinnangutes 
määratakse kindlaks tegevusvaldkonnad, 
kus nende liikmesriigi territooriumil 
kasutatakse teenuste osutamisel kõige 
sagedamini lähetatud töötajaid. 
Kõnealuste riskihinnangute koostamisel 
võetakse arvesse suurte 
infrastruktuuriprojektide elluviimist, 
konkreetsetele sektoritele iseloomulikke 
probleeme ja vajadusi, varasemaid 
andmeid rikkumiste kohta ning teatavate 
töötajate rühmade haavatavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 627
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, 
et kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine. Kontrollimised põhinevad 
peamiselt pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 
riskihinnangutel. Riskihinnangutes
määratakse kindlaks tegevusvaldkonnad, 
kus nende liikmesriigi territooriumil 
kasutatakse teenuste osutamisel kõige 
sagedamini lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta ning 
teatavate töötajate rühmade haavatavust.

1. Liikmesriikide pädevad riiklikud 
asutused tagavad, et luuakse asjakohased 
kontrolli- ja seiremehhanismid ning et 
nende territooriumil toimuvad tõhusad
inspekteerimised, et kontrollida ja jälgida 
direktiivi 96/71/EÜ sätete ja eeskirjade 
järgimist ning tagada nende nõuetekohane 
kohaldamine ja jõustamine. Kontrollimised
võivad põhineda pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 
riskihinnangutel. Riskihinnangutes
võidakse kindlaks määrata
tegevusvaldkonnad, kus nende liikmesriigi 
territooriumil kasutatakse teenuste 
osutamisel kõige sagedamini lähetatud 
töötajaid. Kõnealuste riskihinnangute 
koostamisel võidakse arvesse võtta suurte 
infrastruktuuriprojektide elluviimist, 
konkreetsetele sektoritele iseloomulikke 
probleeme ja vajadusi, varasemaid 
andmeid rikkumiste kohta ning teatavate 
töötajate rühmade haavatavust. Käesolev 
säte ei piira liikmesriikide õigust 
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korraldada inspekteerimisi ka siis, kui 
mingit alust kahtlusteks ei ole. 

Or. de

Muudatusettepanek 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine. Kontrollimised põhinevad 
peamiselt pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 
riskihinnangutel. Riskihinnangutes 
määratakse kindlaks tegevusvaldkonnad, 
kus nende liikmesriigi territooriumil 
kasutatakse teenuste osutamisel kõige 
sagedamini lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta ning 
teatavate töötajate rühmade haavatavust.

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
asjakohased kontrolli- ja seiremehhanismid 
ning et nende territooriumil toimuvad 
inspekteerimised on tõhusad ja piisavad, et 
kontrollida ja jälgida direktiivi 96/71/EÜ 
sätete ja eeskirjade järgimist ning tagada 
nende nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine. Kontrollimised võivad 
põhineda eelkõige pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 
riskihinnangutel Riskihinnangutes
võidakse kindlaks määrata
tegevusvaldkonnad, kus nende liikmesriigi 
territooriumil kasutatakse teenuste 
osutamisel kõige sagedamini lähetatud 
töötajaid. Kõnealuste riskihinnangute 
koostamisel võidakse eelkõige arvesse
võtta suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta ning 
teatavate töötajate rühmade haavatavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse
asjakohased kontrolli- ja
seiremehhanismid ning et nende 
territooriumil toimuvad inspekteerimised 
on tõhusad ja piisavad, et kontrollida ja 
jälgida direktiivi 96/71/EÜ sätete ja 
eeskirjade järgimist ning tagada nende 
nõuetekohane kohaldamine ja 
jõustamine. Kontrollimised põhinevad 
peamiselt pädevate ametiasutuste 
korrapäraselt koostatavatel 
riskihinnangutel. Riskihinnangutes 
määratakse kindlaks tegevusvaldkonnad, 
kus nende liikmesriigi territooriumil 
kasutatakse teenuste osutamisel kõige 
sagedamini lähetatud töötajaid. 
Kõnealuste riskihinnangute koostamisel 
võetakse arvesse suurte 
infrastruktuuriprojektide elluviimist, 
konkreetsetele sektoritele iseloomulikke 
probleeme ja vajadusi, varasemaid 
andmeid rikkumiste kohta ning teatavate 
töötajate rühmade haavatavust.

1. Et tõhustada direktiivi 96/71/EÜ 
artiklite 3 ja 5 järgimist ning tagada 
nende tulemuslik kohaldamine ja 
jõustamine, tagavad vastuvõtvad
liikmesriigid, et luuakse tulemuslikud
kontrolli- ja seiremehhanismid ning et 
nende territooriumil toimub tulemuslik ja 
piisav inspekteerimine.

Et tulemuslik seire ja kontrollimine oleks 
võimalik, võivad liikmesriigid eelkõige 
kehtestada järgmised nõudmised: 

Or. en

Muudatusettepanek 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja kohustus esitada enne 
teenuste pakkumisele asumist 
vastutavatele riiklikele pädevatele 
asutustele paberkandjal või elektroonilises 
vormis vastuvõtva riigi keeles avaldus, mis 
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peab sisaldama vähemalt vajalikku teavet, 
et võimaldada tegelikku kontrolli 
töökohal.3
See hõlmab eelkõige teavet, mis 
võimaldab kahtlusteta kindlaks teha 
teenuseosutaja, punktis e osutatud 
kontaktisiku, lähetatud töötajad ja teabe 
lähetuse alguse ning arvatava kestuse 
kohta, samuti töökoha asukoha ning 
teenuste kohta, millega lähetamist 
põhjendatakse; tuleb hõlmata ka teave 
selle kohta, kui tööandja on lähetanud 
oma töötaja asutamiskoha liikmesriigi 
teise ettevõttesse, eelkõige siis, kui on 
tegemist ettevõtte üleviimise või 
ühinemisega.
Hilisematest muudatustest nimetatud 
andmetes tuleb viivitamata teada anda; 
see kohustus kehtib ka ettevõtjatele 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 lõike 3 punkti 
c tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kohustus kättesaadaval hoida või 
kättesaadavaks teha ja/või säilitada 
paberkandjal või elektroonilises vormis 
koopiaid vajalikest 
töölevõtudokumentidest, et võimaldada 
tegelikku kontrolli töökohal. See hõlmab 
eelkõige töölepingut (või võrdväärset 
dokumenti direktiivi 91/533 tähenduses, 
kaasa arvatud vajaduse korral nimetatud 
direktiivi artiklis 4 osutatud 
teave),palgatõenditest, töögraafikutest, 
kus on märgitud igapäevase tööaja algus, 
lõpp ja kestus, A1 vormist tõendina 
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sotsiaalkindlustuse olemasolu kohta 
päritoluliikmesriigis, töötervishoidu ja -
ohutust käsitlevatest dokumentidest, 
kaasa arvatud töötervishoiu ja -ohutusega 
seotud riskide nõuetekohane analüüs 
vastavalt direktiivile 89/391/EMÜ, kui 
lähetatud töötaja on kolmanda riigi 
kodanik, töö- ja elamisloa koopiatest, 
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. en

Muudatusettepanek 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kohustus esitada vastuvõtva 
liikmesriigi ametiasutuste nõudmisel ja 
mõistliku aja jooksul pärast lähetuse 
algust punktis b osutatud dokumendid;

Or. en

Muudatusettepanek 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis b osutatud dokumentide tõlge 
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vastuvõtva liikmesriigi keelde;

Or. en

Muudatusettepanek 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kohustus määrata seaduslik või 
volitatud esindaja, kellel oleks õigus 
pidada läbirääkimisi ja vajadusel sõlmida 
tööandja nimel kokkuleppeid lähetuskoha 
liikmesriigi asjaomaste 
sotsiaalpartneritega, kooskõlas riiklike 
seaduste ja tavadega, või vastavate riiklike 
ametiasutustega, ja kellega vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused saavad 
ühendust võtta ning kellel on õigus 
teenuseid vastu võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1– punkt f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) muud haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed, milleta liikmesriigi 
pädevad organid ei saa oma 
järelevalvefunktsiooni tulemuslikult täita, 
kui seda funktsiooni ei saa täita vähem 
piiravate meetmete abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega 
ebaproportsionaalsed.

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad, ja eraldavad vajalikud 
vahendid inspekteerimise ja kontrollimise 
tagamiseks; nad tagavad, et ettevõtjad 
saavad töötajate lähetamisega seotud 
menetlusi ja formaalsusi täita kaugteel ja 
võimaluse korral elektrooniliste 
vahenditega ning et kõik haldusnõuded 
on teenuseosutajatele avalikult 
kättesaadavad ning neid uuendatakse 
korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega 
ebaproportsionaalsed.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ kohased 
kontrollimised ei ole diskrimineerivad, ja 
eraldavad kontrollimiseks vajalikud 
vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega 
ebaproportsionaalsed.

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad, ning nad eraldavad 
kontrollimiseks vajalikud vahendid.

Or. de

Muudatusettepanek 639
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega ebaproportsionaalsed.

