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LÜHISELGITUS

Töötajate vaba liikumine ja teenuste osutamise vabadus on siseturu aluspõhimõtted. Kui 
ettevõtja saadab töötajaid seoses teenuse osutamisega teise liikmesriiki, püüab töötajate 
lähetamise direktiivi 96/71/EÜ kaitsta selliste töötajate õigusi ja takistada sotsiaalset 
dumpingut. Sellest direktiivist on suures osas mööda mindud ja seda ei ole piisavalt jõustatud. 
Vastuseks tegi komisjon ettepaneku võtta vastu jõustamise direktiiv. 

Jõustamise direktiivi eesmärk peab olema luua olukord, kus direktiivis 96/71/EÜ kehtestatud 
sätted oleksid teostatavad, et tagada ettevõtete jaoks võrdsed tingimused, tekitada 
kõrvalehoidmise puhuks negatiivseid stiimuleid ja seista töötajate õiguste kaitse eest.

Raportöör teeb ettepaneku 96/71/EÜ eesmärkide rõhutamiseks lisada täiendavat teksti, 
pöörates põhitähelepanu töötajate kodakondsuse põhjal diskrimineerimise vältimisele ning 
rõhutades, et kavandatavas täitmise direktiivis tuleb kinni pidada direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud põhimõtetest, parandades samas jõustamist ja tõhustades karistusi kõrvalehoidmise 
eest. 

Raportöör on mitmes valdkonnas lisanud selgitavat teksti. Sinna hulka kuuluvad 
liikmesriikide ja teenuseosutajate rollide ja vastutuse selgemad määratlused ja selgitused, 
näiteks tõendid, et tööandja-töövõtja suhe eksisteeris enne lähetamist. Raportöör soovitab 
sätestada artiklis 9 minimaalse täitemeetmete kogumi ja avatud nimekirja, mida liikmesriigid 
vajavad paindlikkuse saavutamiseks, et võtta täiendavaid meetmeid, mis tagavad direktiivi 
96/71/EÜ nõuetekohase jõustamise. 

Kõrvalehoidmisega võitlemiseks esitab raportöör 3 keskset ettepanekut. Esiteks, et 
direktiiviga 96/71/EÜ ja käesoleva direktiiviga mittevastavuse korral peavad asjaomasele 
ettevõtjale laienema vastavad õigusaktid, mis kehtivad teenuste osutamise riigis, ning et kõik 
asjaomased töötajad loetakse töötajateks, kes kasutavad oma vaba liikumise õigust liidu piires 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 45, milles rõhutatakse 
mittediskrimineerimist.

 Teiseks puudutab käesoleva direktiivi täpsustamise ettepaneku õigusliku aluse muutmine 
töötajate ja teenuste vaba liikumist. Kolmandaks, rangete karistuste määramine 
liikmesriikidele, kes keelduvad koostööst, kui neil palutakse anda vajalikku teavet lähetamiste 
olukorra kontrollimiseks.

Alltöövõtuahelate kuritarvitamist esineb ka mujal kui ehitussektoris. Seetõttu tuleks 
solidaarvastutust laiendada kõikidele sektoritele. Hoolsuskohustuse nõuet oleks raske 
praktikas rakendada, seega on see kustutatud. Liikmesriigid peaksid vastavalt oma 
kogemustele ja menetlustele võtma vajalikud meetmed, et tagada solidaarvastutuse 
rakendamine. Rangemate reeglite kehtestamine või jätkuv kohaldamine siseriiklikul tasandil 
peaks samuti olema lubatud. Komisjon peaks koostöös Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 
vaatama läbi käesoleva artikli kohaldamise, et vajadusel teha ettepanek nende muutmiseks.

