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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 
96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0131),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja artikli 294 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0086/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine annab 
kõikidele kodanikele õiguse liikuda 
töötamise ja elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise ning kaitseb töötajaid 
diskrimineerimise eest tööhõive, töötasu ja 
muude töötingimuste osas võrreldes 
vastuvõtva riigi kodanikega. Seda tuleb 
vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid.

(2) Teenuste osutamise vabadus hõlmab 
ettevõtjate õigust pakkuda teenuseid 
mõnes teises liikmesriigis, kuhu nad 
võivad nende teenuste osutamiseks 
vajalike tööde tegemiseks lähetada 
ajutiselt oma töötajaid. Töötajate ajutise 
lähetamise puhul on vaja see vabadus 
lahus hoida töötajate vabast liikumisest, 
mis annab kõikidele kodanikele õiguse 
liikuda töötamise ja elamise eesmärgil 
vabalt ühest liikmesriigist teise ning 
kaitseb töötajaid diskrimineerimise eest 
tööhõive, töötasu ja muude töötingimuste 
osas võrreldes vastuvõtva riigi kodanikega.

Or. en

Selgitus

Töötajate ajutine lähetamine toimub teenuste osutamise vabaduse raamistikus ning seda ei 
tohi segi ajada töötajate vaba liikumise õigusega. Muudatusettepanekuga püütakse seda vahet 
rõhutada. Kuna käesolev direktiiv puudutab töötajate lähetamist, siis seda tuleks mainida 
esimeses järjekorras.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 
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põhimõtte rakendamist ja järelevalvet. põhimõtte rakendamist ja järelevalvet ning 
liidu tasandil tuleks kasutusele võtta 
rohkem ühtlustatud kriteeriume, et 
hõlbustada ühist mõistmist.

Or. en

Selgitus

Selles põhjenduses viidatakse artikli 3 osadele, mille eesmärk on lihtsustada lähetamise 
mõiste ühtset tõlgendamist, et jõuda ühisele arusaamisele, mis on õieti lähetamine.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ametiühingud mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

(8) Sotsiaalpartnerid mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt. See õigus peaks 
olema seostatud nende kohustusega anda 
ülalnimetatud määrade kohta teavet.
Selleks, et stimuleerida ettevõtjaid täitma 
kõiki siduvaid eeskirju, peaksid 
sotsiaalpartnerid kaaluma sertifikaatide 
kasutusele võtmist, kuna neid saaks 
kasutada nõudeid järgivate ettevõtjate 
„valgete nimekirjade” koostamisel, mis 
oleksid nende ettevõtjate usaldusvääruse 
nähtavaks tõendiks.

Or. en

Selgitus

Mõistega „sotsiaalpartnerid” tuuakse sellesse põhjendusse ka viide tööandjate 
organisatsioonidele. Töötasu miinimummäärade kindlaksmääramine kollektiivlepingute 
kaudu ei ole välisettevõtjate jaoks sageli piisavalt läbipaistev. Neid tuleks paremini teavitada 
ning sellega seoses tuleks kaasata ka sotsiaalpartnerid. Direktiivi 96/71/EÜ täitmise huvides 
on vaja kasutusele võtta teatavad stimuleerivad vahendid, mitte piirduda üksnes 
kontrollimeetmetega.
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Siinkohal on eelduseks vastastikune 
usaldus, koostöövaim ja pidev dialoog ning 
vastastikune mõistmine.

(11) Kuna vastuvõtva liikmesriigi 
suutlikkus rakendada välisettevõtjate 
puhul faktilisi kriteeriume on piiratud, 
siis on ülimalt tähtis koostöö 
asutamiskoha liikmesriigiga ja seda 
koostööd tuleb veelgi parandada. 
Siinkohal on eelduseks vastastikune 
usaldus, abistamistahe ja pidev dialoog 
ning vastastikune mõistmine.

Or. en

Selgitus

Objektiivselt hinnates on vastuvõtval liikmesriigil välisettevõtja puhul võimatu rakendada 
kõiki faktilisi kriteeriume ilma asutamiskoha liikmesriigiga konsulteerimata ja koostööd 
tegemata. Vaatamata selle koostöö vallas praegu esinevatele probleemidele on mõeldamatu 
panna kogu vastutus vastuvõtvale liikmesriigile ning jätta arvesse võtmata asutamiskoha 
liikmesriigis teostatud kontrollimiste tulemused.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See ei tohiks aga takistada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist.

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama vaid siseturu 
infosüsteemi (IMI süsteem) igal juhul, kui
see võimalik. See ei tohiks aga mõjutada
halduskoostööd käsitlevate kahepoolsete 
lepingute või kokkulepete kohaldamist
nendes valdkondades, mida IMI süsteem 
ei hõlma.

Or. en
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Selgitus

IMI süsteemi kasutajate väga positiivset tagasisidet arvestades on soovitatav muuta selle 
süsteemi kasutamine kohustuslikuks nendes asjades, mida see süsteem hõlmab.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta 
liikmesriikide kohustusi teha töötingimusi
käsitlev teave nii teistest liikmesriikidest 
pärit teenuseosutajatele kui ka asjaomastele
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele
juurdepääs.