2. 2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega ebaproportsionaalsed 
ja ei muutu tööandjatele ega töötajatele 
lisakoormaks.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega ebaproportsionaalsed.

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega ebaproportsionaalsed. 
Käesolev säte ei piira õigust korraldada 
inspektsioone ja kontrollimisi ka siis, kui 
mingit alust kahtlusteks ei ole.

Or. de
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Muudatusettepanek 641
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega 
ebaproportsionaalsed.

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad.

Or. de

Muudatusettepanek 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad ega ebaproportsionaalsed.

2. Liikmesriigid tagavad, et kontrollimised 
ei ole diskrimineerivad ega 
ebaproportsionaalsed.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga inspekteerimise lõpul esitab pädev 
asutus dokumendi, kus on märgitud 
vähemalt inspekteeritud asutuse nimi ja 
aadress, pädeva asutuse andmed, 
kuupäevad, mil inspekteerimine toimus, 
kontrollimeetme õiguslik alus, vajalikkuse 
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ja proportsionaalsuse selgitus, 
inspekteeritava ettevõtte nõudmisel teave 
selle kohta, et leidus ärisaladusega 
kaitstud andmeid, kindlakstehtud pettuse 
kirjeldus või teave selle kohta, et pettust ei 
avastatud, samuti kogu muu asjakohane 
teave. Inspekteeritud ettevõttel on õigus 
teha märkusi dokumendis kirjeldatud 
tulemuste kohta. Inspekteeritud ettevõte 
saab dokumendi koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi 96/71/EÜ kohaldamise 
kontrollimiseks ja töötajate lähetamisega 
seotud rikkumiste avastamiseks võetud 
meetmeid loetakse avaliku korra säteteks 
vastavalt direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 
lõiget 10 käsitlevale deklaratsioonile nr 
10, mis registreeriti Euroopa Ülemkogu 
protokollis direktiivi 96/71 vastuvõtmisel. 
Liikmesriikide sätteid deklareerimata töö 
vastu võitlemiseks ja sotsiaalse dumpingu 
ennetamiseks ei või piirata põhjendusel, et 
see võib takistada teenuste osutamise 
vabadust, kui need sätted ei ole 
protektsionistlikud või diskrimineerivad.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kolme aasta jooksul pärast artiklis 20 
osutatud tähtaega vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajadus, 
asjakohasus ja piisav tõhusus, võttes 
arvesse koostöö ja teabevahetuse süsteemi 
rakendamisel saadud kogemusi ja 
süsteemi tõhusust, ühtlustatud ja 
standarditud dokumentide väljatöötamist, 
töötajate lähetamise valdkonna 
inspekteerimise ühiste põhimõtete või 
standardite kehtestamist, samuti 
lähetamise tehnilise, sotsiaalse ja 
majandusliku aspekti arengut, et teha 
vajaduse korral muudatusettepanekud või 
kohandused, et tagada vastuvõtva 
liikmesriigi pädevate asutuste tõhus 
kontroll töötingimuste üle. 

Or. en

Muudatusettepanek 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Töötaja lähetamisaja kestel 
vastutavad töötingimuste kontrollimise 
eest vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused või organid. Nad võivad omal 
algatusel teostada tegelikku kontrollimist, 
sõltumata asutamiskoha liikmesriigi 
teostatud kontrollimise mis tahes 
tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kontrollieeskirjad ja mehhanism, 
mille eesmärk on kontrollida direktiivis 
96/71 sätestatud eeskirju ning leida 
lähetamise eeskirjade rikkumisi või 
kuritarvitamist muul eesmärgil kui 
teenuseosutamise vabadus, moodustavad 
nõukogu deklaratsioonis nr 10 sõnastatud 
avaliku korra sätete tuuma. 
Liikmesriikidele kohustuslikke eeskirju 
võitluseks piiriülese tööjõu palkamisega 
seotud deklareerimata töö ja sotsiaalse 
dumpingu vastu ei või piirata ainult sel 
põhjendusel, et need võivad takistada 
teenuseosutamise vabadust.

Or. en

Muudatusettepanek 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kontrollimise käigus ja artiklis 3 
osutatud kriteeriume arvesse võttes 
vajatakse teavet, siis tegutsevad nii see 
liikmesriik, kus teenuseid osutatakse, kui 
ka asutamiskoha liikmesriik kooskõlas 
halduskoostöö eeskirjadega, st pädevad 
asutused teevad koostööd artiklites 6 ja 7 
sätestatud eeskirjade ja põhimõtete 
kohaselt.

3. Kui kontrollimise käigus ja artiklis 3 
osutatud kriteeriume arvesse võttes 
vajatakse teavet, siis tegutsevad nii see 
liikmesriik, kus teenuseid osutatakse, kui 
ka asutamiskoha liikmesriik kooskõlas 
halduskoostöö eeskirjadega, st pädevad 
asutused teevad koostööd 
jõustamisdirektiivi artiklites 6 ja 7 
sätestatud eeskirjade ja põhimõtete 
kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Asutamisliikmesriigil on vastavalt 
halduskoostööd reguleerivatele 
eeskirjadele kohustus taotletud teave 
esitada. Selle kohustuse pidevat 
mittetäitmist käsitletakse ELi õiguse 
rikkumisena.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul,
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

4. Liikmesriikides, kus siseriiklikud 
õigusnormid ja kohtupraktika seoses
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimuste, eelkõige töötasu 
miinimummäära ja tööaja kehtestamisega
lähetatud töötajate jaoks näevad ette 
kahepoolseid läbirääkimisi tööandja ja 
töötaja vahel, võivad läbirääkimiste 
osalised kontrollida asjakohastest 
töötingimustest kinni pidamist lähetatud 
töötajate puhul kooskõlas kehtivate riiklike 
õigusnormidega ainult tingimusel, et nad 
tagavad käesolevast direktiivist ja 
direktiivist 96/71/EÜ tulenevate õiguste ja 
kohustuste täitmise. Sellega arvestades on 
oluline kohaldada subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid, et tagada 
kõnealuste direktiivide tõhus ülevõtmine 
liikmesriikide riiklikesse õigusnormidesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 651
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul, 
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
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kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul, 
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul, 
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
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siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul, 
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul.

Or. en

Selgitus

Juhtkonnal ja töötajatel on võimatu üksikasjalikult hinnata, kas nende tegevus tagab 
nõuetekohase kaitse, niisiis tuleks see piirav säte õigusselguse huvides välja jätta.

Muudatusettepanek 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul, 
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub jõustamisdirektiivi
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 656
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikides, kus kooskõlas 
siseriikliku õiguse, traditsioonide ja 
tavadega, kuulub direktiivi 96/71/EÜ 
artiklis 3 osutatud töötingimuste, eelkõige 
töötasu miinimummäära ja tööaja 
kehtestamine lähetatud töötajate jaoks 
sotsiaalpartnerite pädevusse, võivad 
sotsiaalpartnerid asjakohasel tasemel ja 
liikmesriikide kehtestatud tingimustel 
kontrollida asjakohastest töötingimustest 
kinni pidamist lähetatud töötajate puhul, 
tingimusel, et sellega tagatakse 
nõuetekohasel tasemel kaitse, mis on 
võrdväärne direktiivis 96/71/EÜ ja 
käesolevas direktiivis sätestatuga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Muudatusettepanek 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid, kus tööinspektsioonidel 
puudub pädevus kontrollida ja jälgida 
lähetatud töötajate töötingimustest 
kinnipidamist, võivad erandkorras pärast 
riigi tasandil sotsiaalpartneritega 
konsulteerimist kehtestada või säilitada 
korra, mis tagab kõnealustest 
töötingimustest kinnipidamise, tingimusel 

5. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artikliga 
5 ja eri tööturumudeleid täielikult arvesse 
võttes on liikmesriikidel õigus kasutada 
mitmesugust eri tüüpi korraldust vastavalt 
oma seadustele ja tavale, et tagada 
direktiivist 96/71/EÜ kinnipidamine ja 
asjaomaste isikute nõuetekohane kaitse,
nagu on sätestatud direktiivis 96/71/EÜ ja 
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et kohaldatavad meetmed tagavad 
asjaomastele isikutele nõuetekohase
kaitse, mis on võrdväärne direktiivis 
96/71/EÜ ja käesolevas direktiivis
sätestatuga.

käesolevas direktiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Traian Ungureanu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid, kus tööinspektsioonidel 
puudub pädevus kontrollida ja jälgida 
lähetatud töötajate töötingimustest 
kinnipidamist, võivad erandkorras pärast 
riigi tasandil sotsiaalpartneritega
konsulteerimist kehtestada või säilitada
korra, mis tagab kõnealustest 
töötingimustest kinnipidamise, tingimusel 
et kohaldatavad meetmed tagavad
asjaomastele isikutele nõuetekohase
kaitse, mis on võrdväärne direktiivis 
96/71/EÜ ja käesolevas direktiivis 
sätestatuga.