Raportöör on seisukohal, et hea halduskoostöö ja vastastikune abi on kavandatud direktiivi 
edu võti. Kuigi raportöör mõistab IMI süsteemi potentsiaali keelebarjääre ületavas kiires 
teabevahetuses, kasutavad mõned liikmesriigid juba väga efektiivsed halduskoostöö 
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meetodeid, mis ei põhine IMI-l. Liikmesriikidel peaks olema vabadus kohaldada kahepoolseid 
lepinguid väljaspool IMI-t. Pädevad asutused peavad andma nõutavat teavet viivitamata ja kui 
teave ei ole kättesaadav, siis ametlikult teatama sellise teabe puudumisest. 

Selleks, et suurendada töötajatele kättesaadava teabe hulka, peaksid pädevate asutuste 
kontaktandmed olema avalikult kättesaadavad. Lisaks peaks informatsioon tööhõive 
tingimuste kohta olema üldiselt kättesaadav, tasuta ning selge, läbipaistev, põhjalik ja kergesti 
mõistetav.

Et parandada halduskoostööd ja vastastikust abi, peaks komisjon esitama tasuvuse 
mõjuhinnangu tulemused kogu ELi hõlmava teatamis- või registreerimisesüsteemi kohta, mis 
põhineb liikmesriikides olemasolevate süsteemidega ja ühildub nendega. Teiseks peaks 
komisjon tegema ettepaneku seada sisse Euroopa raskete rikkujate register (nn must nimekiri) 
selliste äriühingute kohta, kes on korduvalt eiranud direktiivi 96/71/EÜ ja muude asjaomaste 
liidu õigusaktide sätteid.

Kavandatava jõustamisdirektiivi ja direktiivi 96/71/EÜ edu ei sõltu ainult poliitilist tahtest, 
vaid ka piisavate vahendite eraldamisest, mistõttu raportöör teeb ettepaneku lisada tekst, mis 
kohustab liikmesriike ja komisjoni üles nägema ette vajalikud vahendid direktiivi 96/71/EÜ 
nõuetekohaseks jõustamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
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 26 lõiget 1, 
artikleid 45 ja 46, artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 62, ning Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Hartat,

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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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 ja võrrelduna teenuste 
osutamise vabadusega, 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 või 
töötajate mittediskrimineerimise sätted 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 45 lõikele 2 ja artiklile 49.

Or. en

Muudatusettepanek 3
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 
osutamisega82 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. Käesolev direktiiv ja 
direktiiv 96/71/EÜ ei välista, et juriidilise 
või kollektiivselt kokkulepitud standardiga 
saaks pakkuda lähetatud töötajatele 
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soodsamaid tingimusi tingimusel, et on 
tagatud kohalike ja välismaiste 
äriühingute ja töötajate võrdne 
kohtlemine ja mittediskrimineerimine. 
Käesoleva jõustamisdirektiivi eesmärk on 
parandada direktiivi 96/17/EÜ 
rakendamist täielikus kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõikega 
1, artikliga 62, artikli 45 lõikega 1, artikli 
45 lõikega 2 ja artikli 26 lõikega 2 ja 
põhiõiguste hartaga.

Or. en

Muudatusettepanek 4
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 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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 
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jõustatav ja seda tuleb tõhustada, ning 
igasuguse normidest kõrvalehoidmise eest 
määrata sanktsioonid, eriti seoses kõigi 
tööhõivetingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Mittevastavuse korral, näiteks juhul, 
kui tuvastatakse, et töötaja lähetamine ei 
ole tegelik, peavad asjaomasele ettevõtjale 
laienema vastavad õigusaktid, mis 
kehtivad teenuste osutamise riigis, ning 
kõik selle ettevõtja poolt lähetatud 
töötajad loetakse töötajateks, kes 
kasutavad oma vaba liikumise õigust liidu 
piires.

Or. en

Muudatusettepanek 7
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”)83

omavaheline seos selgemaks muuta.