(14) Kuna raskused töötingimusi 
käsitlevale teabele ligipääsemisel on 
sageli üks põhjuseid, miks 
teenuseosutajad ei järgi eeskirju, tuleks
liikmesriike kohustada tegema
töötingimusi käsitleva teabe nii teistest 
liikmesriikidest pärit teenuseosutajatele kui 
ka asjaomastele lähetatud töötajatele 
avalikult kättesaadavaks ja tagama sellele
juurdepääsu. Seda kohustust tuleks veel 
konkretiseerida, eriti kui tegemist on 
üldiselt siduvate kollektiivlepingutega.

Or. en

Selgitus

Töötingimusi puudutavat teavet, mis on esitatud mitmesugustes üldiselt siduvates 
kollektiivlepingutes, ei levitata sageli nõuetekohaselt. Ettevõtjatelt ei saa nõuda, et nad 
eeskirju täidaksid, kui eeskirju ei ole nõuetekohaselt teatavaks tehtud või avaldatud.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid kindlaks
määrama, kuidas tehakse teenuste 
osutajatele ja saajatele hõlpsasti 
kättesaadavaks vajalik teave,
soovituslikult võiks see toimuda veebisaidi 
kaudu, järgides veebisisu kättesaadavuse 
standardeid. Sellised veebisaidid peaksid 
hõlmama eelkõige neid veebisaite, mis on 

(15) Õigusselguse suurendamise ja teabe 
kättesaadavuse parandamise eesmärgil 
tuleks igale liikmesriigile luua üks ühtne 
teabe andmise allikas. Liikmesriik peaks
määrama ühtse ametliku riikliku 
veebisaidi, mis sisaldaks eelkõige teavet 
töötingimuste kohta, mida selle 
liikmesriigi territooriumil kohaldatakse 
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loodud vastavalt ELi eeskirjadele, et 
edendada ettevõtlust ja/või piiriüleste 
teenuste arengut.

lähetatud töötajatele, ning linke nendele 
veebisaitidele, mis on loodud vastavalt ELi 
eeskirjadele, et edendada ettevõtlust ja/või 
piiriüleste teenuste osutamise arengut.

Or. en

Selgitus

Praegune olukord, kus teavet töötingimuste kohta tuleb otsida eri allikatest, soodustab 
eeskirjade mittetundmist ja sellest tulenevalt ka mittetäitmist. Teabe andmise ühtse allika 
loomine peaks aitama nii tööandjatel kui ka töötajatel teavet paremini kätte saada.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud riiklike 
kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Õigusselguse huvides 
peaksid võimalikud kontrollimeetmed ja -
formaalsused olema liidu tasandil ühtsed 
ning neid võiks kehtestada ainult juhul, kui 
pädevad ametiasutused ei saa ilma nõutud 
teabeta oma järelevalveülesandeid tõhusalt 
täita ning kui vajalik teave ei ole lähetatud 
töötajate tööandja või teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriigi asutuste kaudu 
mõistliku aja jooksul lihtsasti kättesaadav 
ja/või kui vähem piiravate meetmetega ei 
ole tagatud riiklike kontrollimeetmete 
eesmärkide saavutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Riiklikel tööinspektsioonidel, 
sotsiaalpartneritel ja muudel
järelevalveorganitel on ja peaks olema ka 
edaspidi selles valdkonnas esmatähtis roll.

(19) Riiklikel tööinspektsioonidel või
muudel riiklikel järelevalveasutustel on ja 
peaks olema ka edaspidi selles valdkonnas 
esmatähtis roll.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tööturgude ja töösuhete 
süsteemide mitmekesisusega paindlikult 
toime tulla, võivad lähetatud töötajate 
töötingimuste täitmist erandkorras
kontrollida muud turul osalejad ja/või 
asutused tingimusel, et nad pakuvad 
asjaomastele isikutele samaväärsel tasemel 
kaitset ning teostavad järelevalvet 
diskrimineerimata ja erapooletult.

(20) Selleks et tööturgude ja töösuhete 
süsteemide mitmekesisusega paindlikult 
toime tulla, võivad lähetatud töötajate 
töötingimuste täitmist kontrollida 
sotsiaalpartnerid ja/või erandkorras muud
riiklikud asutused tingimusel, et nad 
pakuvad asjaomastele isikutele 
samaväärsel tasemel kaitset ning teostavad 
järelevalvet diskrimineerimata ja 
erapooletult.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriikide kontrolliasutused ning 
muud asjakohased järelevalve- ja 
täiteasutused peaksid tegema koostööd ja 
vahetama asjakohaste õigusaktidega 
ettenähtud teavet, et kontrollida, kas 
lähetatud töötajate suhtes kohaldatavatest 

(21) Liikmesriikide kontrolliasutused ning 
muud asjakohased riiklikud järelevalve- ja 
täiteasutused peaksid tegema koostööd ja 
vahetama asjakohaste õigusaktidega 
ettenähtud teavet, et kontrollida, kas 
lähetatud töötajate suhtes kohaldatavatest 
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eeskirjadest on kinni peetud. eeskirjadest on kinni peetud.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või nende 
nõusolekul määratud kolmanda isiku 
kaudu, nagu ametiühingud või muud 
ühendused või sotsiaalpartnerite ühised 
organisatsioonid. See ei piira siseriiklike 
menetlusnormide kohaldamist, mis 
käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada, et kolmandatel isikutel ei ole õigust lähetatud töötajate poolt
menetlustes osaleda, kui lähetatud töötajad nende osalemiseks nõusolekut ei anna.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 

välja jäetud
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osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi
ametiasutuste esitatud teabele.