5. Liikmesriigid, kus tööinspektsioonidel 
puudub pädevus kontrollida ja jälgida 
lähetatud töötajate töötingimustest 
kinnipidamist, võivad erandkorras pärast
seda, kui on riigi tasandil 
sotsiaalpartneritega konsulteerinud, luua
või säilitada vajalikud menetlused ja 
mehhanismid, millega tagatakse
kõnealustest töötingimustest
kinnipidamine, või neid menetlusi ja 
mehhanisme muuta. Nimetatud 
menetluste ja mehhanismidega tuleb 
tagada asjaomastele isikutele
nõuetekohane kaitse, mis on võrdväärne 
direktiivis 96/71/EÜ ja käesolevas 
direktiivis sätestatuga.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riiklikud järelevalveasutused 
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teatavad käesoleva direktiivi kohaselt 
toimunud kontrolli käigus avastatud 
pettustest viivitamata süüdistuste 
esitamise eest vastutavatele riiklikele 
õigusasutustele ning Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF).

Or. fr

Muudatusettepanek 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad direktiivi 
96/71/EÜ artiklis 6 ja käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste 
jõustamiseks tõhusad mehhanismid, mille 
kaudu saavad lähetatud töötajad esitada 
otse kaebuse oma tööandja vastu, samuti 
tagavad nad, et liikmesriigis, mille 
territooriumil töötaja lähetuse korras 
töötab või töötas, on tal õigus algatada 
kohtu- või haldusmenetlust, kui ta leiab, et 
ta on kohaldatavate eeskirjade 
kohaldamata jätmise tõttu kahju 
kannatanud, isegi kui see töösuhe, millega 
väidetav kohustuste eiramine kaasnes, on 
lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad direktiivi 
96/71/EÜ artiklis 6 ja käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste 
jõustamiseks tõhusad mehhanismid, mille 
kaudu saavad lähetatud töötajad esitada 
otse kaebuse oma tööandja vastu, samuti 
tagavad nad, et lähetatud töötajal on õigus 
algatada ettevõtte asutamisliikmesriigis või 
vastuvõtvas liikmesriigis kohtu- või 
haldusmenetlust, isegi kui see töösuhe, 
millega väidetav kohustuste eiramine 
kaasnes, on lõppenud.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad direktiivi 1. Liikmesriigid tagavad käesolevas 
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96/71/EÜ artiklis 6 ja käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste 
jõustamiseks tõhusad mehhanismid, mille 
kaudu saavad lähetatud töötajad esitada 
otse kaebuse oma tööandja vastu, samuti 
tagavad nad, et liikmesriigis, mille 
territooriumil töötaja lähetuse korras töötab 
või töötas, on tal õigus algatada kohtu- või 
haldusmenetlust, kui ta leiab, et ta on 
kohaldatavate eeskirjade kohaldamata 
jätmise tõttu kahju kannatanud, isegi kui 
see töösuhe, millega väidetav kohustuste 
eiramine kaasnes, on lõppenud. 

direktiivis ja direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud kohustuste jõustamiseks tõhusad 
mehhanismid, mille kaudu saavad 
lähetatud töötajad esitada otse kaebuse oma 
tööandja vastu, samuti tagavad nad, et 
liikmesriigis, mille territooriumil töötaja 
lähetuse korras töötab või töötas, on tal 
õigus algatada kohtu- või haldusmenetlust, 
kui ta leiab, et ta on kohaldatavate 
eeskirjade kohaldamata jätmise tõttu kahju 
kannatanud, isegi kui see töösuhe, millega 
väidetav kohustuste eiramine kaasnes, on 
lõppenud. 

Or. de

Muudatusettepanek 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad direktiivi
96/71/EÜ artiklis 6 ja käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste 
jõustamiseks tõhusad mehhanismid, mille 
kaudu saavad lähetatud töötajad esitada 
otse kaebuse oma tööandja vastu, samuti 
tagavad nad, et liikmesriigis, mille 
territooriumil töötaja lähetuse korras töötab 
või töötas, on tal õigus algatada kohtu- või 
haldusmenetlust, kui ta leiab, et ta on 
kohaldatavate eeskirjade kohaldamata 
jätmise tõttu kahju kannatanud, isegi kui 
see töösuhe, millega väidetav kohustuste 
eiramine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad käesolevas 
direktiivis ja direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud kohustuste jõustamiseks tõhusad 
mehhanismid, mille kaudu saavad 
lähetatud töötajad esitada otse kaebuse oma 
tööandja vastu, samuti tagavad nad, et 
liikmesriigis, mille territooriumil töötaja 
lähetuse korras töötab või töötas, on tal 
õigus algatada kohtu- või haldusmenetlust, 
kui ta leiab, et ta on kohaldatavate 
eeskirjade kohaldamata jätmise tõttu kahju 
kannatanud, isegi kui see töösuhe, millega 
väidetav kohustuste eiramine kaasnes, on 
lõppenud.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ sätete 
järgimise tagamiseks, võivad esineda 
lähetatud töötaja või tema tööandja nimel 
või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
ja direktiivist 96/71/EÜ tulenevate 
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kohustuste jõustamine. Ametiühingutel on 
õigus algatada kollektiivne hagi, et tagada 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
nõuete täitmine, samuti võimalus algatada 
lähetatud töötajate nimel esindushagi.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ sätete 
järgimise tagamiseks, võivad esineda 
lähetatud töötaja või tema tööandja nimel 
või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
käesoleva direktiivi rakendamine ja/või 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste jõustamine. Ametiühingutel on 
õigus esitada ühishagi käesoleva direktiivi 
ja direktiivi 96/71/EÜ jõustamiseks. 
Samuti võidakse neile anda õigus esitada 
hagi enda nimel, kuid lähetatud töötajate 
huvides.

Or. de

Muudatusettepanek 666
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine, ilma et 
see piiraks riiklikke töösuhete süsteeme 
või sotsiaalpartnerite autonoomiat.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
selgesõnalisel nõusolekul esineda nende
nimel või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
käesoleva direktiivi rakendamine ja/või 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste jõustamine.

Or. cs
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Muudatusettepanek 668
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ sätete 
järgimise tagamiseks, võivad esineda 
lähetatud töötaja või tema tööandja nimel 
või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
käesoleva direktiivi rakendamine ja/või 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste jõustamine.

Or. de

Muudatusettepanek 669
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ sätete 
järgimise tagamiseks, võivad esineda
lähetatud töötaja või tema tööandja nimel 
või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
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rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

käesoleva direktiivi rakendamine ja/või 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ sätete 
järgimise tagamiseks, võivad esineda 
lähetatud töötaja või tema tööandja nimel 
või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
käesoleva direktiivi rakendamine ja/või 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 

3. Liikmesriigid tagavad, et ametiühingud 
ja muud kolmandad isikud, nagu 
ühendused, organisatsioonid või muud 
juriidilised isikud, kellel on kooskõlas 
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siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad lähetatud töötaja või tema tööandja 
nõusolekul esineda nende nimel või nende 
toetuseks kohtu- või haldusmenetluses, 
mille eesmärk on käesoleva direktiivi 
rakendamine ja/või käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste jõustamine.

siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega õigustatud huvi käesoleva 
direktiivi sätete järgimise tagamiseks, 
võivad üksnes lähetatud töötaja või tema 
tööandja nõusolekul esineda nende nimel 
või nende toetuseks kohtu- või 
haldusmenetluses, mille eesmärk on 
käesoleva direktiivi rakendamine ja/või 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 
ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 
ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist, kui 
need on soodsamad kui punktis a 
sätestatu, samuti ei piira need riiklike 
sätete kohaldamist, mille kohaselt 
kollektiivlepingute osalised neid lepinguid 
jõustavad.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 
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ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist, kui 
need on soodsamad kui punktis a 
sätestatu, samuti ei piira need riiklike 
sätete kohaldamist, mille kohaselt 
kollektiivlepingute osalised neid lepinguid 
jõustavad.

Or. de

Muudatusettepanek 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 
ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 
ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist, 
samuti ei piira need riiklike sätete 
kohaldamist, mille kohaselt 
kollektiivlepingute osalised neid lepinguid 
jõustavad.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 4. Lõiked 1 ja 3 ei piira tähtaegu või 
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ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

ajapiiranguid käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist kõnealuste 
menetluste algatamise suhtes ega ka 
riigisiseste kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist. Siiski 
tagatakse riigisisese menetluskorraga 
vähemalt kuuekuuline ajavahemik 
kaebuse esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tööandja ei tohi kohtu- või 
haldusmenetluse algatanud lähetatud 
töötajaid ebaõiglaselt kohelda. 
Kolmandatest riikidest pärit lähetatud 
töötajatel on õigus jääda ELi kuni 
menetluse lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad saaksid kätte

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad või nende nimel tegutsevad 
organisatsioonid saaksid esitada nõude 
kõikide lähetatud töötajale ette nähtud 
hüvitiste kohta ning et nad saaksid need
kätte.
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Or. en

Muudatusettepanek 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad saaksid kätte

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad või nende nimel tegutsevad 
organisatsioonid saaksid esitada nõude 
kõikide lähetatud töötajale ette nähtud 
hüvitiste kohta ning et nad saaksid need
kätte, kaasa arvatud, kuid mitte ainult:

Or. en

Muudatusettepanek 679
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad saaksid kätte

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad saaksid kätte vähemalt järgneva:

Or. de

Muudatusettepanek 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele vastavalt 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 681
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele vastavalt 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele, ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele
vastavalt direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 
kohaselt kohaldatavatele töötingimustele 
ning

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis sätestatakse tugevad jõustamismehhanismid, millega kaitstakse 
lähetatud töötajate õigusi ja huvisid. Tähtis on rõhutada, et artiklite 3 ja 11 kohaselt on 
liikmesriigid kohustatud tagama lähetatud töötajate kõigi töötasu, maksustamise ja 
sotsiaalkindlustuse aspektide kaitse, ning nad peavad asjaomaste instantsidega koostööd 
tegema, et tagada nendest õigustest kinnipidamine.