(5) Seega tuleks lähetamise põhimõtte 
ajutist olemust määratlevad elemendid, 
milles eeldatakse, et tööandja asub 
tõepoolest lähetatava liikmesriigi 
territooriumil, ning Eurooa Liidu 
toimimise lepingu artiklite 45, 46 ja 49,
direktiivi 96/71/EÜ ja määruse (EÜ) nr 
593/2008 (lepinguliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta)(edaspidi
„Rooma I määrus”) omavaheline seos 
selgemaks muuta.

Or. en
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Muudatusettepanek 8
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)84 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)85 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)
või Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 45 ja 46 kohaldamist. Käesoleva 
direktiivi sätted ei piira liikmesriikide 
õigust sätestada ja tagada lähetatud 
töötajatele soodsamaid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Riiklike töösuhete süsteemide 
erinevuse ja sotsiaalpartnerite sõltumatuse 
austamist on aluslepingus sõnaselgelt 
tunnustatud86.

(7) Riiklike töösuhete süsteemide 
erinevuse ja sotsiaalpartnerite sõltumatuse 
austamist on aluslepingus sõnaselgelt 
tunnustatud. See austamise põhimõte peab 
avalduma sätetes, mis võimaldavad 
liikmesriikidel kasutada erinevaid 
korralduse vorme, et kooskõlas oma 
siseriikliku õiguse ja tavadega tagada 
direktiivi 96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi 
täitmine.
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Or. en

Muudatusettepanek 10
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 samaaegselt87.

(8) Käesolev direktiiv ja direktiiv 
96/71/EÜ austavad erinevaid siseriiklikke 
tööstussuhete süsteeme ja tunnustavad 
kollektiivläbirääkimiste olulist rolli. See 
hõlmab ametiühingute õigust osaleda 
töötajate nimel kohtu- ja 
haldusmenetluses, ning vajaduse korral 
kontrollida töötingimusi ja nõuda nende 
täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 11
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 rõhutada liikmesriikide vahelist 
koostööd ja komisjoni toetust, pisendamata 
siinjuures tööinspektsioonide ja 
sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lähetatud töötajaid ei tohi 
kasutada streikivate töötajate asenduseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Pädevad asutused teevad 
üldhinnangu kõikide faktiliste elementide 
kohta, et teha kindlaks, kas ettevõtja 
tegeleb reaalse tegevusega. Kui tõendeid 
ei ole võimalik esitada, siis eeldatakse, et 
ettevõtja asukoht on selles riigis, kus ta 
oma teenuseid osutab.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 c) Tugev, ühtlane ja paindlik 
kontrollimine liikmesriikides on väga 
oluline ja tuleb ette näha piisavad 
rahalised vahendid, et pädevad asutused 
saaksid avastada kõrvalehoidmisi ja 
nende vastu võidelda. Liikmesriikidel on 
õigus läbi viia mis tahes kontrollimist, et 
tagada täielik kooskõla direktiivi 
96/71/EÜ artikliga 5 ja käesoleva 
direktiivi sätetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 15
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 ei tohiks aga takistada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete täiendavat kohaldamist, kuna 
need sissetöötatud koostöömehhanismid 
on osutunud viljakaks.