Or. en

Selgitus

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Selle põhjenduse väljajätmine on seotud artikli 12 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle põhjenduse väljajätmine on seotud artikli 12 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused 
määratud haldustrahvide sissenõudmisel 
ja/või karistuste piiriülesel jõustamisel 
takistavad siseturu nõuetekohast 
toimimist ja on oht, et lähetatud töötajate 
kaitse ühtlase taseme tagamine kogu 
Euroopa Liidus on väga raske, kui mitte 
võimatu.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See põhjendus paigutatakse ümber põhjenduse 28 järele. Põhjenduste järjestus ei ole õige. 
Muudatus on mõeldud eelkõige selleks, et selgitada piiriülesel trahvide sissnõudmisel ja 
karistuste jõustamisel rakendatavate meetmete põhjust ning rõhutada probleeme ja takistusi, 
mis nõuavad selle valdkonna õigusnormide ühtlustamist.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Teenuste osutamisega seotud töötajate 
lähetamist käsitlevate sisuliste eeskirjade 
tõhus jõustamine tuleks tagada 
erimeetmetega, mille eesmärk on määratud 
haldustrahvide ja karistuste piiriülene 
jõustamine. Liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamine selles valdkonnas on oluline 
eeltingimus, et tagada siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajalik 
kindlam, ühetaolisem ja võrreldavam 
kaitse.

(28) Teenuste osutamisega seotud töötajate 
lähetamist käsitlevate sisuliste eeskirjade 
tõhus jõustamine tuleks tagada 
erimeetmetega, mille eesmärk on määratud 
haldustrahvide ja karistuste piiriülene 
jõustamine.

Or. en

Selgitus

Selle põhjenduse teine lause viiakse mõnevõrra muudetud sõnastuses üle põhjendusse 28 a 
(uus).

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Liikmesriikide süsteemide 
erinevused määratud haldustrahvide 
sissenõudmisel ja/või karistuste piiriülesel 
jõustamisel takistavad siseturu 
nõuetekohast toimimist. Liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamine selles 
valdkonnas on oluline eeltingimus, et 
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tagada kindlam, ühetaolisem ja 
võrreldavam õiguskuulekuse tase.

Or. en

Selgitus

Määratud karistuste ja trahvide peamine eesmärk on toimida hoiatusena, et seaduste 
järgimine peab olema tagatud (teine ja kaudne tulemus on töötajate kaitse võrdväärsel 
tasemel).

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Olenemata ühtsemate eeskirjade 
kehtestamisest karistuste ja trahvide 
piiriüleseks jõustamiseks ning vajadusest
kehtestada trahvide maksmatajätmise 
korral kohaldatava 
järelkontrollimenetluse jaoks üldisemad 
kriteeriumid, ei tohiks see mõjutada 
liikmesriikide pädevust kehtestada 
siseriiklike õigusaktide kohaseid karistus-, 
sanktsiooni- ja trahvisüsteeme või 
sissenõudmismeetmeid.

(30) Olenemata mõnede ühtsemate 
eeskirjade kehtestamisest karistuste ja 
trahvide piiriüleseks jõustamiseks ning 
vajadusest võimaldada trahvide 
maksmatajätmise korral kohaldada 
järelkontrollimenetlust, ei tohiks see 
mõjutada liikmesriikide pädevust 
kehtestada siseriiklike õigusaktide 
kohaseid karistus-, sanktsiooni- ja 
trahvisüsteeme või sissenõudmismeetmeid.

Or. en

Selgitus

VI peatükis ei esitata ühtsemat süsteemi, vaid üksnes mõned ühtlustused, mille eesmärk on 
teha karistuste ja trahvide piiriülene jõustamine võimalikuks ja tulemuslikuks isegi üksteisest 
erinevate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „pädev asutus” – asutus, kelle 
liikmesriik on määranud käesolevas 
direktiivis sätestatud ülesannete täitmiseks;

(a) „pädev asutus” – avaliku sektori 
asutused, kelle liikmesriik on määranud 
käesolevas direktiivis sätestatud ülesannete 
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täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Väga tihti on liikmesriigis rohkem kui üks pädev asutus, kes on määratud täitma käesoleva 
direktiiviga seotud ülesandeid. Oluline on rõhutada, et need asutused peavad olema avaliku 
sektori asutused.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „taotluse esitanud asutus” – liikmesriigi 
pädev asutus, kes esitab abi-, teabe-, 
teatamis- või sissenõudmistaotluse seoses 
V peatükis osutatud karistuse või trahviga;

(b) „taotluse esitanud asutus” – liikmesriigi 
pädev asutus, kes esitab abi-, teabe-, 
teatamis- või sissenõudmistaotluse seoses 
VI peatükis osutatud karistuse või 
trahviga;

Or. en

Selgitus

Piiriülese jõustamise sätted on VI (mitte V) peatükis.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „taotluse saanud asutus” – liikmesriigi 
pädev asutus, kellele on esitatud abi-, 
teabe-, teatamis- või sissenõudmistaotlus.