Muudatusettepanek 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele vastavalt direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele, ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, mis 
on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ artikliga 
3 ning

Or. en

Muudatusettepanek 683
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele vastavalt direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele, ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, mis 
on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ artikliga 
3 ning

Or. en

Muudatusettepanek 684
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub
väljamaksmisele vastavalt direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 kohaselt kohaldatavatele 
töötingimustele ning

(a) maksmata jäänud töötasu ning sellega 
seotud töötasu ja sotsiaalkindlustuse 
elemendid, kaasa arvatud intress, mis
kuuluvad väljamaksmisele vastavalt
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning
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Or. de

Muudatusettepanek 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele vastavalt 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning

(a) maksmata jäänud töötasu ning sellega 
seotud hüvitised,
sotsiaalkindlustusmaksed jms (sh intress)
ning

Or. en

Muudatusettepanek 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) neile hüvitatakse ülemääraselt 
makstud summad, mis on seotud 
netotöötasu või majutuse kvaliteediga, 
ning on kinni peetud või maha arvatud 
töötasust tööandja korraldatud majutuse 
eest,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) neile hüvitatakse ülemääraselt makstud 
summad, mis on seotud netotöötasu või 
majutuse kvaliteediga, ning on kinni 
peetud või maha arvatud töötasust tööandja 
korraldatud majutuse eest,

(b) neile hüvitatakse ülemääraselt makstud 
summad, mis on seotud töötasu või 
majutuse kvaliteediga, ning on kinni 
peetud või maha arvatud töötasust tööandja 
korraldatud majutuse eest,

Or. en

Muudatusettepanek 688
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tasumata jäänud maksed ning 
töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis sätestatakse tugevad jõustamismehhanismid, millega kaitstakse 
lähetatud töötajate õigusi ja huvisid. Tähtis on rõhutada, et artiklite 3 ja 11 kohaselt on 
liikmesriigid kohustatud tagama lähetatud töötajate kõigi töötasu, maksustamise ja 
sotsiaalkindlustuse aspektide kaitse, ning nad peavad asjaomaste instantsidega koostööd 
tegema, et tagada nendest õigustest kinnipidamine.

Muudatusettepanek 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tasumata jäänud maksed ning 
töötaja palgast liigselt kinni peetud 
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maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tasumata jäänud maksed ning 
töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, 
kui lähetatud töötajad on lähetuse 
sihtliikmesriigist juba tagasi pöördunud.

Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, 
kui lähetatud töötajad on lähetuse 
sihtliikmesriigist juba tagasi pöördunud, 
ning piiriülese töötamise korral fiktiivse 
füüsilisest isikust ettevõtjana.

Or. de

Muudatusettepanek 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, 
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kui lähetatud töötajad on lähetuse 
sihtliikmesriigist juba tagasi pöördunud.

kui lähetatud töötajad on lähetuse 
sihtliikmesriigist juba tagasi pöördunud, 
ning samuti fiktiivse füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 5 nimetatud mehhanism võib 
sisaldada süsteemi, millega nähakse ette 
vastuvõtva liikmesriigi territooriumil 
asuvate otseste alltöövõtjate töötajatega 
samaväärse õiguskaitse tagamiseks 
võrdsetel alustel, et lisaks tööandjale 
(teenuseosutaja või ajutist tööjõudu 
vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel võib vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele lõikes 5 kirjeldatud 
tasumata jäänud summad. 

Or. en

Muudatusettepanek 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
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Alltöövõtt – solidaarvastutus 
1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:
(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.
2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
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maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.
3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.
4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alltöövõtt – solidaarvastutus välja jäetud
1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
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96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:
a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.
2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.
3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
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proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.
4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. hu

Muudatusettepanek 696
Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
 Alltöövõtt – solidaarvastutus 

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
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töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:
a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed. 
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.
2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta. 
3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
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liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.
4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. fi

Muudatusettepanek 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Alltöövõtt – solidaarvastutus 

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
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või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:
(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.
2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.
3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
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et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.
4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Alltöövõtt – solidaarvastutus 

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:
(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
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sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.
2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.
3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.
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4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

välja jäetud

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
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Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

Or. hu

Muudatusettepanek 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

välja jäetud

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
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töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

välja jäetud

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en
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Muudatusettepanek 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

välja jäetud

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 703
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

välja jäetud

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;
(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel võib liikmesriik ette näha, 
et direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
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ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Or. en

Selgitus

Solidaarvastutuse süsteemi kasutatakse alltöövõtuahelas vaid vähestes ELi liikmesriikides. 
Sellise õigusraamistiku kehtestamine liikmesriikidele, kellel ei ole sellist tava, kahjustab 
kehtivat töösuhete süsteemi. Liikmesriigid peavad tagama kõigi töötajate õiguste täieliku 
kaitse, kuid käesoleva direktiivi ülevõtmisel siseriiklikusse õigusesse peavad liikmesriigid 
kindlaks tegema selleks kõige sobivamad ja tõhusamad vahendid oma riiklikus sotsiaal- ja 
õigusraamistikus.

Muudatusettepanek 705
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 

1. Liikmesriigid võtavad 
mittediskrimineerival viisil vajalikke 
meetmeid tagamaks, et hankija, kes teeb 
teisele ettevõtjale ülesandeks töö tegemise 
või teenuste osutamise, vastutab selle 
ettevõtja, alltöövõtja või ettevõtja või 
alltöövõtjaga lepingu sõlminud agentuuri 
kohustustega seoses töölepingust 
tulenevate nõuete eest töötajate ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondide 
või asutuste ees käendajana, kes on 
loovutanud eelmise nõude kohustuse.
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alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Kui riiklikul tasandil kehtivad rangemad 
eeskirjad, siis on need ülimuslikud.

Or. de

Muudatusettepanek 706
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ettevõtja, kes teeb 
teisele ettevõtjale otseselt ülesandeks tema 
nimel teenuste osutamise, vastutab oma 
otsese alltöövõtja eest seoses järgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

1. Kõik liikmesriigid võtavad 
mittediskrimineerival viisil vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ettevõtja, kes on 
määranud teenuseid osutama teise 
ettevõtja, vastutab – lisaks tööandjale 
ja/või tema asemel – selle teise ettevõtja 
või alltöövõtja või ettevõtja poolt 
määratud tööjõu vahendaja kohustuste 
eest seoses järgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 708
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 

1. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ettevõtja, kes on 
määranud teenuseid osutama teise 
ettevõtja, vastutab – lisaks tööandjale 
ja/või tema asemel – selle teise ettevõtja 
või alltöövõtja või ettevõtja poolt 
määratud tööjõu vahendaja kohustuste 
eest. See ei piira mingil moel riiklikul 
tasandil juba kehtivate rangemate 
eeskirjade kohaldamist või nende 
kehtestamist.
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töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Or. en

Muudatusettepanek 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ettevõtja, kes teeb 
teisele ettevõtjale otseselt ülesandeks tema 
nimel teenuste osutamise, vastutab oma 
otsese alltöövõtja eest seoses järgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 710
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

1. Liikmesriigid tagavad, et otsese 
tööandja kohus on maksta välja 
maksmata jäänud töötasu vastavalt artikli 
11 lõike 5 punktile a, hüvitada 
ülemääraselt makstud summad vastavalt 
artikli 11 lõike 5 punktile b ning maksta 
välja maksmata jäänud töötasu või 
maksude tagasimaksed või 
sotsiaalkindlustusmaksed. See tuleb 
tagada ka siis, kui töötaja on naasnud 
päritoluriiki või teisse liikmesriiki. 
Liikmesriigid võivad riiklikul tasandil 
kohaldada või kehtestada rangemaid 
eeskirju. 

