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Muudatusettepanek 122
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artikleid 62, 151 ja 153, ning Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartat,

Or. en

Muudatusettepanek 123
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ning 
artikleid 62 ja 153,

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) jõustamine ei põhineks üksnes siseturu õigusaktidel.

Muudatusettepanek 124
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1



PE498.075v01-00 4/112 AM\916992ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ning 
artikleid 62, 151 ja 153,

Or. en

Muudatusettepanek 125
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Töötajate vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise 
vabadus on aluslepingus sätestatud 
Euroopa Liidu ühtse turu aluspõhimõtted.
Nende põhimõtete rakendamist on liit edasi 
arendanud, et tagada ettevõtjatele võrdsed 
võimalused ja töötajate õiguste austamine.

(1) Euroopa Liit ja liikmesriigid võtavad 
oma eesmärgiks tööhõive edendamise 
ning parandatud elamis- ja 
töötingimused, et võimaldada nende 
ühtlustamist samal ajal jätkuva 
parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, 
tööturu osapoolte dialoogi, 
inimressursside arendamise, pidades 
silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult 
väljatõrjumise tõkestamist. Töötajate vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus on aluslepingus 
sätestatud Euroopa Liidu ühtse turu 
aluspõhimõtted. Nende põhimõtete 
rakendamist on liit edasi arendanud, et 
tagada ettevõtjatele võrdsed võimalused ja 
töötajate õiguste austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõrge konkurentsivõimega 
sotsiaalse turumajanduse saavutamiseks 
tuleb ühtse turu keskmesse asetada 
sotsiaalpoliitika. Seetõttu on vaja ühtse 
turu raamistikku, mis tasakaalustaks 
omavahel ausa konkurentsi, mis ühendab 
avatud piirid ning kaupade, kapitali ja 
teenuste vaba liikumise, ning teisest 
küljest põhilised sotsiaalsed õigused, mis 
tulenevad tööõigusest, sotsiaalsest 
turvalisusest, sotsiaalõigusnormidest ja 
kollektiivlepingutest, nagu see on ette 
nähtud aluslepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Cornelis de Jong

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) 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. Selline lähetamine 
peab toimuma ilma, et sealjuures rikutaks 
ettevõtjate ja töötajate 
mittediskrimineerimise sätteid vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
45 lõikele 2 ja artiklile 49.
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Or. en

Muudatusettepanek 128
Phil Bennion

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) 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. Vaba 
liikumise õigust 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.

Or. en

Selgitus

Teenuste osutamise vabadus ja kodanike õigus vabalt liikuda, eesmärgiga töötada ja elada 
ükskõik kus ELi piires, on ühtse turu toimimise seisukohalt keskse tähtsusega. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisel on oluline käsitleda neid õigusi eraldiseisvatena, tagamaks et 
lähetatud töötajatele võimaldatakse kõik õigused ja kogu kaitse, mis on sätestatud 
aluslepingutes, kindlustades samas ühtse turu tõrgeteta ja õiglase toimimise ettevõtete ja 
konkurentsi osas.

Muudatusettepanek 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine annab (2) Teenuste osutamise vabadus hõlmab 
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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.

ettevõtjate õigust pakkuda teenuseid 
mõnes teises liikmesriigis ning lähetada 
nende teenuste osutamiseks vajalike tööde 
tegemiseks ajutiselt oma töötajaid. 
Töötajate lähetamise seisukohast tuleb 
seda vabadust vaadelda eraldi 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 lähetamine toimub teenuste osutamise vabaduse raames ja seda ei tohi segi ajada 
töötajate vaba liikumise vabadusega.

Muudatusettepanek 130
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse.

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse. Käesoleva direktiiviga ja 
direktiiviga 96/71/EÜ tuleks sätestada 
miinimumstandardid. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks takistada 
liikmesriikidel võtta vastu või säilitada 



PE498.075v01-00 8/112 AM\916992ET.doc

ET

juriidilisi või kollektiivselt kokkulepitud 
standardeid, mis lähevad kaugemale 
käesolevas direktiivis sätestatust, eeldusel 
et lähetatud töötajatele võimaldatakse 
veelgi soodsamaid tingimusi, kusjuures on 
tagatud kohalike ja välismaiste 
äriühingute ja töötajate võrdne 
kohtlemine ja mittediskrimineerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolev direktiiv ei tohiks mingil 
viisil kahjustada liikmesriikide ja 
rahvusvahelises õiguses, ILO 
konventsioonides, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, Euroopa
sotsiaalhartas ning Euroopa inimõiguste 
konventsioonis tunnustatud põhiõiguste 
teostamist.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada direktiivi 96/17/EÜ jõustamist. 
Seetõttu kohaldatakse käesoleva direktiivi 
sätteid, ilma et see piiraks direktiivi 
96/71/EÜ artiklite 4 ja 5 kohaldamist.



AM\916992ET.doc 9/112 PE498.075v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 133
Emilie Turunen

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 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet.

(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, peab lähetamise põhimõtte
rakendamine ja järelevalve olema 
jõustatav ja seda tuleb tõhustada, ning 
igasuguse normidest kõrvalehoidmise eest 
tuleb määrata sanktsioonid, eriti seoses 
kõigi tööhõivetingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Evelyne Gebhardt

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. 
Neid direktiivis 96/71/EÜ selgelt 
määratletud peamisi töötingimusi ei tohi 
direktiivi 96/71/EÜ jõustamise direktiiviga 
kahjustada. 

Or. de

Muudatusettepanek 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet.

(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 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet, 
võttes arvesse proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil 
viisil liikmesriikide ja rahvusvahelises 
õiguses, ILO konventsioonides, Euroopa 
inimõiguste konventsioonis ja Euroopa 
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Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhiõiguste, sealhulgas streigiõiguse või -
vabaduse teostamist, või õigust või 
vabadust võtta muid liikmesriikide 
töösuhete erisüsteemidega hõlmatud 
meetmeid, mis on kooskõlas siseriikliku 
õiguse ja tavadega. Samuti ei mõjuta 
direktiiv õigust pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja 
rakendada, ega kollektiivse tegutsemise 
õigust vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 
ja tavadele.

Or. de

Muudatusettepanek 137
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Selleks et hinnata, kas lähetatud 
töötaja töötab ajutiselt muus liikmesriigis 
kui see, kus ta tavaliselt töötab, tuleks 
uurida kõiki seda tööd ja töötaja olukorda 
iseloomustavaid tegureid. Kui tööandja ei 
suuda esitada vajalikke tõendeid, tuleb 
lähtuda eeldusest, et nimetatud töösuhtele 
kohaldatakse selle liikmesriigi 
õigusnorme, kus teenuseid osutatakse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi tööõiguse kohaldamist ei saa käsitada kui sanktsiooni.

Muudatusettepanek 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kõik direktiiviga kehtestatavad 
meetmed peavad olema põhjendatud, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad, et lähetatud 
töötajaid kaitstes mitte tekitada liigseid 
halduskulusid ega tõkestada potentsiaali, 
mis on ettevõtetel ning eriti VKEdel uute 
töökohtade loomisel.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seega tuleks lähetamise põhimõtte 
ajutist olemust määratlevad elemendid, 
milles eeldatakse, et tööandja asub 
tõepoolest lähetatava liikmesriigi 
territooriumil, ning direktiivi 96/71/EÜ ja 
määruse (EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta)(edaspidi „Rooma I määrus”) 
omavaheline seos selgemaks muuta.

(5) Seega tuleks lähetamise põhimõtte 
ajutist olemust määratlevad elemendid, 
milles eeldatakse, et tööandja asub 
tõepoolest lähetatava liikmesriigi 
territooriumil, ning direktiivi 96/71/EÜ ja 
määruse (EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste 
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta)(edaspidi „Rooma I määrus”) 
omavaheline seos selgemaks muuta, et 
oleks tagatud direktiivi laialdane 
kohaldamine.

Or. en

Selgitus

Mainitud elemendid ei tohiks piirata direktiivi kohaldamist, sest vastasel juhul jääksid paljud 
lähetatud töötajad direktiivi kohaldamisalast välja.
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Muudatusettepanek 140
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samamoodi nagu direktiivi 96/71/EÜ 
puhul ei tohiks käesolev direktiiv piirata 
õigusaktide kohaldamist, mida vastavalt 
Rooma I määruse artiklile 8 kasutatakse 
individuaalsete töölepingute suhtes, ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. 
aasta määruse nr 987/2009 (milles 
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord) 
kohaldamist.

(6) Samamoodi nagu direktiivi 96/71/EÜ 
puhul ei tohiks käesolev direktiiv piirata 
õigusaktide kohaldamist, mida vastavalt 
Rooma I määruse artiklile 8 kasutatakse 
individuaalsete töölepingute suhtes, ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. 
aasta määruse nr 987/2009 (milles 
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord) 
kohaldamist. Käesoleva direktiivi sätted ei 
piira liikmesriikide õigust sätestada ja 
tagada lähetatud töötajatele soodsamaid 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et hinnata, kas lähetatud 
töötaja töötab ajutiselt muus liikmesriigis 
kui see, kus ta tavaliselt töötab, ei tohiks 
piirduda vaid artikli 3 lõikes 2 toodud 
kriteeriumide loeteluga, mis puudutavad 
töötaja tööolukorda. Asutused koostavad 
kontrollimise käigus iga üksikjuhtumi 
kohta üldhinnangu ning võtavad arvesse 
iga olukorra eripära vastavalt määruse nr 
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987/2009 artikli 18 lõikele 8.