(c) „taotluse saanud asutus” – liikmesriigi 
pädev asutus, kellele on esitatud abi-, 
teabe-, teatamis- või sissenõudmistaotlus, 
mida on nimetatud VI peatükis.

Or. en

Selgitus

On vaja täpsemalt selgitada, millega asutus tegeleb.
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Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks ning selleks 
et hinnata, kas ettevõtja sisuline tegevus, 
mitte üksnes sisemine juhtimis- ja/või 
haldustegevus, toimub ka tegelikult selle
liikmesriigi territooriumil, kus ettevõtja on 
asutatud, võtavad pädevad asutused 
arvesse kõiki kriteeriume, mis 
iseloomustavad kõnealuse ettevõtja 
tegevust selles riigis, kus ta on asutatud. 
Siinkohal võidakse arvesse võtta,

Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks ning selleks 
et hinnata, kas ettevõtja ka tegelikult
lähetab töötajaid teenuste piiriülese 
osutamise raamistikus teise liikmesriigi
territooriumile, võtavad pädevad asutused 
arvesse kriteeriume, mis iseloomustavad 
kõnealuse ettevõtja tegevust selles riigis, 
kus ta on asutatud. Siinkohal võidakse 
arvesse võtta vaid järgmisi kriteeriume:

Or. en

Selgitus

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lähetatud töötajate töölevõtmise koht; (b) lähetatud töötajate töölevõtmise koht ja 
lähetamise koht;

Or. en

Selgitus

Töötaja võidakse tööle võtta ühes kohas ja lähetada teisest kohast. Seda on vaja täpsustada. 
Mõlemad andmed on kriteeriumide hindamisel kasulikud.
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Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koht, kus toimub ettevõtja sisuline 
äritegevus ja kus on võetud tööle 
halduspersonal;

(d) koht, kus toimub ettevõtja sisuline 
äritegevus, mis laiemat ajaraamistikku 
hinnates ei piirdu üksnes sisemise 
juhtimistegevuse ja/või haldustegevusega;

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-115/2011 ja määrusele 883/2004 ei ole 
nõutav, et ettevõtja tegevus toimuks olulisel määral asutamiskoha liikmesriigis. Üldjuhul ei 
tohiks aga töötajaid lähetavate ettevõtete tegevus piirduda üksnes sisemise juhtimistegevuse 
ja/või haldustegevusega. Väljendiga „laiemat ajaraamistikku hinnates” tahetakse anda 
võimalus hinnata ettevõtja tegevust laiemas ajaraamistikus, mitte ainult konkreetsel ajahetkel. 

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ebatavaliselt väike täidetavate 
lepingute arv ja/või asutamiskoha 
liikmesriigis realiseeritud käive.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On võimalik, et suuremahulise välislepingu tõttu on ettevõtja realiseeritud käive 
asutamiskoha liikmesriigis väga piiratud, mis aga ei kahjusta töötajate lähetamise tegelikku 
olemust.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumide hindamisel kohaldatakse välja jäetud
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neid kriteeriume üksikjuhtumipõhiselt 
ning võetakse arvesse ettevõtja tegevuse 
laadi tema asutamiskoha liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

See lõik seotakse artikli 3 lõikega 2 ja moodustatakse artikli 3 lõige 3 (uus).

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hinnata, kas lähetatud töötaja 
töötab ajutiselt muus liikmesriigis kui see, 
kus ta tavaliselt töötab, uuritakse kõiki seda 
tööd ja töötaja olukorda iseloomustavaid 
faktilisi andmeid ja kriteeriume.

Selleks et hinnata, kas lähetatud töötaja 
töötab ajutiselt muus liikmesriigis kui see, 
kus ta tavaliselt töötab, uuritakse seda tööd 
ja töötaja olukorda iseloomustavaid 
faktilisi andmeid ja kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Kuna faktilised andmed ja kriteeriumid on vaid soovituslikku laadi, siis ei peaks taotlema, et 
neid kõiki iga juhtumi puhul uuritaks.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siinkohal võidakse arvesse võtta, Siinkohal võidakse arvesse võtta vaid 
järgmisi kriteeriume:

Or. en

Selgitus

Võimalus võtta kasutusele veel rohkem hoiatavaid ja soovituslikke kriteeriume, mida tuleks 
kontrollimisel arvesse võtta, tekitab õiguskindlusetust. Avatud loetelu võib viia selleni, et eri 
liikmesriikides kehtivad erisugused kriteeriumid, mis omakorda võib viia erinevate otsusteni 
selle kohta, kes on lähetatud töötaja. Järelikult peaks artiklis 3 andma lõpliku kriteeriumite 



PR\916592ET.doc 21/40 PE498.030v01-00

ET

loetelu.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kas on olemas lähetatud töötajale 
väljastatud kehtiv A1 vorm.