Or. en

Muudatusettepanek 16
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) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele tasuta
juurdepääs. Nõuetele mittevastavuse eest 
tuleb rakendada sanktsioone, kuna see 
tõsiselt takistab jõustamist ja kahjustab 
ausat konkurentsi ühtsel turul.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Et parandada ja hõlbustada 
liikmesriikide pädevate asutuste vahelist 
vastastikust abi ja piiriülest koostööd, 
tuleks kooskõlas isikuandmete kaitse 
reeglitega töötada välja kogu ELi hõlmav 
teatamis- või registreerimisesüsteem, mis 
põhineb liikmesriikides olemasolevate 
süsteemidega ja ühildub nendega. Et 
selline süsteem oleks kooskõlas 
mittediskrimineerimise ja ausa 
konkurentsi põhimõttega, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
mõjuhinnangu selle süsteemi teostatavuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 18
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) On ülimalt oluline, et vastuvõttev 
liikmesriik jätkaks kontrollimist ja 
jälgimist, nagu on kirjeldatud direktiivi 
96/71/EÜ artiklis 5. Selleks et tagada 
lähetatud töötajate puhul järgitavaid 
töötingimusi käsitlevate sisuliste eeskirjade 
nõuetekohane kohaldamine ning nende 
täitmise järelevalve, peavad liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vajalikke kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Et võidelda kõrvalehoidmise ja 
fiktiivse füüsilisest isikust ettevõtlusega, 
uurib komisjon võimalust luua üle-
euroopaline register (nö. must nimekiri) 
ettevõtjatest, kes on korduvalt rikkunud 
käesolevas direktiivis ja direktiivis 
96/71/EÜ sätestatud reegleid. Sellise 
musta nimekirja eesmärgiks oleks samuti 
tagada võrdsed võimalused ja aus 
konkurents ettevõtjate seas.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Selleks et arvestada tööturgude ja 
töösuhete süsteemide mitmekesisusega, on 
liikmesriikidel õigus kooskõlas oma 
siseriikliku õiguse ja tavaga lubada 
muudel turul osalejatel ja/või asutustel 
kontrollida lähetatud töötajate 
töötingimuste täitmist tingimusel, et nad 
pakuvad asjaomastele isikutele 
samaväärsel tasemel kaitset ning teostavad 
järelevalvet diskrimineerimata ja 
erapooletult.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
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 määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. Ühendused, 
organisatsioonid ja teised juriidilised 
isikud, kellel on õigustatud huvi direktiivi 
96/71/EÜ jõustamise vastu, võivad 
osaleda töötajate nimel mis tahes kohtu-
või haldusmenetluses. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

Or. en

Muudatusettepanek 22
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 

(24) Selleks, et vähendada rikkumisi 
alltöövõtu valdkonnas ja kaitsta lähetatud 
töötajate õigusi, on vaja tagada, et kõikides 
sektorites saab kõiki töövõtjaid terve 
töövõtuahela ulatuses kohustada maksma 
lähetatud töötajatele välja kõiki neile ette 
nähtud hüviseid.
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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 23
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 24
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 

(26) Olemasolevaid tarneahela nõuetele 
vastavuse süsteeme, mis liikmesriikides 
juba toimivad, ja milles nähakse ette 
töötajatele paremaid tingimusi ning 
tugevamat kaitset, ei tohi mingil viisil 
piirata käesoleva direktiivi sätetega.
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töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused 
määratud haldustrahvide sissenõudmisel 
ja/või karistuste piiriülesel jõustamisel 
takistavad siseturu nõuetekohast toimimist 
ja on oht, et lähetatud töötajate kaitse 
ühtlase taseme tagamine kogu Euroopa 
Liidus on väga raske, kui mitte võimatu. 
Kui selline trahv või sanktsioon on 
määratud töökohtu või kollektiivlepingu 
kehtestatud töötingimuste täitmata jätmise 
tõttu, peab olema võimalik seda täitmisele 
pöörata.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
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.

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
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. Ebapiisav koostöö 
liikmesriikide vahel jääb direktiivi 
96/71/EÜ jõustamise juures kahjuks 
probleemiks, ja see takistab ettevõtjatele 
võrdsete tingimuste loomist ja töötajate 
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kaitse tagamist. Seega juhul, kui 
liikmesriigid ei suuda täita käesoleva 
direktiivi sätteid, käivitab komisjon 
kooskõlas Euroopa Liidu lepinguga 
käivitada tavalise rikkumismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 27
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), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigust
(artikkel 28), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47) ja 
vastavat ILO konventsiooni ning direktiivi 
tuleb rakendada kooskõlas kõnealuste 
õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
ühine raamistik selliste asjakohaste sätete, 
meetmete ja kontrollimehhanismide jaoks, 
mis on vajalikud direktiivi 96/71/EÜ
paremaks ja ühtsemaks praktiliseks
rakendamiseks, kohaldamiseks ja 