Or. de

Muudatusettepanek 142
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Vastavalt direktiivile 96/71/EÜ 
määrab töötaja tööalase staatuse liigi 
kindlaks vastuvõttev riik, hoolimata 
osapoolte soovist ja võttes arvesse 
tööstusharus valitsevat olukorda. Kõigil 
liikmesriikidel tuleks palgatöötajal ja 
füüsilisest isikust ettevõtjal 
vahetegemiseks võtta põhikriteeriumiks 
alluvuse mõiste. Et töötajat saaks lugeda 
füüsilisest isikust ettevõtjaks, peab olema 
võimalik tõestada, et tal puudub mis tahes 
alluvusvahekord valitud tegevuse, 
töötingimuste ja töötasu osas.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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) Tööturu osapooled 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 
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käima käsikäes nende kohustusega anda 
teavet eelnimetatud määrade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
kohaseid meetmeid, et vältida direktiivi 
96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi 
väärkasutamist ja/või nendest 
kõrvalehoidmist ettevõtjate poolt, 
eesmärgiga jätta lähetatud töötajad ilma 
nende õigustest või kõnealuste õiguste 
kasutamist edasi lükata.

Or. en

Selgitus

Eeskirjade kuritarvitamise ja nendest kõrvalehoidmise ennetamine

Muudatusettepanek 145
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Tuleks selgitada ühelt poolt 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
ning teiselt poolt direktiivi 2008/104/EÜ 
omavahelist suhet, selleks et tagada 
ajutistele töötajatele, kes on samas ka 
lähetatud töötajad, võimalus kasutada 
kõige soodsamaid tööhõivetingimusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 146
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Tuleks selgitada ühelt poolt 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
ning teiselt poolt direktiivi 2008/104/EÜ 
omavahelist suhet, selleks et tagada 
ajutistele töötajatele, kes on samas ka 
lähetatud töötajad, võimalus kasutada 
kõige soodsamaid tööhõivetingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja
liikmesriikide vahelist koostööd,
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline luua ja säilitada selles osas tihedat
koostööd liikmesriikide, komisjoni ning 
asjakohaste riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi osalejatega, sh
tööinspektsioonide ja sotsiaalpartneritega.

Or. en
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Selgitus

Nii vastuvõtvate kui ka päritoluriikide pädevad asutused peavad eelkõige tegema kahepoolset 
koostööd, et tagada tõhus õiguskaitse, kui lähetatud töötajate õigusi on rikutud, ning 
kindlustama eeskirjade üldise kohaldamise. Komisjonil on täita oluline roll, kuid selle 
koostöö keskmes peavad olema siiski riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi osalejad, 
tulenevalt erinevast tööjärelevalve korrast eri liikmesriikides.

Muudatusettepanek 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise ning ettevõtjate teises 
liikmesriigis teenuste osutamise õiguse 
tagamise peamised elemendid, samal ajal 
kui puudulik jõustamine nõrgendab selles 
valdkonnas kehtivate liidu eeskirjade 
tõhusust. Seetõttu on oluline rõhutada 
komisjoni ja liikmesriikide vahelist
koostööd, pisendamata siinjuures 
tööinspektsioonide ja sotsiaalpartnerite 
tähtsat rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Pädevad asutused peavad andma 
üldhinnangu kõigile faktilistele 
andmetele. et tuvastada, kas ettevõtja 
tegeleb sisulise äritegevusega 
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liikmesriigis, kus ta on asutatud. Kui 
puuduvad piisavad tõendid, et ettevõtja ka 
tegelikult tegeleb selles liikmesriigis 
sisulise tegevusega, lähtutakse eeldusest, 
et ettevõtja asukoht on liikmesriigis, kus 
ta osutab oma teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Võttes arvesse, et vastuvõtva 
liikmesriigi suutlikkus tuvastada faktilisi 
andmeid välismaise ettevõtja kohta on 
piiratud, on koostöö 
asukohaliikmesriigiga äärmiselt oluline 
ning seda tuleb veelgi parandada. 
Siinkohal on eelduseks vastastikune 
usaldus, abivalmidus ja pidev dialoog ning 
vastastikune mõistmine.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Siinkohal on eelduseks vastastikune 
usaldus, koostöövaim, sotsiaalse 
dumpingu vältimine, pidev dialoog ning 
vastastikune mõistmine.

Or. nl
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Muudatusettepanek 152
Phil Bennion

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 siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See aga ei takista halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kahepoolne koostöö pädevate asutuste vahel on esmatähtis mehhanism lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise tagamisel. Tuleb rõhutada, et käesoleva direktiiviga hõlbustatakse, mitte ei 
takistata sellist kahe- ja/või mitmepoolset koostööd.

Muudatusettepanek 153
Evelyne Gebhardt

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 

(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 



PE498.075v01-00 20/112 AM\916992ET.doc

ET

kokkulepete kohaldamist. kokkulepete kohaldamist. Elektroonilise 
teabevahetussüsteemi kohaldamise korda 
siseturu infosüsteemi abil tuleks testida, et 
tagada selle toimimine ka praktikas.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Cornelis de Jong

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 siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
Seda tuleks aga täiendada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamisega, kuna need 
sissetöötatud koostöömehhanismid on 
osutunud viljakaks.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 

(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 
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infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik. 
See ei tohiks aga takistada 
halduskoostööd käsitlevate kahepoolsete 
lepingute või kokkulepete kohaldamist.

infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Phil Bennion

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) Liikmesriigid peavad teavitama 
komisjoni, kuidas nad kavatsevad teha 
töötingimusi käsitleva teabe avalikuks ja 
kättesaadavaks teistest liikmesriikidest 
pärit lähetatud töötajatele ja
teenuseosutajatele.

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kui töötingimused on sätestatud 
kollektiivlepingutega, mis on kuulutatud 
üldiselt kohaldatavaks, tuleks 
liikmesriikidel tagada nende 
kollektiivlepingute ametlik avaldamine ja 
kättesaadavus.
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Or. en

Muudatusettepanek 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 selliseid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Need kontrollimeetmed 
või haldusformaalsused peaksid olema 
proportsionaalsed ning ei tohiks kaasa 
tuua põhjendamatut, ülemäärast 
halduskoormust. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Mis tahes riskihinnangu eesmärk 
peaks olema määrata kindlaks 
tegevusvaldkonnad, kus selle liikmesriigi 
territooriumil kasutatakse teenuste 
osutamisel kõige sagedamini lähetatud 
töötajaid. Kõnealuste riskihinnangute 
koostamisel tuleks arvesse võtta 
konkreetsetele sektoritele iseloomulikke 
probleeme ja vajadusi, varasemaid 
andmeid rikkumiste kohta, kohapealsetelt 
sotsiaalpartneritelt saadud teavet, 
kohustustest kõrvalehiilimise viise ning 
teatavate töötajate rühmade haavatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et võimaldada töötingimusi 
käsitlevate sisuliste eeskirjade täitmise 
tulemuslikku järelevalvet, peaksid 
liikmesriigid nõudma lähetatud töötajatelt 
isikut tuvastava dokumendi omamist, 
mille on väljastanud päritoluliikmesriik. 
Selline dokument peaks võimaldama 
tuvastada vähemalt asjaomast isikut, tema 
tööalast staatust ning kontaktteavet 
väljaandnud riigiasutuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tõhusaks võitluseks varjatud 
tööhõivega peaks piisama ennetus- ja 
kontrollimeetmete terviklikust süsteemist 
ja hoiatavatest karistustest, et tuvastada ja 
vältida fiktiivsete füüsilisest isikust 
ettevõtjatega seotud juhtumeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 162
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tõhusaks võitluseks varjatud 
tööhõivega peaks piisama ennetus- ja 
kontrollimeetmete terviklikust süsteemist
ja hoiatavatest karistustest, et tuvastada ja 
vältida fiktiivsete füüsilisest isikust 
ettevõtjatega seotud juhtumeid.

(17) Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse 
mis tahes kuritahtliku kasutamise vormid 
tuleks keelata tervikliku ennetus- ja 
kontrollimeetmete süsteemi ja hoiatavate 
karistuste abil.

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
parem ja ühtlasem kohaldamine ja 
jõustamine ning vähendada võimalikult 
suures ulatuses kohaldamise ja jõustamise 
erinevusi liidu piires, peaksid liikmesriigid 
tagama, et kontroll nende territooriumil on 
tõhus ja piisav.