Or. en

Muudatusettepanek 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 

1. Liikmesriigid tagavad, et otsese 
tööandja kohus on maksta välja 
maksmata jäänud töötasu vastavalt artikli 
11 lõike 5 punktile a, hüvitada 
ülemääraselt makstud summad vastavalt 
artikli 11 lõike 5 punktile b ning maksta 
välja maksmata jäänud töötasu või 
maksude tagasimaksed või 
sotsiaalkindlustusmaksed. See tuleb 
tagada ka siis, kui töötaja on naasnud 
päritoluriiki või teisse liikmesriiki. 
Liikmesriigid võivad riiklikul tasandil 
kohaldada või kehtestada rangemaid 
eeskirju.
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lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Or. en

Muudatusettepanek 712
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud
summad:

1. Direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul tagab liikmesriik 
võrdsetel alustel samaväärse õiguskaitse, 
nagu on tema territooriumil asuvatel 
otseste alltöövõtjate töötajatel; neid 
erieeskirju kohaldatakse järgmiste
tasumata jäänud summade suhtes:

Or. fr

Muudatusettepanek 713
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene või 
kaudne alltöövõtja, teha kohustuseks 
maksta välja lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Or. fr

Muudatusettepanek 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et 
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 hõlmatud 
lähetusolukordade puhul võib lisaks 
tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et kõigi 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 lõikega 3 
hõlmatud lähetusolukordade puhul võib 
lisaks tööandjale (teenuseosutaja või ajutist 
tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
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lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Or. fr

Muudatusettepanek 715
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 716
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 717
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 720
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 721
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

(a) maksmisele kuuluv maksmata 
netotöötasu ja/või sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele 
tasumata sissemaksed, mis on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1;
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Or. en

Muudatusettepanek 722
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maksmata netotöötasu 
miinimummääras ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

(a) maksmata netotöötasu, mis vastab 
töötasu määrale, ja/või tasumata 
sissemaksed sotsiaalpartnerite 
lepingulistele fondidele või asutustele, kui 
need on hõlmatud direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 3 lõikega 1;

Or. en

Muudatusettepanek 723
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) maksmata reisi-, eluaseme-/majutus-
ja toitlustuskulud, mis tööandja on 
põhjendamatult kinni pidanud.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) maksmata reisi-, eluaseme-/majutus-
ja toitlustuskulud, mis tööandja on 
põhjendamatult kinni pidanud.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ülemääraselt makstud summad, mis 
on seotud netotöötasu või majutuse 
kvaliteediga ning mis on kinni peetud või 
maha arvatud töötasust tööandja 
korraldatud majutuse eest, ning

Or. en

Muudatusettepanek 726
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 727
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 728
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 730
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 731
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en

Muudatusettepanek 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See ei piira mingil moel riiklikul tasandil 
juba kehtivate rangemate eeskirjade 
kohaldamist või nende kehtestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 733
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 734
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 735
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
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Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 739
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 740
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

välja jäetud
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Or. hu

Muudatusettepanek 741
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 742
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 

välja jäetud
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mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 743
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, välja jäetud
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kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 

välja jäetud
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suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 748
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, välja jäetud
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kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 

välja jäetud
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suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 750
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei võeta 
vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada ka 
töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei võeta 
vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada ka 
töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning kohaldatavate 
eeskirjade järgimise kohta, või et 
alltöövõtja ja töövõtja on teavitanud 
ametiasutusi, kes saavad läbi viia 
kontrollimist.

Or. en

Selgitus

Ennetavad meetmed võiks asendada süsteemiga, mille puhul alltöövõtja teeb ametiasutustele 
täielikult ja kohe kättesaadavaks kogu teabe, mis puudutab sotsiaalkindlustuse, maksustamise, 
kohustuste jms järgimist asukohaliikmesriigis ning töötajate lähetamise eeskirjadest 
kinnipidamist.



PE504.094v02-00 82/123 AM\925205ET.doc

ET

Muudatusettepanek 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 
kohaldatakse samamoodi lõpptarbijale 
suhetes töövõtjaga, kui lõpptarbija ei ole 
üksikisik.

Or. fr

Muudatusettepanek 752
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

välja jäetud

Or. hu

Muudatusettepanek 753
Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 754
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 

välja jäetud
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õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad välja jäetud
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liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 758
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 

välja jäetud
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muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 760
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, kehtestada 
siseriikliku õigusega alltöövõtja vastutuse 
kohaldamisala ja ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, kehtestada 
siseriikliku õigusega alltöövõtja vastutuse 
kohaldamisala ja ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
muude sektorite suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 761
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 

välja jäetud
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artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. hu

Muudatusettepanek 762
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 763
Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 766
Marek Henryk Migalski
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaatavad nõukogu ja Euroopa 
Parlament koostöös komisjoniga ja pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist üle 
käesoleva artikli kohaldamise, et esitada 
vajaduse korral asjakohased parandused 
või muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 768
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 12 muid lõikeid ei kohaldata 
liikmesriikide suhtes, kes on oma 
õigusaktides juba kehtestanud tööõiguse 
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puhul ettevõtte üldise vastutuse, kes 
suudavad näidata, et vastavust tõendavate 
dokumentide esitamiseks ettevõtjatele on 
kehtestatud menetlused, ning kes on 
kehtestanud õiguslikult siduva 
miinimumväärtuse, mille ületamisel 
kohaldatakse kõigis sotsiaalkindlustuse 
valdkondades ettevõtte üldist vastutust.

Or. de

Muudatusettepanek 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Olemasolevaid tarneahela nõuetele 
vastavuse süsteeme, mis liikmesriikides 
juba toimivad ning milles nähakse ette 
töötajatele paremaid tingimusi ja 
suuremat kaitset, ei tohi käesoleva 
direktiivi sätetega mingil viisil piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Alltöövõtt ja vastutus
1. Iga liikmesriik võtab vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ettevõtja, kes on 
määranud teenuseid osutama alltöövõtja, 
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vastutab – lisaks alltöövõtjale ja/või tema 
asemel – selle alltöövõtja ja mis tahes 
muu vahendaja kohustuste eest.
2. See ei piira mingil moel riiklikul 
tasandil juba kehtivate rangemate 
eeskirjade kohaldamist või kehtestamist.
3. Liikmesriigid võivad piirata vertikaalset 
alltöövõttu kolme tasandiga, kui piirang ei 
ole diskrimineeriv.

Or. en

Muudatusettepanek 771
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Alltöövõtt ja vastutus

1. Iga liikmesriik võtab vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ettevõtja, kes on 
määranud teenuseid osutama alltöövõtja, 
vastutab – lisaks alltöövõtjale ja/või tema 
asemel – selle alltöövõtja ja mis tahes 
muu vahendaja kohustuste eest.
2. See ei piira mingil moel riiklikul 
tasandil juba kehtivate rangemate 
eeskirjade kohaldamist või kehtestamist.
3. Liikmesriigid piiravad vertikaalset 
alltöövõttu kolme tasandiga, kui piirang ei 
ole diskrimineeriv.

Or. en

Muudatusettepanek 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks meetmeid, mis on või 
võivad olla sätestatud liidu õigusaktides, 
kohaldatakse teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja suhtes, kes ei järgi teenuse 
osutamise liikmesriigis kohaldatavat korda, 
haldustrahvide ja karistuste piiriülesel 
jõustamisel käesoleva artikliga ettenähtud 
vastastikuse abi ja tunnustamise 
üldpõhimõtteid, meetmeid ja menetlusi.

1. Ilma et see piiraks meetmeid, mis on või 
võivad olla sätestatud liidu õigusaktides, 
kohaldatakse teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja suhtes, kes ei järgi teenuse 
osutamise liikmesriigis kohaldatavat korda,
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71 
kohaste töötajate lähetamise 
olukordadega seotud haldustrahvide ja 
karistuste piiriülesel jõustamisel käesoleva 
artikliga ettenähtud vastastikuse abi ja
tunnustamise üldpõhimõtteid, meetmeid ja 
menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või tagasiulatuvalt 
sotsiaalkindlustusmaksed kooskõlas 
määrusega 987/2009/EÜ või jõustaks 
karistuse või annaks teada otsusest trahvi
või määruse 987/2009/EÜ kohase 
sotsiaalkindlustusmaksete tagasiulatuvalt
sissenõudmise või karistuse jõustamise 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi, tagasiulatuvalt 
sotsiaalkindlustusmaksed või jõustaks 
karistuse või annaks teada otsusest trahvi
või sotsiaalkindlustusmaksete 
tagasiulatuvalt sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 775
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või tagasiulatuvalt 
sotsiaalkindlustusmaksed või jõustaks 
karistuse või annaks teada otsusest trahvi
või sotsiaalkindlustusmaksete 
tagasiulatuvalt sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta.

Or. de
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Muudatusettepanek 776
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 777
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks
talle teada otsusest trahvi sissenõudmise 
või karistuse jõustamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 779
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või jõustaks karistuse või annaks 
teada otsusest trahvi sissenõudmise või 
karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

2. Taotluse esitanud asutus võib kooskõlas 
oma liikmesriigis kehtivate õigus- ja 
haldusnormidega nõuda, et teise 
liikmesriigi pädev asutus nõuaks sisse 
trahvi või tagasiulatuvalt 
sotsiaalkindlustusmaksed või jõustaks 
karistuse või annaks teada otsusest trahvi
või sotsiaalkindlustusmaksete 
tagasiulatuvalt sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta, kui taotluse saanud 
asutuse liikmesriigis kehtivad asjakohased 
õigus- ja haldusnormid võimaldavad 
esitada selliseid nõudeid ja teha selliseid 
otsuseid.