Or. en

Selgitus

Enne lähetamist peab tööandja nõutama igale lähetatavale töötajale A1 vormi. See tõend on 
seotud sotsiaalkindlustuse õigusnormidega ja on kasulik tõendusena, et 
sotsiaalkindlustusmaksed on tasutud ELi liikmesriigis, mis ei ole vastuvõttev liikmesriik. See 
võiks olla ka üheks soovituslikuks kriteeriumiks, mis näitab, et tegemist on tõelise lähetatud 
töötajaga.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik eespool loetletud kriteeriumid on 
tegurid, mida tuleb arvesse võtta 
üldhinnangu koostamisel, seega ei saa 
neid käsitleda eraldiseisvatena. Neid 
kriteeriume tuleb kohaldada 
üksikjuhtumipõhiselt, võttes arvesse iga 
olukorra eripära.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See lõik seotakse artikli 3 lõikega 1 ja moodustatakse artikli 3 lõige 3 (uus).

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik lõigetes 1 ja 2 loetletud 
kriteeriumid on soovituslikud tegurid 
üldhinnangu koostamisel, seega ei saa 
neid käsitleda eraldiseisvatena. Neid 
kriteeriume tuleb hindamisel kohaldada 
üksikjuhtumipõhiselt, võttes arvesse iga 
olukorra eripära. Ühe või mitme 
kriteeriumi puudumine ei välista 
tingimata lähetamist, kuid võib aidata 
kindlaks teha, kas tegemist on tõelise 
lähetamisega.

Or. en

Selgitus

Peab olema selge, et see osa puudutab kõiki lõigetes 1 ja 2 nimetatud kriteeriume ning 
moodustab uue lõike – artikli 3 lõike 3.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Selle artikli pealkiri nõuab kontaktasutuste põhiülesannete nimetamist; järelikult tuleb lisada 
sellekohane täpsustus.
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Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Teabe täieliku kättesaadavuse ja 
õiguskindluse tagamiseks loetakse üldiselt 
siduvaks vaid ametliku riikliku veebisaidi 
kaudu teatavaks tehtud töötingimused.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse ja turvalisuse tagamiseks on oluline täpsustada, et üldiselt siduvaks loetakse 
vaid neid tingimusi, mis on teenuseosutajale nõuetekohaselt teatavaks tehtud. Sageli ei ole 
kättesaadav siduvates kollektiivlepingutes sisalduv teave töötingimuste kohta. Ettevõtjatelt ei 
saa nõuda, et nad eeskirju täidaksid, kui eeskirju ei ole nõuetekohaselt teatavaks tehtud või 
avaldatud.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vaid ühe kindla teabeallika olemasolu võimaldab parandada teabe enda kättesaadavust. 
Sellise teabe andmise allikas peaks olema ametlik riiklik veebisait, mille kaudu töötingimused 
tehakse ametlikult teatavaks ja seega otse kättesaadavaks nii töötajatele kui ka tööandjatele.
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Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Nende keelte valikul, millesse teave tuleks tõlkida, peaks arvesse võtma asjaomases 
liikmesriigis asuvate lähetatud töötajate rahvust ja hulka. Inglise keel peaks olema siseturul 
aluskeel, mille kasutamine hõlbustaks tõlgete tegemist muudesse keeltesse.
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Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) muutma teabe, eriti punktis a 
nimetatud ühtsel ametlikul riiklikul 
veebisaidil edastatava teabe selgemaks ja 
kättesaadavamaks ning seda 
süstemaatiliselt ajakohastama;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et põhilised töötingimused (eriti miinimumpalk) muutuvad, on vaja 
teavet pidevalt ajakohastada.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ajakohastama ametlikke andmeid. (f) ajakohastama ametlikke andmeid, 
tagama, et need oleksid täpsed ja 
ammendavad.

Or. en

Selgitus

Mõnede riikide andmetes praegu vaid viidatakse sellele, et osa töötingimusi kehtestatakse 
üldiselt siduvate kollektiivlepingutega. Kuna riikide andmed on ELi tasandil täiendavaks 
teabeallikaks, peaksid need olema täpsed ja ammendavad, eriti kui tegemist on mitmesuguste 
tööturgudega, kus sotsiaalpartnerid määravad töötingimused kindlaks kas kohustuslikest 
tingimustest erinevalt või neile täiendavalt.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv käsitleb vaid töötajate lähetamist. Seetõttu ei ole õige siin mainida 
„võimaliku piiriülese ebaseadusliku tegevuse juhtusid”. 

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Teabenõudele vastamisel esinevate 
raskuste korral või kontrollimiste või 
uurimiste läbiviimisel teavitab asjaomane 
liikmesriik kiiresti teavet taotlenud
liikmesriiki, et leida lahendus. Kui 
teabevahetuses on püsivaid probleeme, 
peaks sekkuma komisjon, et aidata 
liikmesriikidel neid probleeme lahendada.