(18) Selleks et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
parem ja ühtlasem kohaldamine ja 
jõustamine ning vähendada võimalikult 
suures ulatuses kohaldamise ja jõustamise 
erinevusi liidu piires, peaksid liikmesriigid 
tagama, et kontroll nende territooriumil on 
tõhus, piisav, proportsionaalne ja 
mittediskrimineeriv ning et kontrollitud 
ettevõtjaid teavitatakse kirjalikult kontrolli 
tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Liikmesriikidel tuleks tagada 
piisavate vahendite olemasolu, mis on 
vajalik lähetatud töötajate ja ettevõtjate, 
kelle heaks nad töötavad, teavitamiseks 
ning ennetavate meetmete võtmiseks, 
kohapealsete inspektsioonide ja 
õiguskaitsemeetmete läbiviimiseks, mis on 
seotud lähetatud töötajate töötingimusi 
käsitlevate sisuliste eeskirjade täitmisega. 
Selleks tuleb neil moodustada 
spetsialiseeritud riiklikud asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Riiklikke kontrolli- ja
jõustamismeetmeid tuleks tugevdada, 
suurendades sotsiaalpartnerite ja
liikmesriikide kasutatavate 
jõustamismehhanismide, instrumentide ja 
järelevalvevahendite kohaldamisala. 
Sotsiaalpartnerid ja vastuvõtvad 
liikmesriigid peaksid suutma tagada 
tõhusa tööjärelevalve kohaldatavate 
töötingimuste jälgimiseks ning eelkõige 
selle kontrollimiseks, kas töötajad ka 
tegelikult tavapäraselt töötavad oma 
päritoluriigis. Seetõttu on riiklikud 
tööinspektsioonid, sotsiaalpartnerid ja 
muud järelevalveorganid ülimalt olulised 
ning neil peaks ka edaspidi olema selles 
valdkonnas esmatähtis roll.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

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, 
sotsiaalpartneritel ja muudel
järelevalveasutustel on ja peaks olema ka 
edaspidi selles valdkonnas esmatähtis roll.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Muudatusettepanek 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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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 
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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et tagada täielik õiguslik selgus lähetatud töötajate jaoks ning kaitsta heas usus tegutsevaid 
ettevõtjaid, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale, hoolimata tema asendist 
alltöövõtuahelas.

Muudatusettepanek 170
Sari Essayah

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 

välja jäetud
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töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
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

Valdavas enamikus liikmesriikides ei eksisteeri solidaarvastutuse süsteemi. Ettepanek on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellel puudub põhjendus, kuna tahtlusest sõltumatu 
vastutus on vastuolus õiguslike üldpõhimõtete ja isegi ELi õiguse põhimõtetega. See 
tähendaks kodumaiste ja mittekodumaiste teenusepakkujate erinevat kohtlemist ning 
kahjustaks seega teenuste osutamise vabadust. Solidaarvastutuse kehtestamine tooks kaasa 
kõrged kulud ettevõtetele, kuid ei aitaks tulemuslikult käesolevat direktiivi jõustada.

Muudatusettepanek 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Muudatusettepanek 172
Sergio Gaetano Cofferati

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 
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.

(24) Selleks et kaitsta lähetatud töötajate 
õigusi, on vaja tagada, et lisaks tööandjale 
või tööandja asemel võib selle töövõtja, 
kelle jaoks lähetatud töötaja tööandja on 
alltöövõtja, ja mis tahes vahealltöövõtjad 
võtta vastutusele, kui tööandja ei täida
direktiivi 96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi 
sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

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

Selgitus

Et tagada täielik õiguslik selgus lähetatud töötajate jaoks ning kaitsta heas usus tegutsevaid 
ettevõtjaid, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale, hoolimata tema asendist 
alltöövõtuahelas.

Muudatusettepanek 174
Sari Essayah

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

Valdavas enamikus liikmesriikides ei eksisteeri solidaarvastutuse süsteemi. Ettepanek on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellel puudub põhjendus, kuna tahtlusest sõltumatu 
vastutus on vastuolus õiguslike üldpõhimõtete ja isegi ELi õiguse põhimõtetega. See 
tähendaks kodumaiste ja mittekodumaiste teenusepakkujate erinevat kohtlemist ning 
kahjustaks seega teenuste osutamise vabadust. Solidaarvastutuse kehtestamine tooks kaasa 
kõrged kulud ettevõtetele, kuid ei aitaks tulemuslikult käesolevat direktiivi jõustada.

Muudatusettepanek 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Muudatusettepanek 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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, 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Et tagada täielik õiguslik selgus lähetatud töötajate jaoks ning kaitsta heas usus tegutsevaid 
ettevõtjaid, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale, hoolimata tema asendist 
alltöövõtuahelas.

Muudatusettepanek 177
Sari Essayah

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

Valdavas enamikus liikmesriikides ei eksisteeri solidaarvastutuse süsteemi. Ettepanek on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellel puudub põhjendus, kuna tahtlusest sõltumatu 
vastutus on vastuolus õiguslike üldpõhimõtete ja isegi ELi õiguse põhimõtetega. See 
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tähendaks kodumaiste ja mittekodumaiste teenusepakkujate erinevat kohtlemist ning 
kahjustaks seega teenuste osutamise vabadust. Solidaarvastutuse kehtestamine tooks kaasa 
kõrged kulud ettevõtetele, kuid ei aitaks tulemuslikult käesolevat direktiivi jõustada.

Muudatusettepanek 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Muudatusettepanek 179
Sergio Gaetano Cofferati

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 

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue
peatöövõtja ja mis tahes vahealltöövõtjate
puhul, kui alltöövõtjaks on teise 
liikmesriigi teenuseosutaja, kes töötajaid 
lähetab, on õigustatud suure avaliku huvi 
tõttu töötajate sotsiaalse kaitse tagamisel.
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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.

Võttes arvesse võimalust nõuda välja 
maksmata jäänud töötasu, maksude 
tagasimakseid või põhjendamatult kinni 
peetud sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad näiteks olla 
samas olukorras töötajatega, kelle on 
palganud töövõtja asutamiskoha 
liikmesriigis asuv alltöövõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kooskõlas direktiiviga 96/71/EÜ 
kohaldatakse käesolevat direktiivi ka 
transpordifirmadele, v.a 
meretranspordifirmadele, kes osutavad 
teenuseid teistes liikmesriikides, eriti 
seoses kabotaažvedudega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrustele 
1072/2009/EÜ ja 1073/2009/EÜ. 

Or. en

Muudatusettepanek 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused
seoses lähetatud töötajate olukorraga 
ning käesoleva direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ alusel määratud haldustrahvide 
sissenõudmisel ja/või karistuste piiriülesel 
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ühtlase taseme tagamine kogu Euroopa 
Liidus on väga raske, kui mitte võimatu.

jõustamisel takistavad siseturu 
nõuetekohast toimimist ja on oht, et 
lähetatud töötajate kaitse ühtlase taseme 
tagamine kogu Euroopa Liidus on väga 
raske, kui mitte võimatu.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 seoses 
lähetatud töötajate olukorraga ning 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
alusel 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.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ühiste nõuete kehtestamine 
vastastikuse abi ja toetuse osutamiseks 
täitemeetmete rakendamisel ja kulude 
sissenõudmisel kõnealustes küsimustes 

(29) Ühiste nõuete kehtestamine 
vastastikuse abi ja toetuse osutamiseks 
täitemeetmete rakendamisel ja kulude 
sissenõudmisel kõnealustes küsimustes 
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ning ühtsete nõuete kinnitamine 
haldustrahvide ja karistuste määramisega 
seotud otsustest teatamisel, peaks aitama 
lahendada mitmeid piiriülese jõustamisega 
seotud praktilisi probleeme ning tagama 
parema teavitamise ja teistes 
liikmesriikides tehtud otsuste parema 
jõustamise.

ning ühtsete nõuete kinnitamine seoses 
lähetatud töötajate olukorraga ning 
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
alusel haldustrahvide ja karistuste 
määramisega seotud otsustest teatamisel, 
peaks aitama lahendada mitmeid piiriülese 
jõustamisega seotud praktilisi probleeme 
ning tagama parema teavitamise ja teistes 
liikmesriikides tehtud otsuste parema 
jõustamise.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 ühtsemate eeskirjade 
kehtestamisest karistuste ja trahvide 
piiriüleseks jõustamiseks seoses töötajate 
lähetamisega vastavalt käesolevale 
direktiivile ja direktiivile 96/71 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.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma (32) Liikmesriigid peaksid võtma 
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asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused.

asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused. Kui liikmesriik ei 
täida täielikult käesolevat direktiivi, peaks 
komisjon algatama rikkumismenetluse.

Or. en

Selgitus

Olemasoleva direktiivi nõuetekohaselt rakendamata jätmine on kaasa toonud arvukaid 
Euroopa Kohtu otsuseid, milles pole üldiselt käsitletud kohustuste täitmata jätmise laiemat 
küsimust. On oluline, et kõik osapooled mõistaksid nõuetekohase rakendamise tähtsust, et 
kaitsta töötajate õigusi ning tagada ühtse turu tõrgeteta toimimine.

Muudatusettepanek 186
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
isikuandmete kaitset (artikkel 8), 
kutsevabadust ja õigust teha tööd
(artikkel 15), ettevõtlusvabadust
(artikkel 16), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigust
(artikkel 28), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47) ning 
direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
kõnealuste õiguste ja põhimõtetega.