Or. de
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Muudatusettepanek 780
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikuse abi põhimõtet ei kohaldata 
kriminaal- või haldusrikkumiste korral, 
mis on liikmesriigis karistatavad 
kooskõlas töötajate lähetamist käsitlevas 
direktiivis sätestatud kohustustega.

Or. de

Muudatusettepanek 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud liikmesriigi pädev 
asutus tagab, et taotlus trahvi 
sissenõudmise või karistuse jõustamise 
kohta või trahvi sissenõudmist või 
karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta on kooskõlas kõnealuses 
liikmesriigis kehtiva korraga, ning 
taotluse saanud pädev asutus tagab, et 
sissenõudmine või teatamine toimub 
kooskõlas taotluse saanud liikmesriigi 
kehtivate siseriiklike õigus- ja
haldusnormidega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud liikmesriigi pädev 
asutus tagab, et taotlus trahvi 
sissenõudmise või karistuse jõustamise 
kohta või trahvi sissenõudmist või 
karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta on kooskõlas kõnealuses 
liikmesriigis kehtiva korraga, ning 
taotluse saanud pädev asutus tagab, et 
sissenõudmine või teatamine toimub 
kooskõlas taotluse saanud liikmesriigi 
kehtivate siseriiklike õigus- ja 
haldusnormidega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud asutus ei või esitada 
taotlust trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast 
otsusest teatamise kohta, kui ja nii kaua, 
kuni trahv või karistus või selle aluseks 
olev nõue ja/või otsus selle täimisele 
pööramiseks on taotluse esitanud 
liikmesriigis vaidlustatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud asutus ei või esitada 
taotlust trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta, kui ja nii kaua, kuni trahv 
või karistus või selle aluseks olev nõue 
ja/või otsus selle täimisele pööramiseks on 
taotluse esitanud liikmesriigis vaidlustatud.

Taotluse esitanud asutus peab põhjendama 
taotluse esitamist trahvi või 
sotsiaalkindlustusmaksete tagasiulatuvalt 
sissenõudmise või karistuse jõustamise 
kohta või trahvi sissenõudmist või 
karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta, kui ja nii kaua, kuni trahv 
või karistus või selle aluseks olev nõue 
ja/või otsus selle täimisele pööramiseks on 
taotluse esitanud liikmesriigis vaidlustatud, 
välja arvatud juhul, kui seda taotlust on 
taotluse saanud liikmesriigis võimalik 
täita.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud asutus ei või esitada 
taotlust trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta, kui ja nii kaua, kuni trahv 
või karistus või selle aluseks olev nõue 
ja/või otsus selle täimisele pööramiseks on 
taotluse esitanud liikmesriigis vaidlustatud.

Taotluse esitanud asutus ei või esitada 
taotlust trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta, kui ja nii kaua, kuni trahv 
või karistus või selle aluseks olev nõue 
ja/või otsus selle täimisele pööramiseks on 
taotluse esitanud liikmesriigis vaidlustatud. 
Eespool toodut ei kohaldata, kui 
vastuvõtva liikmesriigi õigusaktide alusel 
on jõustamine sellegipoolest võimalik.

Or. de
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Muudatusettepanek 786
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui menetluse käigus selgub, et 
teenuseosutaja ei ole tegelikult asutatud 
asutamiskoha liikmesriigis või et aadress 
või muud ettevõtet puudutavad üksikasjad 
on ebaõiged, ei lõpeta pädevad asutused
menetlust vormilistel põhjustel, vaid 
viivad läbi uurimistoiminguid ja püüavad 
lähetamise eest vastutava füüsilise või 
juriidilise isiku kindlaks teha.

Or. de

Muudatusettepanek 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud asutus võib 
sellegipoolest taotleda vastavalt 
direktiivile (...) (kriminaaltulu arestimise 
ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus) 
varade ennetavat arestimist ja 
konfiskeerimist, et vähendada enne otsuse 
lõplikku langetamist sissenõudmata 
jäämise ohtu. Vastuvõtvad liikmesriigid 
võivad lubada ka asjaomaste töötajate 
automaatset kuulumist vastuvõtva 
liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi 
alla.

Or. en
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Muudatusettepanek 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui selgub, et teenuseosutaja ei ole 
tegelikult asutatud väidetavas 
asutamiskoha liikmesriigis või et aadress 
või ettevõtte andmed on valed, ei lõpeta 
pädevad asutused menetlust vormilistel 
põhjustel, vaid uurivad küsimust edasi, et 
lähetamise eest vastutava füüsilise või 
juriidilise isiku kindlaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui taotluse esitanud asutus esitab taotluse 
trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta esitab taotluse saanud 
asutus kogu teabe ja osutab vastastikust 
abi, mis võib taotluse esitanud asutusele 
trahvi sissenõudmiseks ja/või karistuse 
ning võimaluse korral ka selle aluseks 
oleva nõude jõustamiseks vajalik olla.

Kui taotluse esitanud asutus esitab taotluse 
trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta, esitab taotluse saanud 
asutus viivitamatult kogu taotletud teabe ja 
osutab taotluse esitanud asutusele taotletud 
vastastikust abi trahvi sissenõudmiseks 
ja/või karistuse ning ka selle aluseks oleva 
nõude jõustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Thomas Mann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui taotluse esitanud asutus esitab 
taotluse trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta esitab taotluse saanud 
asutus kogu teabe ja osutab vastastikust 
abi, mis võib taotluse esitanud asutusele 
trahvi sissenõudmiseks ja/või karistuse 
ning võimaluse korral ka selle aluseks 
oleva nõude jõustamiseks vajalik olla.

1. Kui taotluse esitanud asutus esitab 
taotluse trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta, esitab taotluse saanud 
asutus kiiresti kogu teabe ja osutab 
vastastikust abi, mis võib taotluse esitanud 
asutusele trahvi sissenõudmiseks ja/või 
karistuse ning võimaluse korral ka selle 
aluseks oleva nõude jõustamiseks vajalik 
olla.

Or. de

Muudatusettepanek 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sissenõudmis- või teavitamistaotluse 
saanud liikmesriik menetleb kõiki taotlusi 
trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta nii, nagu oleks tegemist 
taotluse saanud liikmesriigi enda määratud 
trahvi või karistusega.

2. Sissenõudmis- või teavitamistaotluse 
saanud liikmesriik menetleb kõiki taotlusi 
trahvi või sotsiaalkindlustusmaksete 
tagasiulatuvalt sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi või 
sotsiaalkindlustusmaksete tagasiulatuvalt
sissenõudmist või karistuse jõustamist 
käsitlevast otsusest teatamise kohta nii, 
nagu oleks tegemist taotluse saanud 
liikmesriigi enda määratud trahvi või 
karistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sissenõudmis- või teavitamistaotluse 
saanud liikmesriik menetleb kõiki taotlusi 
trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta nii, nagu oleks tegemist 
taotluse saanud liikmesriigi enda määratud
trahvi või karistusega.

2. Sissenõudmis- või teavitamistaotluse 
saanud liikmesriik menetleb kõiki taotlusi 
trahvi või sotsiaalkindlustusmaksete 
tagasiulatuvalt sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi või 
sotsiaalkindlustusmaksete tagasiulatuvalt
sissenõudmist või karistuse jõustamist 
käsitlevast otsusest teatamise kohta nii, 
nagu oleks tegemist taotluse saanud 
liikmesriigi enda määratud trahvi või 
karistusega.

Or. de

Muudatusettepanek 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sissenõudmis- või teavitamistaotluse 
saanud liikmesriik menetleb kõiki taotlusi 
trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta nii, nagu oleks tegemist 
taotluse saanud liikmesriigi enda määratud 
trahvi või karistusega.

2. Sissenõudmis- või teavitamistaotluse 
saanud liikmesriik menetleb kõiki taotlusi 
trahvi või sotsiaalkindlustusmaksete
tagasiulatuvalt sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 
või karistuse jõustamist käsitlevast otsusest 
teatamise kohta nii, nagu oleks tegemist 
taotluse saanud liikmesriigi enda määratud 
trahvi või karistusega.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud asutus informeerib kohe 
taotluse esitanud asutust pärast teavitamis-
või sissenõudmistaotluse saamist alustatud 
tegevusest ning eelkõige juriidilise 
dokumendi või otsuse adressaadile 
edastamise või otsuse teatamise 
kuupäevast.

3. Taotluse saanud asutus informeerib kohe 
taotluse esitanud asutust pärast teabe-,
teavitamis- või sissenõudmistaotluse 
saamist alustatud tegevusest ning eelkõige 
juriidilise dokumendi või otsuse 
adressaadile edastamise või otsuse 
teatamise kuupäevast.

Sama kehtib juhul, kui märkimisväärsed 
takistused ei võimalda taotlust edukalt 
menetleda.

Or. en

Muudatusettepanek 795
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud asutus informeerib kohe 
taotluse esitanud asutust pärast teavitamis-
või sissenõudmistaotluse saamist alustatud 
tegevusest ning eelkõige juriidilise 
dokumendi või otsuse adressaadile 
edastamise või otsuse teatamise 
kuupäevast.