Or. en

Selgitus

Praegune olukord näitab, et probleemid liikmesriikide vahelises teabevahetuses võivad 
püsida mitmesugustel põhjustel ja võivad mõnikord olla põhjendatud. Komisjonil peaks olema 
vahendajaroll nende probleemide lahendamisel.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis sätestatud tähtajad peaksid olema nõudlikud, kuid samal ajal 
täidetavad; üldiselt peaks tähtaeg olema kaks nädalat, kuid sellest peaks olema kaks erandit. 
Esimene neist on juhuks, kui on vaja teostada kohapealset kontrolli, mis puht objektiivselt 
nõuab rohkem aega ning seega ka pikemat vastamise tähtaega.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Teise erandi põhjenduseks on eriasjaolud, mis nõuavad väga kiiret tegutsemist. Lühikesel 
tähtajal on aga oma objektiivsed piirid; vaid teatavaid asju on võimalik selgitada kahe 
tööpäeva jooksul.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et registritest, 
millesse teenuseosutajad on kantud ja 
millest kõnealuse liikmesriigi pädevad 
asutused võivad teha päringuid, saavad
samadel tingimustel päringuid teha ka 
teiste liikmesriikide samaväärsed pädevad 
asutused.

6. Liikmesriigid tagavad, et registritest, 
millesse teenuseosutajad on kantud ja 
millest kõnealuse liikmesriigi pädevad 
asutused võivad teha päringuid, saavad
samalaadsetel tingimustel (IMI süsteemi 
või liikmesriigi pädeva asutuse kaudu)
päringuid teha ka teiste liikmesriikide 
samaväärsed pädevad asutused.

Or. en

Selgitus

Me ei saa tagada samu tingimusi, kuna teise riigi pädeval asutusel ei ole juurdepääsu 
teatavatele registritele. Neile asutustele on otse kättesaadavad vaid avalikud registrid. Nad 
võivad registrite juurde pääseda IMI süsteemi või riigi pädeva asutuse kaudu, seega 
samalaadsetel, kuid mitte samadel tingimustel.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et vahetatavat teavet ei kasutataks muul, soovimatul otstarbel.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 9 2. Artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 9 



PR\916592ET.doc 29/40 PE498.030v01-00

ET

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

lõikes 1 nimetatud asjaoludel aitab 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik
vastuvõtvat liikmesriiki, et tagada direktiivi 
96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi alusel 
kohaldatavate tingimuste täitmine.
Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
edastab omal algatusel vastuvõtva 
liikmesriigi asjaomasele pädevale 
asutusele artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning 
artikli 9 lõikes 1 osutatud kogu asjakohase 
teabe, kui asutamiskoha liikmesriigil on 
põhjendatud kahtlusi, et nõudeid võidakse 
eirata. Niisuguse teabe säilitamise kestus 
peaks olema kooskõlas IMI süsteemiga. 
Saadud teavet käsitatakse 
konfidentsiaalsena ning seda ei edastata 
ega avaldata.

Or. en

Selgitus

Põhjendatud kahtlustusi puudutav teave on ülimalt tundlik ning seda ei tohi edastada 
kolmandatele isikutele, seda ei tohi avaldada ja selle tagajärjel kasutada soovimatutel 
eesmärkidel.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Vastuvõtval liikmeriigil on selgem ülevaade sellest, mida tal on enda territooriumil vaja 
kontrollida, ning ta ei pea kontrolli alustama üksnes siis, kui asukoha liikmesriik seda taotleb.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) võimalus taotleda punktis b osutatud 
dokumentide tõlkimist, kui need ei ole liiga 
pikad ja/või nende puhul kasutatakse 
standardvorme;

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjatel on õigus nõuda koopiat 
kontrollijärgsest protokollist, mis sisaldab 
kontrollimise tulemusi ja järeldusi ning 
soovitusi, mida tuleb täita.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks peab ettevõtjatel olema õigus nõutada dokumenti, milles on kirjas 
kontrollimise tulemused.

Muudatusettepanek 52
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 

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 



PE498.030v01-00 32/40 PR\916592ET.doc

ET

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.

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, ning 
tingimusel, et need tingimused on 
nõuetekohaselt teatavaks tehtud, nii nagu 
on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 
5.

Or. en

Selgitus

(Selgitus puudutab lõike 4 olemasolevat sõnastust, mis eestikeelses versioonis ei muutu.)

Muudatusettepanek 53
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 
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, ning 
tingimusel, et need ei ole diskrimineerivad 
ega ebaproportsionaalsed, nagu on 
sätestatud käesoleva direktiivi artikli 10 
lõikes 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 55
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 
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 
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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 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 
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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.
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

Selgitus

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Muudatusettepanek 56
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 töötajate 
lähetamise suhtes kohaldatavat korda, 
haldustrahvide ja karistuste piiriülesel 
jõustamisel käesoleva artikliga ettenähtud 
vastastikuse abi ja tunnustamise 
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üldpõhimõtteid, meetmeid ja menetlusi.