(33) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
isikuandmete kaitset (artikkel 8), 
kutsevabadust ja õigust teha tööd
(artikkel 15), ettevõtlusvabadust
(artikkel 16), võrdõiguslikkust (artikkel 
20), mittediskrimineerimist (artikkel 21),
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse 
tegutsemise õigust, (artikkel 28), õigust 
headele ja õiglastele töötingimustele
(artikkel 31) ning õigust tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47) ning 
direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
kõnealuste õiguste ja põhimõtetega.

Or. en



AM\916992ET.doc 39/112 PE498.075v01-00

ET

Muudatusettepanek 187
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Vastavalt subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttele ning 
selleks, et austada olemasolevaid riiklikke 
õigusraamistikke ja tööstussuhteid, ei 
nõuta käesolevas direktiivis, et 
liikmesriigid asendaksid olemasolevad 
õigusmenetlused palgavaidluste 
lahendamiseks solidaarvastutuse 
kohustusliku kohaldamisega 
allhankeahelas, kas valdkondlikult või 
üldiselt, kui olemasolevaid menetlusi juba 
nõuetekohaselt rakendatakse ja 
austatakse.

Or. en

Selgitus

Solidaarvastutuse kohustuslik kehtestamine allhankeahelas kahjustaks enamiku liikmesriikide 
puhul, kus seda veel ei kasutata, olemasolevaid tõhusaid tööstussuhteid ja õigusraamistikke. 
Ei ole mingeid tõendeid, et selle vähestes liikmesriikides kasutatava tava laiendamine aitaks 
direktiivi paremini rakendada, ning see on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
teenuste piiriülese osutamise raames 
lähetatud töötajate õigused oleksid 

Käesoleva direktiivi eesmärk on
lihtsustada teenuseosutajate jaoks 
teenuste osutamise vabaduse kasutamist 
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asjakohasel miinimumtasemel kaitstud, 
lihtsustada teenuseosutajate jaoks 
teenuste osutamise vabaduse kasutamist 
ja edendada ausat konkurentsi 
teenuseosutajate vahel.

ja edendada ausat konkurentsi 
teenuseosutajate vahel, ning samal ajal
tagada, et teenuste piiriülese osutamise 
raames lähetatud töötajate õigused oleksid 
asjakohasel miinimumtasemel kaitstud.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et ettepaneku õiguslik alus on seotud ühtse turuga, on eesmärk hõlbustada 
piiriülest teenuste osutamist, kaitstes samal ajal lähetatud töötajaid.

Muudatusettepanek 189
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
tööhõive edendamine, parandatud elu- ja 
töötingimused, piisav sotsiaalkaitse, 
tööturu osapoolte dialoog ning 
inimressursside arendamine, pidades 
silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult 
väljatõrjumise tõkestamist, toetades 
toimivat siseturgu ning parandades 
direktiivi 96/71/EÜ rakendamist. 
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et rakendada kõiki töötingimusi 
teenuse osutamise kohas ja kaotada mis 
tahes diskrimineerimine kodakondsuse 
alusel liikmesriikide töötajate vahel nii 
töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka 
muude töötingimuste osas.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis
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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” – liikmesriigi avalik
asutus, kelle kõnealune liikmesriik on 
määranud käesolevas direktiivis sätestatud 
ülesannete täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Ajutised töötajad
Käesolevat direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ kohaldatakse ajutiste töötajate 
suhtes renditööd käsitleva direktiivi 
2008/104/EÜ tähenduses, v.a juhul kui 
direktiiv 2008/104/EÜ tagab kõnealustele 
töötajatele soodsamad töötingimused.

Or. de

Muudatusettepanek 192
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) (d) „vastuvõttev liikmesriik” –
liikmesriik, kuhu töötaja on ajutiselt 
lähetatud käesoleva direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ tähenduses.
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Or. en

Muudatusettepanek 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „liikmesriigis asutatud ettevõtja” –
ettevõtja, kes tegelikult teostab Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 49 
osutatud majandustegevust 
teenuseosutaja poolt määramata 
ajavahemiku jooksul ja püsiva 
infrastruktuuri abil, mille kaudu teenuste 
osutamine tegelikult toimub; 

Or. en

Selgitus

Selleks, et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist või nende kuritarvitamist tööandjate poolt, on 
vaja selgelt määratleda liikmesriigis asutatud ettevõtja vastavalt siseturu teenuste direktiivile 
(2006/123/EÜ). Ainult tõeliselt asutatud ettevõtjad peaksid saama kasu käesoleva direktiivi ja 
direktiivi 96/71 jõustamisest.

Muudatusettepanek 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Kohaldatav õigus

1. Ettevõtja, mis ei suuda tõendada, et ta 
sisuline tegevus toimub artikli 3 lõike 1 
kohaselt ka tegelikult selles riigis, kus 
ettevõtja on asutatud, loetakse asutatuks 
selles liikmesriigis, kus ta oma teenuseid 
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osutab.
2. Kui tööandja ei suuda tõendada, et 
lähetatud töötaja töötab ajutiselt muus 
liikmesriigis kui see, kus ta tavaliselt 
töötab, loetakse töötaja tavaliseks 
töökohaks see liikmesriik, kus teenust 
osutatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 195
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Eeskirjade täitmata jätmine

Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 või käesoleva 
direktiivi asjakohaste artiklite täitmata 
jätmise korral peavad asjaomasele 
ettevõtjale ja tema töötajatele laienema 
asjakohased õigusaktid, mis kehtivad 
teenuste osutamise riigis kui tavalise 
töösuhte kohas, ning kõik selle ettevõtja 
poolt lähetatud töötajad loetakse 
töötajateks, kes kasutavad liidu piires oma 
vaba liikumise õigust.
Vastuvõttev liikmesriik võib seejärel 
nõuda viivitamatut tõestust, et 
asjaomaseid töötajaid koheldakse kõikide 
töötingimuste ja asjaomaste sotsiaalsete 
õiguste seisukohast vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdselt ning kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
45.

Or. en
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Muudatusettepanek 196
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Järgmisi olukordi loetakse käesolevas 
direktiivis ja direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud eeskirjade täitmisest 
kõrvalehoidmiseks:
a) ettevõtja, kuhu töötaja on lähetatud, 
annab töötaja teise ettevõtja käsutusse 
liikmesriigis, kus ta on asutatud, või teises 
liikmesriigis;
b) töötaja värvatakse liikmesriigis teises 
liikmesriigis asutatud ettevõtja poolt 
selleks, et töötada esimesena nimetatud 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Täpsustus seoses renditöö direktiiviga

Käesolevat direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ kohaldatakse renditöötajate 
suhtes renditööd käsitleva direktiivi 
2008/104/EÜ tähenduses, v.a juhul kui 
direktiiv 2008/104/EÜ tagab kõnealustele 
töötajatele soodsamad töötingimused.

Or. en



AM\916992ET.doc 45/112 PE498.075v01-00

ET

Muudatusettepanek 198
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Lähetatud töötajaid ei tohi kasutada 
streikivate töötajate asendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Emilie Turunen

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. 
Selliste kriteeriumide hulka võivad 
kuuluda:

Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks esitab 
töötajaid lähetav ettevõtja pädevate 
ametiasutuste nõudmisel tõendid 
vähemalt järgmise kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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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.
Selliste kriteeriumide hulka võivad 
kuuluda:

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, annavad pädevad asutused üldise 
hinnangu kõikide kriteeriumide kohta, 
mis iseloomustavad kõnealuse ettevõtja 
tegevust selles riigis, kus ta on asutatud.
Eelkõige võetakse arvesse järgmisi 
kriteeriume, mida vajaduse korral 
tõendab pädevatele asutustele lähetav 
ettevõtja:

Or. de

Muudatusettepanek 201
Sirpa Pietikäinen

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. Selliste kriteeriumide 
hulka võivad kuuluda:

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. Selliste kriteeriumide 
hulka kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Rafał Trzaskowski

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. Selliste kriteeriumide 
hulka võivad kuuluda:

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. Selliste kriteeriumide 
hulka kuuluvad:

Or. en

Selgitus

Selleks, et kõikjal ELis oleks ühesugune lähenemisviis, on mõistlik kehtestada suletud nimekiri 
kriteeriumidest, mida tuleb arvesse võtta, kui hinnatakse, kas ettevõtja tõepoolest tegutseb 
liikmesriigis, kus ta on asutatud.

Muudatusettepanek 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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. Selliste kriteeriumide 

Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks ning selleks 
et hinnata, kas ettevõtja tegevus 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.
Selliste kriteeriumide hulka võivad 
kuuluda:
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hulka võivad kuuluda:

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine Euroopa Kohtu seisukohaga, sest kohtujurist kinnitas 3. mai 2012. aasta 
arvamuses, et lähetamise tingimused on täidetud ka siis, kui sel viisil töötajat lähetav ettevõtja 
ei teosta sisulist tegevust asutamiskoha liikmesriigis.