Käesoleva direktiiviga luuakse kogum 
konkreetseid sätteid, meetmeid ja 
kontrollimehhanisme, et aidata 
liikmesriike direktiivi 96/71/EÜ
rakendada, kohaldada ja jõustada, ning 
luuakse meetmed, et takistada 
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jõustamiseks, ning luuakse meetmed, et 
takistada kohaldatavate eeskirjade 
kuritarvitamist ja nendest kõrvalehoidmist 
ning võtta sellise tegevuse eest vastutusele.

kohaldatavate eeskirjade kuritarvitamist ja 
nendest kõrvalehoidmist ning võtta sellise 
tegevuse eest vastutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 29
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 
asjakohasel miinimumtasemel kaitstud, 
lihtsustada teenuseosutajate jaoks 
teenuste osutamise vabaduse kasutamist 
ja edendada ausat konkurentsi
teenuseosutajate vahel.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et
liikmesriigid saaksid direktiivi 96/71/EÜ 
edukalt jõustada. Direktiivis sätestatakse 
rakendamisvahendid, mida on vaja
lähetatud töötajate võrdseks kohtlemiseks 
seoses kõikide tööhõive tingimustega, mis 
kehtivad kohas, kus teenust osutatakse, 
nagu on määratlenud liikmesriigid 
siseriikliku õiguse või tava kohaselt ja mis 
seetõttu aitab saavutada ühtsel turul 
õiglast konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil viisil 
liikmesriikides ja Euroopa Liidu õigusega
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 

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil viisil 
liikmesriikides ja Euroopa Liidu õiguse, 
rahvusvahelise õiguse, ILO 
konventsioonide ja Põhiõiguste Harta
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 
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tegutsemise õigust vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, neid 
sõlmida ja rakendada ega kollektiivse 
tegutsemise õigust vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi sätteid 
kohaldatakse ilma, et see piiraks direktiivi 
96/71/EÜ sätteid.
Kui käesoleva jõustamisdirektiivi sätted 
on spetsiifilisemad või lähevad kaugemale 
direktiiviga 96/71/EÜ kehtestatud 
põhimõtetest, on ülimuslikud direktiivi 
96/71/EÜ sätted.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
toetada siseturu toimimist ja parandada 
direktiivi 96/71/EÜ rakendamist. 
Liikmesriigid võtavad kõik nõutavad 
meetmed, et rakendada kõiki 
tööhõivetingimusi teenuse osutamise 
kohas ja kaotada mis tahes 
diskrimineerimine kodakondsuse alusel 
liikmesriikide töötajate vahel nii 
töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka 
muude töötingimuste ja tööhõive osas.

Or. en
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Selgitus

See artikkel rõhutab käesoleva direktiivi siseturu mõõdet ja laiendab õigusliku aluse 
muutmist, lisades mittediskrimineerimise sätted, mis tulenevad asutamislepingu asjakohastest 
artiklitest: 26, 45, 49.

Muudatusettepanek 33
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” – organ, kelle 
liikmesriik on määranud käesolevas 
direktiivis või direktiivis 96/71/EÜ
sätestatud ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „lähetatud töötaja” – töötaja, kes 
piiratud aja jooksul riikidevahelise 
teenuste osutamise käigus teeb oma tööd 
muu liikmesriigi territooriumil kui selles 
riigis, kus ta tavaliselt oma tööandja 
heaks töötab.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) „riikidevaheline teenuste osutamine” 
– tähendab teenuse riikidevahelist 
osutamist Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artiklite 49 ja 50 tähenduses 
teenuse osutaja poolt, kellel on 
asutamiskoha liikmesriigis 
märkimisväärne ja mõõdetav 
majandustegevus ja kes lähetab töötajaid 
teise liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjade kuritarvitamise ja nendest 
kõrvalehoidmise ennetamine