Or. en

Selgitus

Sellest lõikest jääb komisjoni sõnastuses mulje, et kohaldada tuleb kõiki vastuvõtvas 
liikmesriigis kehtivaid eeskirju. Käesolevas jõustamisdirektiivis saab aga nõuda vaid nende 
normide järgimist, mis puudutavad töötajate lähetamist.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 taotluse esitanud pädev 
riiklik asutus langetab otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 58
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
meetmete raames kasutavad liikmesriikide
pädevad asutused IMI süsteemi igal juhul, 
kus see on võimalik, ning vajalike 
järelmeetmete puhul. Sellega seoses on
IMI süsteem ülimuslik mehhanismide ja 
vahendite suhtes, mis on ette nähtud 
halduskoostööd ja vastastikust abi 
käsitlevates kahepoolsetes meetmetes.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku sõnastusega näidatakse selgemalt, milline on IMI süsteemi ja 
olemasolevate kahepoolsete meetmete vahekord: valdkondades, mida IMI süsteem hõlmab, on 
see süsteem kahepoolsetes meetmetes ette nähtud mehhanismide suhtes ülimuslik. Sealjuures 
tasub rõhutada, et kõikides nendes asjades, mis IMI alla ei kuulu, rakendavad liikmesriigid 
edasi kahepoolseid meetmeid.



PE498.030v01-00 38/40 PR\916592ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Töötajate lähetamisel on ülimalt tähtis osa piiriülesele teenuste osutamisel ja siseturu arengus. 
Iga aasta lähetatakse umbes üks miljon ELi kodanikku tööle teise liikmesriiki. Seda osa 
töötajaskonnast on vaja kaitsta just kriisiajal, kui nende töötajate potentsiaal ja 
konkurentsivõimelisus aitavad säilitada teatavat tööhõive taset või isegi luua uusi töökohti. 
Meil tuleb tegutseda, et arendada ja parandada Euroopa ettevõtjate mobiilisust siseturul. See 
aitab kahtlemata suurendada Euroopa Liidu majanduskasvu ja stabiilsust.

Teenuste osutamise vabadus (seda tuleb vaadelda eraldi töötajate vabast liikumisest), mille 
alusel töötajate lähetamine toimub, on üks siseturu tugisambaid ja tuhandete Euroopa 
ettevõtjate piiriülese liikuvuse alus. Teenuste osutamise vabadus tuleb siduda töötajate õiguste 
tagamisega. Sellega seoses tuleb kavandatud meetmeid ja vahendeid vaadelda tingimata 
tasakaalustatult. Tuleb tugevdada liikmesriikide koostööd, et paremini kaitsta lähetatud 
töötajaid kui erilist töötajaskonna kategooriat ning uurida selle osa Euroopa siseturul. 

JÕUSTAMISDIREKTIIV 

Möödunud aastate kogemus näitab selgesti, et direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta 
seoses teenuste osutamisega) rakendamist, kohaldamist ja jõustamist on tingimata vaja 
parandada. On terve hulk probleeme – alates töötajate õiguste eiramisest ning vajaliku teabe 
puudumisest või kättesaamatusest kuni püsivate takistusteni liikmesriikide omavahelises 
koostöös ning trahvide ja karistuste puuduliku täitmiseni piiriülestes asjades. Läinud aastatel 
on olnud ka mitmeid Euroopa Kohtu otsuseid, millest tulenevalt on piiratud teatavaid 
meetmeid töötajate lähetamist käsitlevas õigusraamistikus. Seda arvesse võttes esitas Euroopa 
Komisjon 21. märtsil 2012 uusi lahendusi ja meetmeid sisaldava jõustamisdirektiivi eelnõu. 
Jõustamisdirektiiv põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62, 
millest tuleb kinni pidada õigusselguse tagamiseks. 

Raportöör tunnistab vajadust parandada direktiivi 96/71/EÜ rakendamist, kohaldamist ja 
jõustamist ning tervitab seetõttu Euroopa Komisjoni ettepanekut. Raportööri arvates peab 
jõustamisdirektiiv üldiselt vastama järgmistele nõuetele:

 sisaldama tasakaalustatud meetmeid, millega saaks kaitsta nii lähetatud töötajaid kui 
ka teenuste osutamise vabadust;

 andma selge õigusraamistiku lähetatud töötajatele, nii et nende potentsiaali ja 
konkurentsivõimelisust saaks eriti just kriisiajal kasutada kasvava tööpuuduse vastu 
võitlemiseks;

 aitama parandada ettevõtjate ja tööandjate juurdepääsu teabele, et töötajate lähetamine 
muutuks lihtsamaks ja turvalisemaks;

 parandama liikmesriikide omavahelist koostööd, et paremini tagada tööandjate õigusi;
 vältima ettevõtjate, eriti VKEde bürokraatlikku koormamist, mis võib pärssida nende 

liikuvust siseturul ja suutlikkust luua uusi töökohti.