Muudatusettepanek 204
Olga Sehnalová

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. Selliste kriteeriumide 
hulka võivad kuuluda:

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. Selliste kriteeriumide 
hulka võivad muu hulgas kuuluda:

Or. cs

Selgitus

Hinnang selle kohta, kas ettevõtja sisuline tegevus toimub ka tegelikult selle liikmesriigi 
territooriumil, kus ettevõtja on asutatud, tuleks anda üldise hindamise põhjal, milles võetakse 
arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. Seetõttu ei tohiks nimekirja pidada ammendavaks.

Muudatusettepanek 205
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a



AM\916992ET.doc 49/112 PE498.075v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koht, kus ettevõtja registrijärgselt asub 
ja kus asub tema juhatus, kus ta kasutab 
kontoriruume, maksab makse, kus tal on 
kutsealal tegutsemise luba või kus ta on 
registreeritud kaubanduskoja või 
kutseühingu liikmena;

(a) asutamisriik on koht, kus ettevõtja
teostab olulise osa oma mõõdetavast 
äritegevusest, registrijärgselt asub ja kus 
asub tema juhatus ja kus ta maksab makse
ning kus tal on kutsealal tegutsemise luba 
või kus ta on registreeritud kaubanduskoja 
või kutseühingu liikmena;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koht, kus ettevõtja registrijärgselt asub 
ja kus asub tema juhatus, kus ta kasutab 
kontoriruume, maksab makse, kus tal on 
kutsealal tegutsemise luba või kus ta on 
registreeritud kaubanduskoja või 
kutseühingu liikmena;

(a) asutamisriik on koht, kus ettevõtja
täidab järgmised kumulatiivsed 
kriteeriumid: ettevõtja teostab seal olulise 
osa äritegevusest, ettevõtjal on seal
juhatus, ettevõtja maksab seal makse ja 
sotsiaalkindlustusmakseid, ettevõtjal on
seal kutsealal tegutsemise luba või
ettevõtja on end seal registreeritud 
kaubanduskoja või kutseühingu liikmena;

Or. de

Muudatusettepanek 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koht, kus ettevõtja registrijärgselt asub 
ja kus asub tema juhatus, kus ta kasutab 

(a) koht, kus ettevõtja registrijärgselt asub 
ja kus asub tema juhatus, kus ta kasutab 
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kontoriruume, maksab makse, kus tal on 
kutsealal tegutsemise luba või kus ta on 
registreeritud kaubanduskoja või 
kutseühingu liikmena;

kontoriruume, maksab makse või kus tal on
riikliku õiguse kohaselt kutsealal 
tegutsemise luba või kus ta on 
registreeritud kaubanduskoja või 
kutseühingu liikmena;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koht, kust töötajaid lähetatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühelt poolt ettevõtja ja töötaja vahel 
sõlmitud lepingute suhtes kohaldatav 
õigus ja teiselt poolt klientidega sõlmitud 
lepingute suhtes kohaldatav õigus;

(c) ettevõtja poolt klientidega sõlmitud 
lepingute suhtes kohaldatav õigus;

Or. de

Muudatusettepanek 210
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühelt poolt ettevõtja ja töötaja vahel 
sõlmitud lepingute suhtes kohaldatav 
õigus ja teiselt poolt klientidega sõlmitud 
lepingute suhtes kohaldatav õigus;

(c) ettevõtja poolt klientidega sõlmitud 
lepingute suhtes kohaldatav õigus ning 
tõend selle kohta, et asutamisriigi õigust 
kohaldatakse töötajatega sõlmitud 
lepingute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ettevõtja poolt oma töötajatega 
sõlmitud lepingute suhtes kohaldatav 
asutamisriigi õigus;

Or. de

Muudatusettepanek 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 äritegevus ja 
kus on võetud tööle halduspersonal;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
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Schwab

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

See kriteerium ei võta arvesse äsja asutatud VKEsid ja nende arengut ning on seetõttu 
vastuolus siseturu põhimõtetega.

Muudatusettepanek 214
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Kriteeriumide nimekiri ei ole 
ammendav. Liikmesriikidel on õigus 
sätestada muid siduvaid kriteeriume, mida 
nimekirjas ei ole.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Olga Sehnalová

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumide hindamisel kohaldatakse 
neid kriteeriume üksikjuhtumipõhiselt 
ning võetakse arvesse ettevõtja tegevuse 

välja jäetud
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laadi tema asutamiskoha liikmesriigis.

Or. cs

Muudatusettepanek 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kriteeriumide hindamisel kohaldatakse 
neid kriteeriume üksikjuhtumipõhiselt ning 
võetakse arvesse ettevõtja tegevuse laadi
ja/või teostamise perioodi tema 
asutamiskoha liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid, et vältida 
käesoleva direktiivi kuritarvitamist ja/või 
selle täitmisest kõrvalehoidmist ettevõtjate 
poolt, kes soovivad lähetatud töötajad 
nende õigustest ilma jätta; eelkõige 
peaksid liikmesriigid astuma samme, et 
vältida järjestikuseid lähetamisi ühte ja 
samasse kohta, millega püütakse
käesoleva direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ 
sätete täitmisest kõrvale hoida.

Or. de
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Muudatusettepanek 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kolme aasta jooksul alates artiklis 20 
osutatud kuupäevast vaadatakse 
käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 loetletud 
kriteeriumid läbi, et määrata võimalikud 
uued kriteeriumid, mida võetakse arvesse, 
et määrata kindlaks, kas ettevõtja on 
tõeline ja lähetatud töötaja täidab oma 
ülesandeid ajutiselt, eesmärgiga teha 
vajaduse korral ettepanek mis tahes 
muudatusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Igal juhul näitab sotsiaalkindlustust 
puudutava sertifikaadi (nt vorm A1) 
omamine, et ettevõtja tõepoolest tegutseb.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kriteeriume selle 
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kindlaksmääramiseks, kas ettevõtja 
tõepoolest tegutseb liikmesriigis, kus ta on 
asutatud, ning selle hindamiseks, kas 
lähetatud töötaja töötab ajutiselt muus 
liikmesriigis kui see, kus ta tavaliselt 
töötab, tõlgendatakse tasakaalustatult, 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu kolmanda osa IV jaotises 
sisalduvate eeskirjadega teenuste 
osutamise vabaduse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kõik lõigetes 1 ja 2 loetletud 
kriteeriumid on tegurid, mida tuleb 
arvesse võtta üldhinnangu koostamisel, 
ning seetõttu ei tohi neid kunagi käsitleda 
eraldiseisvatena. Neid kriteeriume tuleb 
kohaldada üksikjuhtumipõhiselt, võttes 
arvesse iga olukorra eripära. 
Mittevastavus ühele või mitmele 
kriteeriumile ei välista tingimata 
lähetamist, vaid peaks aitama hinnata 
lähetamise tõelisust.
Lõigetes 1 ja 2 esitatud kriteeriumid 
peaksid aitama pädevat asutust olukorras, 
kus pädeval asutusel on alust arvata, et 
töötaja ei kvalifitseeru direktiivi 96/71/EÜ 
kohaselt lähetatud töötajana. Sellisel 
juhul võib pädev asutus kohaldada neid 
lõigetes 1 ja 2 toodud kriteeriume, mida ta 
peab asjaolusid arvestades asjakohaseks. 
Puudub nõue esitada tõendeid iga 
kriteeriumi täitmise kohta ning nõue, et 
iga lähetamise juhtumi puhul peavad 
olema täidetud kõik kriteeriumid.
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Sergio Gaetano Cofferati

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 paremini rakendada direktiivi 
96/71/EÜ artikleid 3 ja 5 ning 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.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siinkohal võidakse arvesse võtta, Vastuvõttev liikmesriik kontrollib tihedas 
koostöös asutamise liikmesriigiga 
vastavust vähemalt järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Siinkohal võidakse arvesse võtta, Siinkohal võetakse arvesse:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid hindama ühtesid ja neidsamu kriteeriume, et teha kindlaks, kas 
lähetatud töötaja töötab ajutiselt muus liikmesriigis kui see, kus ta tavaliselt töötab.

Muudatusettepanek 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas töötamine muus liikmesriigis 
toimub piiratud aja jooksul;

(a) kas töötamine muus liikmesriigis 
toimub piiratud aja jooksul; eelkõige tuleks 
võrrelda, kui palju aega viibib töötaja 
liikmesriigis, kuhu ta on lähetatud, ja kui 
palju aega liikmesriigis, kus ta tavaliselt 
töötab;

Or. de

Muudatusettepanek 226
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas lähetatud töötaja pöördub pärast 
tööde lõpetamist või teenuste osutamist, 
mille jaoks ta lähetatud on, tagasi või 
eeldatakse, et ta asub pärast seda taas tööle 
päritoluliikmesriiki;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas lähetatud töötaja pöördub pärast 
tööde lõpetamist või teenuste osutamist, 
mille jaoks ta lähetatud on, tagasi või 
eeldatakse, et ta asub pärast seda taas tööle
päritoluliikmesriiki;

(c) kas lähetatud töötaja pöördub pärast 
tööde lõpetamist või teenuste osutamist, 
mille jaoks ta lähetatud on, tagasi või 
eeldatakse, et ta asub pärast seda taas tööle
oma tavalises töökohas väljaspool 
liikmesriiki, kuhu ta lähetati;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas töötaja lähetanud tööandja katab 
reisi-, eluaseme-/majutus- ja 
toitlustuskulud või tagab nende kulude 
hüvitamise ja kui see on nii, siis kuidas on
see korraldatud; ning

(d) kas töötaja lähetanud tööandja katab 
reisi-, eluaseme-/majutus- ja 
toitlustuskulud, tagades lähetuse ajal 
rahuldava elatustaseme, või tagab nende 
kulude täieliku hüvitamise ja kui see on 
nii, siis kuidas on see korraldatud; ning

Or. en

Muudatusettepanek 229
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kas töötaja lähetanud tööandja katab 
reisi-, eluaseme-/majutus- ja 
toitlustuskulud või tagab nende kulude 
hüvitamise ja kui see on nii, siis kuidas on 
see korraldatud; ning;

(d) kas töötaja lähetanud tööandja katab 
reisi-, eluaseme-/majutus- ja 
toitlustuskulud või tagab nende kulude 
hüvitamise;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kas samal töökohal on varem 
korduvalt töötanud sama või mõni teine 
(lähetatud) töötaja.