3. Taotluse saanud asutus informeerib kohe 
taotluse esitanud asutust pärast teabe-,
teavitamis- või sissenõudmistaotluse 
saamist alustatud tegevusest ning eelkõige 
juriidilise dokumendi või otsuse 
adressaadile edastamise või otsuse 
teatamise kuupäevast.

Sama kehtib juhul, kui märkimisväärsed 
takistused ei võimalda taotlust edukalt 
menetleda.

Or. de

Muudatusettepanek 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotluse saanud asutus informeerib kohe 
taotluse esitanud asutust pärast teavitamis-
või sissenõudmistaotluse saamist alustatud 
tegevusest ning eelkõige juriidilise 
dokumendi või otsuse adressaadile 
edastamise või otsuse teatamise 
kuupäevast.

3. Taotluse saanud asutus informeerib kohe 
taotluse esitanud asutust pärast teabe-,
teavitamis- või sissenõudmistaotluse 
saamist alustatud tegevusest ning eelkõige 
juriidilise dokumendi või otsuse 
adressaadile edastamise või otsuse 
teatamise kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sama kehtib juhul, kui märkimisväärsed 
takistused ei võimalda taotlust edukalt 
menetleda.

Or. en

Muudatusettepanek 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Trahvi sissenõudmist või karistuse 
jõustamist käsitlevad sätted kehtivad ka 
töökohtute seadusjõudu omavate 
täitmisele pööratavate otsustega määratud 
trahvide suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 799
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Trahvi sissenõudmist või karistuse 
jõustamist käsitlevad sätted kehtivad ka 
riikide kohtute seadusjõudu omavate 
täitmisele pööratavate otsustega määratud 
trahvide suhtes.

Or. en

Selgitus

Nii vastuvõtva riigi kui asutamiskoha riigi kohtutel tuleb lubada sisse nõuda ja määrata 
trahve ettevõtetele, kes rikuvad siseriiklikke ja liidu õigusakte, ning mõista selliste 
seaduserikkumiste all kannatanud töötajatele välja asjakohaseid hüvitisi ja muid makseid.

Muudatusettepanek 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikleid 13 ja 14 kohaldatakse ka 
otsuste suhtes, mis on tehtud tööstuslike 
menetluste osaks olevatel kohtumistel, 
sealhulgas tööturu osapoolte vahelistel 
lepituskohtumistel.

Or. en

Muudatusettepanek 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui asjaomane teenuseosutaja või 
huvitatud isik vaidlustab sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab kõnealuses küsimuses otsuse.

1. Kui asjaomane teenuseosutaja või 
huvitatud isik vaidlustab sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab kõnealuses küsimuses otsuse. 
Taotluse esitanud asutus teatab 
vaidlustamisest viivitamata taotluse 
saanud asutusele. Taotluse esitanud 
asutus võib sellegipoolest taotleda 
vastavalt direktiivile (...) (kriminaaltulu 
arestimise ja konfiskeerimise kohta 
Euroopa Liidus) varade ennetavat 
arestimist ja konfiskeerimist, et 
vähendada enne otsuse lõplikku 
langetamist sissenõudmata jäämise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui asjaomane teenuseosutaja või 
huvitatud isik vaidlustab sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab kõnealuses küsimuses otsuse.

1. Kui asjaomane teenuseosutaja vaidlustab
taotluse esitanud liikmesriigis 
vaidlustamise suhtes kohaldatavate 
õigusnormide kohaselt sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab kõnealuses küsimuses otsuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 803
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui asjaomane teenuseosutaja või 
huvitatud isik vaidlustab sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab kõnealuses küsimuses otsuse.

1. Kui asjaomane teenuseosutaja või 
huvitatud isik vaidlustab sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab taotluse esitanud liikmesriigis
kõnealuses küsimuses otsuse.

Or. de

Muudatusettepanek 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -17 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -17
1. Käesolev direktiiv ja direktiiv 96/71/EÜ 
ei piira liikmesriikide õigust kohaldada 
või kehtestada töötajate jaoks soodsamaid 
õigus- või haldusnorme või hõlbustada või 
lubada töötajate jaoks soodsamate 
kollektiivlepingute sõlmimist tööturu 
osapoolte vahel.
2. Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
õigusta mingil juhul töötajate kaitse 
üldise taseme vähendamist käesoleva 
direktiivi ja direktiiviga 96/71/EÜ 
reguleeritavates valdkondades. See ei 
piira liikmesriikide ja/või tööturu 
osapoolte õigusi näha olukorra muutudes 
ette teistsuguseid õiguslikke, regulatiiv-
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või lepingulisi meetmeid kui need, mis 
kehtivad käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
ajal, seda alati tingimusel, et käesolevas 
direktiivis sätestatud miinimumnõuded on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 805
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavad töötingimused, mis on 
sätestatud töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi artikli 3 lõikes 2, on 
miinimumnõuded. Käesolev direktiiv ja 
direktiiv 96/71/EÜ ei piira liikmesriikide 
õigust kehtestada, kohaldada või jõustada 
õigus- ja haldusnormide näol töö- ja 
palgatingimusi, mis on töötajate jaoks 
soodsamad kui direktiivi 96/71/EÜ artikli 
3 lõigetes 7, 8 ja 10 sätestatud tingimused, 
või hõlbustada või lubada töötajate jaoks 
soodsamate kollektiivlepingute või 
kokkulepete sõlmimist tööturu osapoolte 
vahel. 

Or. de

Muudatusettepanek 806
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks, et saavutada avalikke eesmärke 
ja täita avaliku huviga seotud ülesandeid 
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kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõttega, 
võivad liikmesriigid õigus- ja 
haldusnorme vastu võttes või kohaldades 
edendada võrreldavatel töökohtadel 
võrdsete töö- ja palgatingimuste 
määramist, eelkõige avalike hangete 
valdkonnas riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, kui see on töötajate 
jaoks soodsam. Käesoleva sätte 
kohaldamine ei piira käesoleva direktiivi 
ja direktiivi 96/71/EÜ kohaldamist.
Liikmesriigid võivad sätestada, et teistes 
liikmesriikides asutatud piiriüleste 
ettevõtete puhul kohaldatakse 
kollektiivlepinguid, mis ulatuvad õigus- ja 
haldusnormidega ette nähtud 
minimaalsetest töötingimustest 
kaugemale.

Or. de

Muudatusettepanek 807
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad kehtestada 
töötingimused, mis on teatava piirkonna 
sarnaste ettevõtete, elukutsete või sektorite 
jaoks direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 
tähenduses soodsamad töötingimused.

Or. de

Muudatusettepanek 808
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 4 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid, kellel ei ole 
üldkohaldatavuse süsteemi, võivad luua 
kollektiivlepingud, mida kohaldatakse 
asjaomastes valdkondades soodsamate 
töötingimustena teatava piirkonna 
sarnaste ettevõtete suhtes. Seejuures 
võetakse arvesse vastavaid tavasid.

Or. de

Muudatusettepanek 809
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolev direktiiv ja direktiiv 96/71/EÜ 
ei takista liikmesriike ratifitseerimast ILO 
konventsiooni nr 94.

Or. de

Muudatusettepanek 810
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Nimetatud direktiivid ei takista palkade 
või miinimumpalkade indekseerimise 
mehhanismide kasutuselevõtmist või 
kohaldamist või nende kohaldamist 
lähetatud töötajate suhtes.

Or. de
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Muudatusettepanek 811
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
õigusta käesoleva direktiivi ja direktiiviga 
96/71/EÜ hõlmatud töötajate kaitse üldise 
taseme vähendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 6 ja 7, artikli 10 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 14 ja 15 osutatud 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamine liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel toimub siseturu infosüsteemi (IMI) 
kaudu, mis loodi määrusega [IMI määruse 
viide].

1. Artiklites 6 ja 7, artikli 10 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 14 ja 15 osutatud 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamine liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel toimub siseturu infosüsteemi (IMI) 
kaudu, mis loodi määrusega [IMI määruse 
viide] või muude kehtestatud 
koostöömeetoditega, milles liikmesriigid 
on üksikjuhtumite kaupa või kahepoolsete 
kokkulepete kaudu kokku leppinud.

Or. en

Muudatusettepanek 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 6 ja 7, artikli 10 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 14 ja 15 osutatud 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamine liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel toimub siseturu infosüsteemi (IMI) 
kaudu, mis loodi määrusega [IMI määruse 
viide]89.

1. Artiklites 6 ja 7, artikli 10 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 14 ja 15 osutatud 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamine liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel toimub võimalikult palju siseturu 
infosüsteemi (IMI) kaudu, mis loodi 
määrusega [IMI määruse viide]89, ning 
seda täiendavad muud kehtestatud 
koostöömeetodid, nagu kahepoolsed 
kokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva direktiivi vastavas artiklis 
ning direktiivis 96/71/EÜ sätestatud 
vastastikuse abi osutamine liikmesriikide 
pädevate asutuste vahel toimub 
olemasolevate kehtestatud vahendite abil 
ning võimaluse korral kasutatakse 
täiendavalt määrusega [IMI määruse 
viide] loodud siseturu infosüsteemi (IMI).