Parem juurdepääs teabele (artikkel 5)
Võttes arvesse asjaolu, et probleemid, mis on seotud töötingimusi käsitleva teabe 
kättesaadavuse, läbipaistvuse ja täielikkusega, on sageli eeskirjade eiramise põhjuseks, on 
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tingimata vaja parandada teabe kättesaadavust ja edastamist. Erisuguste tööturumudelite ja 
töösuhete süsteemide olemasolu Euroopa Liidus, kus üldised siduvad normid kehtestatakse 
kas iseseisvate või täiendavate normidena riiklike asutuste või sotsiaalpartnerite poolt, tekitab 
probleeme kohaldatavate töötingimuste kindlaksmääramisel. Nende probleemide 
lahendamiseks teeb raportöör ettepaneku võtta igas liikmesriigis kasutusele ühtne riiklik 
veebisait, mis sisaldaks kogu vajaliku informatsiooni kohustuslike töötingimuste kohta. 
Raportöör peab vajalikuks tagada teabe kättesaadavus ka ELi tasandil. Selleks tuleb riikide 
andmed ajakohastatult, täpselt ja ammendavalt avaldada liidu veebisaitidel. Ka see, kui teave 
tehakse töötajatele ja teenuseosutajatele paremini kättesaadavaks inglise keeles ja muudes 
olulistes keeltes, aitab lahendada mitmeid probleeme, millel tänaseid kogemusi arvestades 
võivad olla tõsised tagajärjed nii ettevõtjatele kui ka lähetatud töötajatele.

Kavandatud meetmete õigusselgus ja proportsionaalsus (artiklid 3, 9 ja 12)
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks tuleb kehtestada ELi tasandi ühtsete meetmete loend. 
Selles seoses on ülimalt tähtsad jõustamisdirektiivi artiklid 3 ja 9.
Raportöör teeb ettepanekud sulgeda artiklis 3 sisalduvad loetelud ja säilitada nende 
soovituslik iseloom. See aitaks ära hoida eri liikmesriikide erisuguseid tõlgendusi selle kohta, 
mis on tegelikult lähetamine ja kes on õige lähetatud töötaja. Artiklis 3 sisalduvad kaks 
kriteeriumite loetelu aitavad võidelda seaduse täitmisest kõrvalehoidmise vastu, kuid sellega 
ei tohi tekitada olukorda, kus ausad ettevõtjad tõrjutakse mõne riigi turult kõrvale. Töötajate 
lähetamine ei ole riigisisene nähtus, vaid piirülene tegevus, mis nõuab ühtset õigusraamistikku 
ja ühtset suhtumist. Seetõttu peavad loetelud sisaldama ELi tasandi ühiseid näitajaid, et 
takistada liikmesriikidel täiendavate riiklike kriteeriumite kehtestamist. 
Ühiste kriteeriumite loetelu artiklis 3 on otseselt seotud kontrollimeetmete ühise ja lõpliku 
loeteluga artiklis 9. Raportöör on kindel, et kontrolli puhul on vajalik selgus, mida saab tagada 
üksnes võimalike kontrollimeetmete lõpliku, suletud loeteluga. Õiguskindlus saavutatakse 
selge teabe avaldamisega selle kohta, mis on kontrollimise objekt. 
Kavandatud meetmete proportsionaalsus on põhinõue, et neid meetmeid aktsepteeritaks ELi 
tasandil. Raportööri arvates ei vasta solidaarvastutus sellele nõudele ning tuleks seega 
jõustamisdirektiivist välja jätta. Raportööri hinnangul on see, kui solidaarvastutuse süsteemi 
rakendataks üksnes lähetatud töötajate suhtes, äärmiselt ebaproportsionaalne ning sellel oleks 
negatiivne mõju piiriülesele teenuste osutamisele, kuna see pärsiks töötajaid lähetavate 
ettevõtete konkurentsivõimet. Vaid siis, kui solidaarvastutust rakendatakse kõikide siseturul 
tegutsevate ettevõtjate suhtes, võib sellest olla teatavat kasu, solidaarvastutuse süsteemi 
sedavõrd laialdane kasutuselevõtt on aga võimatu, kuna jõustamisdirektiivi juriidiline mõju 
piirdub vaid lähetatud töötajatega. Pealegi ei anna olemasolevad uuringud selget vastust, kas 
sellised mehhanismid on tulemuslikud, eriti piiriülestes olukordades.

Liikmesriikide koostöö (artiklid 6, 7 ja 18)
Võttes arvesse asjaolu, et töötajate lähetamine on piiriülene tegevus, on vajalik asjalik ja 
tulemuslik koostöö asutamiskoha liikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste 
vahel. 
Liikmesriikide haldusliku koostöö parandamiseks tuleb tagada IMI süsteemi parem 
kasutamine. Sellega seoses soovitab raportöör teha IMI süsteemi kasutamine kohustuslikuks 
kõikidel juhtudel, kus võimalik, ning muuta komisjoni esitatud tähtaegu, et need oleksid 
paremini täidetavad. Lisaks tuleb tagada andmekaitse.

Stimuleerimine (põhjendus 8)
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Raportööri arvates peaks jõustamisdirektiiv lisaks kontrollimeetmetele, trahvidele ja 
karistustele hõlmama ka stimuleerivaid meetmeid. Sellega seoses kutsub raportöör 
sotsiaalpartnereid üles kaaluma eriliste sertifikaatide andmist nendele ettevõtjatele, kes 
järgivad kõiki siduvaid eeskirju. Need oleksid aluseks ausate ettevõtjate „valgete nimekirjade” 
loomisele. See peaks stimuleerima ettevõtjaid, keda nende seaduskuulekuse eest tunnustatakse 
usaldusväärsete ettevõtjatena.