(e) kas lähetatud töötaja ei asenda teist 
lähetatud töötajat, v.a haiguse või ametist 
lahkumise korral;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kas lähetatud töötaja ei asenda 
streikivat töötajat.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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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

Sisaldub muudatusettepanekus artikli 3 lõike 2 c (uus) kohta.

Muudatusettepanek 233
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjade kuritarvitamise ja nendest 
kõrvalehoidmise vältimine
1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, et vältida käesoleva direktiivi 
kuritarvitamist ja/või selle täitmisest 
kõrvalehoidmist ettevõtjate poolt, kes 
soovivad lähetatud töötajad nende 
õigustest ilma jätta, ning eelkõige selleks, 
et vältida järjestikuseid lähetusi samale 
ametikohale, et hoida kõrvale käesoleva 
direktiivi ja direktiivi 96/71/EÜ sätete 
täitmisest.
Lähetatud töötajaid ei tohi kasutada 
selliste töötajate asendamiseks, kes 
kasutavad kollektiivse tegutsemise 
põhiõigust.

Or. en
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Muudatusettepanek 234
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Selgitus

Kogu teave töötingimuste kohta peab olema töötajatele arusaadav ja tasuta kättesaadav.

Muudatusettepanek 235
Evelyne Gebhardt

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 

(c) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks ka muus 
keeles, kui selle riigi riigikeel(ed), kus 
teenuseid osutatakse;
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anda ka puuetega isikutele sobivas 
vormingus;

Or. de

Muudatusettepanek 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 237
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tegema teabe töötajatele ja 
teenuseosutajatele kättesaadavaks 
kokkuvõtliku voldikuna, kus tuuakse välja 
peamised kohaldatavad töötingimused, 
kaebuste esitamise kord ning eeskirjade 
täitmata jätmise korral kohaldatavad 
õigusmenetlused ja karistused; kõnealune 
teave esitatakse taotluse korral puuetega 
inimestele kättesaadavas vormis;
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Or. de

Muudatusettepanek 238
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) nimetama artikli 9 punkti d kohase 
esindaja;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ajakohastama ametlikke andmeid. (f) tagama, et ametlikud andmed on 
ajakohased, täpsed ja ammendavad.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega sätestatakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused kollektiivlepingutes 

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

vastavalt nimetatud direktiivi artikli 3 
lõigetele 1 ja 8, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõnealused tingimused 
määravad kindlaks sotsiaalpartnerid, kes 
teevad asjaomase teabe, eelkõige 
tingimuste kohta, mis hõlmavad töötasu 
miinimummäära ja selle koostisosi, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja palgakategooriasse 
liigitamise kriteeriume, kättesaadavaks 
riiklikele pädevatele asutustele, kes teevad 
selle kättesaadaval ja läbipaistval viisil 
juurdepääsetavaks nii muude liikmesriikide 
teenuseosutajate kui ka lähetatud töötajate 
jaoks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on hõlbustada teistest liikmesriikidest pärit teenuseosutajate ja 
lähetatud töötajate jaoks juurdepääsu kollektiivlepingute sisule.

Muudatusettepanek 241
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui kooskõlas siseriikliku õiguse, 
traditsioonide ja tavadega ning 
sotsiaalpartnerite autonoomiat täielikult 
austades sätestatakse direktiivi 96/71/EÜ
artiklis 3 osutatud töötingimused 
kollektiivlepingutes vastavalt nimetatud 
direktiivi artikli 3 lõigetele 1 ja 8, peavad 
liikmesriigid tagama, et kõnealused 
tingimused määravad kindlaks 
sotsiaalpartnerid, kes teevad
kättesaadavaks asjaomase teabe töötasu
miinimummäärade, maksmisele kuuluva 
tasu arvutamiseks kasutatava meetodi ja 
palgakategooriasse liigitamise
kriteeriumide kohta. Töötingimused 
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muude liikmesriikide teenuseosutajate kui 
ka lähetatud töötajate jaoks.

peaksid olema kättesaadaval ja läbipaistval 
viisil juurdepääsetavad nii muude 
liikmesriikide teenuseosutajate kui ka 
lähetatud töötajate jaoks.

Or. en

Selgitus

Artikli sõnastus peaks rõhutama osapoolte täielikku autonoomiat ning sotsiaalpartnerite rolli 
erinevate tööturumudelite puhul seoses valitsuse/ametiasutustega. Tasu arvutamise meetodid 
erinevad liikmesriigiti oluliselt ning üksikasjaliku reguleerimise tõttu võib osa töötajate 
töötasust välja jääda.

Muudatusettepanek 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 244
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et kui kaks või 
enam välisriigi teenuseosutajat lähetab 
töötajaid töökohta, kus on enam kui 25 
töötajat, luuakse ajutine teavitus- ja 
konsultatsiooniorgan. See organ, mis 
koosneb peamise töövõtja ja 
teenuseosutajate juhatuste ning töötajate 
organisatsioonide esindajatest, tagab 
lähetatud töötajate õiguse olla teavitatud 
ja ära kuulatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Piiriüleste töökohtade ajutised teabe- ja 

konsultatsioonikeskused
1. Liikmesriigid peaksid asutama 
piiriüleste töökohtade ajutise teabe- ja 
konsultatsioonikeskuse kohas, kust 
töötajaid lähetatakse, kui vähemalt kaks 
välisriigi teenuseosutajat lähetab töötajaid 
töökohta.
2. Peamise töövõtja kesk- või kohalikul 
juhtkonnal peaks olema kohustus 
teavitada kohalikke/olemasolevaid 
töötajate esindajaid viivitamata ning 
alustada läbirääkimisi piiriüleste 
töökohtade ajutise teabe- ja 
konsultatsioonikeskuse loomise üle. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama selle 
keskuse menetlusnormid, mis vastavad 
riiklikele eeskirjadele. 
3. Piiriüleste töökohtade ajutine teabe- ja 
konsultatsioonikeskus luuakse kogu 
töö/lepingu kestuseks ning peaks 
alustama tööd, kui vähemalt kaks 
välisriigi teenuseosutajat on töökohta 
töötajaid lähetanud. 
4. Piiriüleste töökohtade ajutine teabe- ja 
konsultatsioonikeskus koosneb peamise 
töövõtja haldusteenistuse esindajatest 
ning kõnealuses töökohas töötavatest 
töötajate esindajatest.
5. Piiriüleste töökohtade ajutine teabe- ja 
konsultatsioonikeskus peaks edendama 
lähetatud töötajate õigust olla oma 
töökohal teavitatud ja ära kuulatud.
6. Mõisted „teavitamine” ja 
„konsulteerimine” on määratletud 6. mai 
2009. aasta direktiivi 2009/38/EÜ artikli 2 
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esimese lõigu punktides f ja g.

Or. de

Muudatusettepanek 246
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\916992ET.doc 69/112 PE498.075v01-00

ET

võtma asjakohased meetmed, vajaduse 
korral koos asutamisriigi pädevate 
asutustega. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 248
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 249
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid edastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud teabe 

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

elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt 30 päeva
jooksul pärast taotluse saamist.

Or. en

Selgitus

Mõnes olukorras, kus nõutava teabe edastamine eeldab kontrollimist, tundub kaks nädalat 
liiga lühike aeg. Tuleks määrata realistlikumad tähtajad, et liikmesriikidel oleks võimalik 
nendest kinni pidada. 

Muudatusettepanek 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

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 eeldab kohapealset 
kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Cristian Silviu Buşoi

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 kolme 
tööpäeva jooksul.
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Or. en

Selgitus

On ebaselge, millistes olukordades seda erimenetlust kasutatakse, ning 24 tundi tundub väga 
lühike aeg. Kolm tööpäeva oleks mõistlikum tähtaeg.