Or. en

Muudatusettepanek 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 2. Vastavalt direktiivi 96/71/EÜ artiklites 
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asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist 
seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel 
et need kokkulepped ei kahjusta 
asjaomaste töötajate ja äriühingute 
õiguseid ja kohustusi.

4 ja 5 sätestatud põhimõtetele on 
liikmesriikidel seoses direktiivi 96/71/EÜ 
ja käesoleva direktiivi jõustamisega õigus 
kohaldada pädevate asutuste 
halduskoostööd ja vastastikust abistamist 
käsitlevaid kahepoolseid kokkuleppeid.

Or. en

Muudatusettepanek 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist 
seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel et 
need kokkulepped ei kahjusta asjaomaste 
töötajate ja äriühingute õiguseid ja 
kohustusi.

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist 
seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3.

Or. fr

Muudatusettepanek 817
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist 

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist ja 
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seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel et 
need kokkulepped ei kahjusta asjaomaste 
töötajate ja äriühingute õiguseid ja 
kohustusi.

võtta vastu uusi kahepoolseid 
kokkuleppeid seoses lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate töötingimuste 
rakendamise ja järelevalvega, millele on 
osutatud direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, 
tingimusel et need kokkulepped ei kahjusta 
asjaomaste töötajate ja äriühingute 
õiguseid ja kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 818
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist 
seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel et 
need kokkulepped ei kahjusta asjaomaste 
töötajate ja äriühingute õiguseid ja 
kohustusi.

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete lepingute kohaldamist seoses 
lähetatud töötajate suhtes kohaldatavate 
töötingimuste rakendamise ja 
järelevalvega, millele on osutatud direktiivi 
96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel et need 
kokkulepped ei kahjusta asjaomaste 
töötajate ja äriühingute õiguseid ja 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist 

2. Liikmesriigid võivad jätkata pädevate 
asutuste halduskoostööd käsitlevate 
kahepoolsete kokkulepete kohaldamist või 
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seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel et 
need kokkulepped ei kahjusta asjaomaste 
töötajate ja äriühingute õiguseid ja 
kohustusi.

sõlmida uusi kahepoolseid kokkuleppeid
seoses lähetatud töötajate suhtes 
kohaldatavate töötingimuste rakendamise 
ja järelevalvega, millele on osutatud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3, tingimusel et
need kokkulepped ei kahjusta asjaomaste 
töötajate ja äriühingute õiguseid ja 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kahepoolsete 
kokkulepete raames kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused IMI 
süsteemi nii palju kui võimalik. Kui ühe 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kasutanud infovahetussüsteemi, tuleb 
seda süsteemi kasutada ka vajalike 
järelmeetmete puhul ja see on ülimuslik 
mehhanismide ja vahendite suhtes, mis on 
ette nähtud halduskoostööd ja vastastikust 
abi käsitlevates kahepoolsetes 
kokkulepetes.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kahepoolsete välja jäetud
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kokkulepete raames kasutavad
liikmesriikide pädevad asutused IMI 
süsteemi nii palju kui võimalik. Kui ühe 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kasutanud infovahetussüsteemi, tuleb 
seda süsteemi kasutada ka vajalike 
järelmeetmete puhul ja see on ülimuslik 
mehhanismide ja vahendite suhtes, mis on 
ette nähtud halduskoostööd ja vastastikust 
abi käsitlevates kahepoolsetes 
kokkulepetes.

Or. en

Muudatusettepanek 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kahepoolsete 
kokkulepete raames kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused IMI 
süsteemi nii palju kui võimalik. Kui ühe 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kasutanud infovahetussüsteemi, tuleb 
seda süsteemi kasutada ka vajalike 
järelmeetmete puhul ja see on ülimuslik 
mehhanismide ja vahendite suhtes, mis on 
ette nähtud halduskoostööd ja vastastikust 
abi käsitlevates kahepoolsetes 
kokkulepetes.

3. Lõikes 2 osutatud kahepoolsete 
kokkulepete raames kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused IMI 
süsteemi nii palju kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kahepoolsete 
kokkulepete raames kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused IMI 
süsteemi nii palju kui võimalik. Kui ühe 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kasutanud infovahetussüsteemi, tuleb seda 
süsteemi kasutada ka vajalike 
järelmeetmete puhul ja see on ülimuslik 
mehhanismide ja vahendite suhtes, mis on 
ette nähtud halduskoostööd ja vastastikust 
abi käsitlevates kahepoolsetes 
kokkulepetes.

3. Lõikes 2 osutatud kahepoolsete 
kokkulepete raames kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused IMI 
süsteemi nii palju kui võimalik. Kui ühe 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus on 
kasutanud infovahetussüsteemi, tuleb seda 
süsteemi kasutada ka vajalike 
järelmeetmete puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 824
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädev asutus lisab artikli 9 lõike 1 
punktides a ja d ning artikli 3 lõikes 1 
osutatud teabe IMI süsteemi, et see oleks 
viivitamata kättesaadav teistele pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Kaitse taseme säilitamine – soodsamad 
sätted
1. Käesolev direktiiv ja direktiiv 96/71/EÜ 
ei piira liikmesriikide õigust kohaldada 
või kehtestada õigus- või haldusnorme, 
mis on töötajate jaoks soodsamad, või 
hõlbustada või lubada töötajate jaoks 
soodsamate kollektiivlepingute sõlmimist 
tööturu osapoolte vahel.
2. Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
õigusta mingil juhul töötajate kaitse 
üldise taseme vähendamist käesoleva 
direktiivi ja direktiiviga 96/717/EÜ 
reguleeritavates valdkondades. See ei 
piira liikmesriikide ja/või tööturu 
osapoolte õigusi näha olukorra muutudes 
ette teistsuguseid õiguslikke, regulatiiv-
või lepingulisi meetmeid kui need, mis 
kehtivad käesoleva direktiivi vastuvõtmise 
ajal, tingimusel et käesolevas direktiivis 
sätestatud miinimumnõuded on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Tõsiste rikkumiste ELi must nimekiri

Komisjon esitab kolme aasta jooksul 
pärast artiklis 20 osutatud kuupäeva 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
mõjuhinnangu, milles analüüsitakse, 
kuivõrd teostatav on korduvalt direktiivi 
96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi sätteid 
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tõsiselt rikkuvate füüsiliste ja juriidiliste 
isikute kandmine ELi musta nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevõtmine Ülevõtmine ja täitmatajätmine

Or. en

Muudatusettepanek 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriigid ei võta käesoleva 
direktiivi sätteid üle, algatab komisjon 
tavalise rikkumismenetluse või vaatab 
Euroopa Parlamendi nõudmisel juhtumi 
läbi ja alustab põhjendatud juhul 
rikkumismenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 829
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus Aruandlus ja direktiivi 96/71/EÜ 
muutmine

Or. de

Muudatusettepanek 830
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
lisades sellele vajaduse korral 
asjakohased soovitused.

1. Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta.

Juhul kui nendest aruannetest ei paista, et 
lähetatud töötajate olukord oleks 
märgatavalt paranenud, muudetakse 
direktiivi 96/71/EÜ üks aasta pärast lõikes 
1 osutatud aruandeperioodi lõppu nii, et 
artikli 3 lõike 1 teise taande rakendamisel 
koostoimes punktiga c ja koostoimes 
lõikega 8 kohaldatakse mitte ainult 
töötasu miinimummäärasid, vaid võrdset 
töötasu ning mitte ainult 
üldkohaldatavaid kollektiivlepinguid, vaid 
kõiki kollektiivlepinguid, kui muud 
tingimused on täidetud. Lähetatud 
töötajad seatakse vastuvõtvas liikmesriigis 
töötasude, palkade ja lisatasude, iga-
aastase puhkuse ja muude töötingimuste 
küsimuses võrdsesse olukorda nende 
töötajatega, keda ei ole lähetatud.

Or. de
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Muudatusettepanek 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
lisades sellele vajaduse korral asjakohased 
soovitused.

Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
lisades sellele vajaduse korral asjakohased 
soovitused. Aruandega koos esitatakse 
pädevate asutuste poolt regulaarselt 
koostatud riskihinnangud, et määrata 
kindlaks tegevusvaldkonnad, kus nende 
liikmesriikide territooriumil kasutatakse 
teenuste osutamisel kõige sagedamini 
lähetatud töötajaid. Kõnealuste 
riskihinnangute põhjal on võimalik ELi 
tasandil kaardistada konkreetsetele 
sektoritele iseloomulikke probleeme ja 
vajadusi, varasemaid andmeid rikkumiste 
kohta ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

Or. fr

Muudatusettepanek 832
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
lisades sellele vajaduse korral asjakohased 
soovitused.

Hiljemalt kolm aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
lisades sellele vajaduse korral asjakohased 
soovitused.
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Muudatusettepanek 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
lisades sellele vajaduse korral asjakohased 
soovitused.

Hiljemalt viis aastat pärast ülevõtmise 
tähtaega esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta, lisades sellele 
vajaduse korral asjakohased soovitused.

Or. en