Muudatusettepanek 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Muudatusettepanek 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 6

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
võrreldavatel tingimustel päringuid teha ka 
teiste liikmesriikide samaväärsed pädevad 
asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamiskoha liikmesriigi roll Vastuvõtva liikmesriigi ja asutamiskoha 
liikmesriigi roll

Or. en

Muudatusettepanek 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamiskoha liikmesriigi roll Asutamiskoha liikmesriigi ja vastuvõtva 
liikmesriigi vaheline koostöö

Or. en

Muudatusettepanek 256
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
jätkab teise liikmesriiki lähetatud töötajate 
olukorra kontrollimist ja seiret ning võtab 
vastavalt siseriiklikule õigusele, tavale ja 
haldusmenetlustele vajalikud järelevalve-
või täitevmeetmed. See kohustus ei 
vähenda mingil viisil selle liikmesriigi, 
kuhu töötaja on lähetatud, võimalusi 
teostada kontrollimist ja seiret ning võtta 
vajalikud järelevalve- või täitevmeetmed.
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Or. en

Selgitus

On oluline, et vastuvõtva liikmesriigi asutustel lasuks üldine kohustus teostada järelevalvet 
kuritarvitamiste suhtes, kui töötajaid lähetatakse ajutiselt teisest riigist, ning et 
päritoluliikmesriigi asutus teeks vastuvõtva liikmesriigi asutusega koostööd. 
Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et kontrolle võib läbi viia vastuvõtva liikmesriigi 
asutuste algatusel.

Muudatusettepanek 257
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ 
artikliga 5 jätkavad liikmesriigid oma 
territooriumile lähetatud töötajate 
kontrollimist ja järelevalvet ning 
rakendavad kooskõlas oma siseriikliku 
õiguse ja/või tavade ja 
haldusmenetlustega kõiki vajalikke 
järelevalve- või täitevmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid annavad vajalikud 
vahendid, et muuta kontrollimised 
tulemuslikuks ning et täita käesoleva 
direktiivi kohased teabenõuded kas 
vastuvõtva liikmesriigi või asutamiskoha 
liikmesriigi poolt.
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Or. en

Muudatusettepanek 259
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Töötaja lähetamise aja jooksul 
vastutavad töötingimuste kontrollimise 
eest kooskõlas direktiiviga 96/71/EÜ 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused. 
Nad võivad viia omal algatusel läbi 
tegelikke kontrollimisi ja inspekteerimisi, 
sõltumata asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste poolt teostatud kontrollide või 
inspektsioonide mis tahes tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Töötaja lähetamise aja jooksul 
vastutavad töötingimuste kontrollimise 
eest kooskõlas direktiiviga 96/71/EÜ 
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused 
koostöös asutamiskoha liikmesriigi 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Morten Løkkegaard
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis asutatud teenuseosutaja või 
töövõtja kohustuks esitama liikmesriigi 
vastutavatele pädevatele asutustele 
teavitamissüsteemi kaudu asjakohase 
tõendi, mida ettevõtjatel on eemalt hõlbus 
täita võimaluse korral elektrooniliselt ja 
vähemalt enne teenuse osutamise 
alustamist, et riigi pädevad asutused 
saaksid teha tõhusat ja piisavat 
inspekteerimist ja kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Selleks et parandada direktiivi 
96/71/EÜ artiklites 3 ja 5 esitatud nõuete 
täitmist, võivad vastuvõtvad liikmesriigid 
kehtestada järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid, kuid loetelu ei ole 
siiski ammendav:

Or. de

Muudatusettepanek 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
käesoleva artikli lõikes 2 a (uus) kindlaks 
määratud tegevusvaldkondades järgmisi 
haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 264
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad järgmised
haldusnõuded ja kontrollimeetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 265
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid tagavad, et teises 
liikmesriigis asutatud teenuseosutaja või 
töövõtja kohustuks esitama liikmesriigi 
vastutavatele pädevatele asutustele 
teavitamissüsteemi kaudu asjakohase 
tõendi, mida ettevõtjatel on vahemaa 
tagant hõlbus täita võimaluse korral 
elektrooniliselt ja vähemalt enne teenuse 
osutamise alustamist, et riigi pädevad 
asutused saaksid teha tõhusat ja piisavat 
inspekteerimist ja kontrolli.
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Or. en

Muudatusettepanek 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 267
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 268
Morten Løkkegaard

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 269
Cornelis de Jong

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 

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada teenuse osutamise kohas
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, A1 vormist (tõendina 
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lähetusperioodi vältel ettevõtja 
territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

sotsiaalkindlustuse olemasolu kohta
päritoluliikmesriigis), töötervishoiu ja -
ohutusega seotud riskide nõuetekohasest 
analüüsist (vastavalt direktiivile 
89/391/EMÜ, kui lähetatud töötaja on 
kolmanda riigi kodanik), töö- ja elamisloa 
koopiatest ning mis tahes muudest 
dokumentidest, mis on vajalikud, et 
tõestada direktiivi 96/71/EÜ ja käesoleva 
direktiivi nõuete täitmist, 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 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 271
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 272
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) punktis b osutatud dokumentide puhul 
võib olla õigustatud ka nende tõlkimine, 
kui need on olulised lähetuse laadi 
kindlakstegemise ja direktiivi 96/71/EÜ 
nõuete täitmise seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c
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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) kõigi asjakohaste dokumentide ning nii 
standardvormide kui ka ebastandardsete 
vormide tõlkimine sõltumata asjaomase 
dokumendi või vormi pikkusest;

Or. de

Muudatusettepanek 274
Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 276
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kohustus määrata seaduslik esindaja, 
kellel peab lähetuse kestel olema elukoht 
vastuvõtvas liikmesriigis. Seadusliku 
esindaja ülesannete hulka kuuluvad 
kohtu- ja haldusmenetlused ja 
läbirääkimiste pidamine vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele,
vajaduse korral tööandja nimel teenuse 
osutamise aja jooksul läbirääkimiste
pidamine lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) muud haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed, milleta liikmesriigi 
pädevad asutused ei saa oma 
järelevalveülesandeid tulemuslikult täita.

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Teavitamissüsteemis esitatakse 
vähemalt lähetuse pikkus, selle 
alguskuupäev, lähetatud töötajate nimed 
ja nende arv ning kohad, kus nad 
vastuvõtvas liikmesriigis tööle asuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teevad üldsusele 
kättesaadavaks teenuseosutajatele 
kehtestatud haldusnõuded ja 
kontrollimeetmed.

Or. de

Muudatusettepanek 280
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
haldusnõuded oleksid teenuseosutajatele 
avalikult kättesaadavad ja neid 
ajakohastatakse korrapäraselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid määravad 
riskihinnangu alusel kindlaks, milliste 
tegevusvaldkondade suhtes võib 
kohaldada lõikes 1 loetletud 
kontrollimeetmeid. Kõnealuste 
riskihinnangute koostamisel võetakse 
arvesse suurte infrastruktuuriprojektide 
elluviimist, konkreetsetele sektoritele 
iseloomulikke probleeme ja vajadusi, 
varasemaid andmeid rikkumiste kohta 
ning teatavate töötajate rühmade 
haavatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise vajalikkus,
otstarbekus ja piisav tõhusus, võttes 
arvesse saadud kogemusi ning 
teabevahetuse ja koostöökorralduse 
tõhusust, ühtsemate standarddokumentide 
väljatöötamist, ühiste kontrollipõhimõtete 
või -nõuete kehtestamist töötajate 
lähetamisega seotud küsimustes ning 
tehnoloogia, ühiskonna ja majanduse
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parandused või muudatused. arengut seoses lähetamisega ning vajaduse 
korral esitatakse vajalikud parandused või 
muudatused, et tagada töötingimuste tõhus 
kontrollimine vastuvõtva liikmesriigi 
pädevate asutuste poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid peaksid tõhusaks ja 
piisavaks kontrollimiseks võtma vähemalt 
järgmisi kontrollimeetmeid ja võivad 
vajaliku tõhusa kontrollimise eesmärgil 
kehtestada kooskõlas liidu õigusega muid 
haldusnõudeid ja kontrollimeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kontrollimise lõpus koostab pädev 
asutus dokumendi, milles on esitatud 
vähemalt kontrollitud ettevõtte nimi ja 
aadress, kontrolliva asutuse andmed, 
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kontrollimise kuupäevad, kohaldatud 
kontrollimeetme õiguslik alus, vajalikkuse 
ja proportsionaalsuse selgitus, 
kontrollitava asutuse taotlusel teave selle 
kohta, et tegemist on ärisaladusega 
kaitstud küsimustega, tuvastatud pettuse 
kirjeldus või pettuse puudumist käsitlev 
teave ning muu asjakohane teave. 
Kontrollitud asutusel ei ole õigust teha 
märkusi dokumendist kirjeldatud leidude 
kohta. Kontrollitud asutus saab 
dokumendi koopia.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid teatavad igal aastal 
komisjonile tehtud kontrollide ja 
kontrollitud teenuseosutajate arvu, 
kontrollitud lähetatud töötajate arvu, 
annavad ülevaate ilmnenud probleemidest 
ning käesoleva direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ nõuetest hoidumise viisidest, 
samuti esitavad nad põhjaliku hinnangu 
suundumuste kohta ning ülevaate 
saavutatud tulemustest ja omandatud 
kogemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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 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 287
Sirpa Pietikäinen

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
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Muudatusettepanek 288
Cornelis de Jong

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 
tingimusel, et menetluste algatamise aeg 
on vähemalt kuus kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Phil Bennion

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kohtu- või haldusmenetlust 
alustanud lähetatud töötajaid kaitstakse 
tööandjapoolse mis tahes ebasoodsa 
kohtlemise eest tööandja vastu algatatud 
kohtumenetluse tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 290
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 saadaolev töötasu 
ja/või osamaksud, mis ollakse võlgu 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud
direktiivi 96/71/EÜ artikliga 3 ning

Or. en

Muudatusettepanek 291
Cornelis de Jong

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,

(b) neile hüvitatakse palgast kinni peetud 
või tööandja poolt hüvitamata reisi-, 
eluaseme-/majutus- ja toitlustuskulud.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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,

(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
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Selgitus

Netotöötasu mõistet ei ole olemas enamikus Euroopa riikides. Liikmesriikide maksu- ja 
sotsiaalkindlustusseadused näevad ette, et töötajate maksud, maksed ja muud tasud peetakse 
kinni töötaja töötasust. Netotöötasu on võimatu kindlaks teha, sest paljude direktiiviga 96/71 
tagatud määras tasu saavate töötajate netotöötasu erineb oluliselt sõltuvalt töötaja 
perekonnaseisust või maksustamise kohast.

Muudatusettepanek 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 294
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Valdavas enamikus liikmesriikides ei eksisteeri solidaarvastutuse süsteemi. Artikkel 12 on 
vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Sellel puudub põhjendus, kuna tahtlusest sõltumatu 
vastutus on vastuolus õiguslike üldpõhimõtete ja isegi ELi õiguse põhimõtetega. See 
tähendaks kodumaiste ja mittekodumaiste teenusepakkujate erinevat kohtlemist ning 
kahjustaks seega teenuste osutamise vabadust. Solidaarvastutuse kehtestamine tooks kaasa 
kõrged kulud ettevõtetele, kuid ei aitaks tulemuslikult käesolevat direktiivi jõustada.



AM\916992ET.doc 91/112 PE498.075v01-00

ET

Muudatusettepanek 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel võib liikmesriik tagada, 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:

Or. en

Muudatusettepanek 299
Phil Bennion

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 

Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
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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:

võrdsetel alustel võib liikmesriik ette näha, 
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:

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 seaduse ülevõtmisel peavad liikmesriigid saama ise kindlaks määrata 
selleks kõige sobivama ja tõhusama viisi kooskõlas oma sotsiaalse ja õigusliku süsteemiga.

Muudatusettepanek 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

Liikmesriigid näevad ette 
solidaarvastutuse süsteemi 
alltöövõtuahelas kõigi direktiiviga
96/71/EÜ hõlmatud lähetusolukordade 
puhul.
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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:

Kui lähetatud töötaja tööandja on 
alltöövõtja, tagavad liikmesriigid, et 
peatöövõtjat ja kõiki vahealltöövõtjaid
võib lisaks tööandjale või tööandja asemel 
võtta vastutusele, kui tööandja ei täida 
direktiiviga 96/71/EÜ ja käesoleva 
direktiiviga kehtestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selleks, et tagada, et ettevõte, kes 
on määranud teenuseid osutama teise 
ettevõtte, vastutab – lisaks tööandjale 
ja/või tema asemel – selle teise ettevõtte 
või alltöövõtja või ettevõtja poolt 
määratud tööjõu vahendaja kohustuste 
eest. See ei piira mingil moel 
olemasolevate karmimate riikliku tasandi 
eeskirjade kohaldamist või kehtestamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 302
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 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 304
Sirpa Pietikäinen

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



AM\916992ET.doc 97/112 PE498.075v01-00

ET

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 305
Sergio Gaetano Cofferati

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 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 307
Sirpa Pietikäinen
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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. en

Muudatusettepanek 308
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 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Muudatusettepanek 310
Sirpa Pietikäinen

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 311
Andreas Schwab

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 312
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 

välja jäetud
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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 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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
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Muudatusettepanek 314
Sirpa Pietikäinen

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 315
Andreas Schwab

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 

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

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 316
Morten Løkkegaard

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 ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt juhul, 
kui teenuseosutaja või töövõtja on 
täielikult täitnud kohustust esitada 
tunnistus liikmesriigi pädevatele 
asutustele kooskõlas artikli 9 lõigetega 1 
ja 2 või on täielikult täitnud kohusust 
hoolsuskohustuse süsteemis, kui 
liikmesriik sellist süsteemi kohaldab.
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Or. en

Muudatusettepanek 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 318
Sirpa Pietikäinen

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 

välja jäetud
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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 319
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.

3. See ei välista mingil moel rangemate 
vastutuseeskirjade kohaldamist riigi 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Andreas Schwab
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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 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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 322
Sirpa Pietikäinen

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. en

Muudatusettepanek 323
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 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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 
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artikliga ettenähtud vastastikuse abi ja 
tunnustamise üldpõhimõtteid, meetmeid ja 
menetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 tagasiulatuvalt 
sotsiaalkindlustusmaksete sissenõudmise 
või karistuse jõustamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Cornelis de Jong

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 

Taotluse esitanud asutus võib esitada
taotluse trahvi või tagasiulatuvalt 
sotsiaalkindlustusmaksete sissenõudmise 
või karistuse jõustamise kohta või trahvi 
sissenõudmist või karistuse jõustamist 
käsitlevast otsusest teatamise kohta, kui 
aluseks olev nõue ja/või otsus selle 
täimisele pööramiseks on taotluse esitanud 
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liikmesriigis vaidlustatud. liikmesriigis vaidlustatud, kuid seda on 
võimalik taotluse saanud liikmesriigis 
täita. Taotluse esitanud asutus võib igal 
ajal taotleda vastavalt direktiivile (...) 
(kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus) 
varade ennetavat arestimist ja 
konfiskeerimist, et minimeerida enne 
otsuse lõplikku langetamist 
sissenõudmata jäämise ohtu. Lisaks võib 
vastuvõttev liikmesriik lubada asjaomaste 
töötajate automaatset lülitamist 
vastuvõtva liikmesriigi 
sotsiaalkindlustusskeemi.

Or. en

Muudatusettepanek 327
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 seaduslikku jõudu 
omavate ja täitmisele kuuluvate otsustega 
määratud trahvide puhul.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 328
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse esitanud asutus teatab 
vaidlustamisest viivitamata taotluse saanud 
asutusele.

Taotluse esitanud asutus teatab 
vaidlustamisest viivitamata taotluse saanud 
asutusele, välja arvatud juhul, kui 
täitmine on võimalik taotluse saanud 
liikmesriigis. Taotluse esitanud asutus 
taotleb sellegipoolest vastavalt direktiivile 
(...) (kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus) 
varade ennetavat arestimist ja 
konfiskeerimist, et minimeerida enne 
otsuse lõplikku langetamist 
sissenõudmata jäämise ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse saanud asutus võib asjaomaselt 
füüsiliselt või juriidiliselt isikult nõuda 
sisse summad ja pidada kinni kõik 
sissenõudmisega seoses tekkinud kulud 
kooskõlas õigus- ja haldusnormidega, mida 
taotluse saanud asutuse liikmesriigis 
kohaldatakse samalaadsete nõuete suhtes.

Taotluse saanud asutus võib asjaomaselt 
füüsiliselt või juriidiliselt isikult nõuda 
sisse summad ja pidada kinni kõik 
sissenõudmisega seoses tekkinud kulud 
kooskõlas õigus- ja haldusnormidega, mida 
taotluse saanud asutuse liikmesriigis 
kohaldatakse samalaadsete nõuete suhtes. 
Kui taotluse saanud asutusel tekib seoses 
sissenõudmisega kulusid, teavitab ta 
sellest taotluse esitanud asutust ja esitab 
nimetatud kulusid tõendavad 
dokumendid. 

Or. en

Muudatusettepanek 330
Emilie Turunen
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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]89.

1. Artiklites 6 ja 7, artikli 10 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 14 ja 15 osutatud 
halduskoostöö liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel toimub võimaluse piires
siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu, mis 
loodi määrusega [IMI määruse viide, ning 
muude olemasolevate koostöövormide, 
näiteks kahepoolsete lepingute kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Emilie Turunen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva direktiivi asjakohases 
artiklis ning direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud vastastikuse abi osutamine 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel 
toimub võimaluse korral määrusega [IMI 
määruse viide] loodud siseturu 
infosüsteemi (IMI) kaudu ja 
olemasolevate toimivate koostöövormide, 
näiteks kahepoolsete lepingute abil.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2
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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. Kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist võivad liikmesriigid 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Tõsiste rikkujate üleliiduline must 

nimekiri
Ühe aasta jooksul alates artiklis 20 
osutatud kuupäevast esitab komisjon 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
mõjuhinnangu selle kohta, kui teostatav 
on sellise üleliidulise musta nimekirja 
koostamine, mis sisaldab teavet nende 
füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, kes
on direktiivi 96/71/EÜ ning käesoleva 
direktiivi sätteid korduvalt ja tõsiselt 
rikkunud.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 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.

Or. en