Minimaalne kogum täitemeetmeid 
rakendamiseks ja järelevalveks

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks esitavad 
lähetavad ettevõtjad pädevate 
ametiasutuste nõudmisel tõendid 
vähemalt järgmise kohta:

Or. en
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Muudatusettepanek 38
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
toimetab olulise osa oma mõõdetavast 
äritegevusest, 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;

Or. en

Muudatusettepanek 39
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) asutamisriigi õigus on kohaldatav ühelt 
poolt ettevõtja ja töötaja vahel sõlmitud 
lepingute suhtes ja teiselt poolt klientidega 
sõlmitud lepingute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 40
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.

e) ebatavaliselt väike täidetavate lepingute 
arv ja/või realiseeritud käive asutamiskoha 
liikmesriigis või kohas, kus täidetakse 
enamus lepinguid klientidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kas töötajate arv, kes töötavad 
asutamisliikmesriigis ja vastuvõtvas 
liikmesriigis, on omavahel tasakaalus;

Or. en

Muudatusettepanek 42
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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. 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, hindavad pädevad 
asutused, kontaktasutus või sellega seotud 
organid üldiselt kõiki kriteeriume, mis 
iseloomustavad kõnealuse ettevõtja 
tegevust selles riigis, kus ta on asutatud. 
Pädev asutus võib selleks hindamiseks 
nõuda kogu vajalikku tõendusmaterjali,
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Kriteeriumide hindamisel kohaldatakse 
neid kriteeriume üksikjuhtumipõhiselt 
ning võetakse arvesse ettevõtja tegevuse 
laadi tema asutamiskoha liikmesriigis.
Üksnes halduslikku laadi tegevus ja 
ettevõtted, kelle personal asub ainult 
vastuvõtvas liikmesriigis, ei kuulu 
direktiivi 96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 44
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 ja 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. Vastuvõttev liikmesriik 
kontrollib tihedas koostöös asutamise 
liikmesriigiga vastavust vähemalt 
järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 45
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 lähetatud töötajate töötamine muus 
liikmesriigis, kui selles liikmesriigis, kus 
töötaja tavaliselt tööd teeb, toimub piiratud 
aja jooksul, mis ei ületa 24 kuud, ja kas 
see algab kindlaksmääratud päeval;
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Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kas lähetus toimub liikmesriigis, kus 
või kust töötaja tavapäraselt oma tööd 
teeb;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas lähetus toimub muus liikmesriigis 
kui see, kus või kust töötaja määruse (EÜ) 
nr 593/2008 ja/või Rooma konventsiooni 
kohaselt tavapäraselt oma tööd teeb;

b) kas ettevõtja vastab miinimumnõuetele 
asutamise liikmesriigis vastavalt artikli 3 
lõikele 1, mistõttu lähetus toimub määruse
(EÜ) nr 593/2008 ja/või Rooma 
konventsiooni kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 48
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 töötab tavapäraselt 
lähetuse jooksul, ja töötab sama ettevõtja 
heaks nii enne kui ka pärast lähetuse 
perioodi;

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kas lähetatud töötajal on kehtiv A1 
vorm tõendina sotsiaalkindlustuse 
olemasolu kohta päritoluliikmesriigis. A1 
vorm ei tohi olla tagasiulatuv ning see 
tuleb esitada lähetusperioodi algusest 
peale ja enne igasugust kontrolli;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kas töötajaga on olemas töösuhe, mis 
on reguleeritav õigusaktidega selles 
liikmesriigis, kus tööandja / teenuse 
osutaja on vähemalt kolm kuud enne 
lähetust tegelikult asutatud;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) kas on olemas otsene töösuhe töötaja 
ja lähetava ettevõtja vahel, mida tõendab 
leping, mis sisaldab muu hulgas tõendust 
järgneva kohta:
a a) leping oli ja on pooltele kohaldatav 
kogu lähetuse aja jooksul;
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b b) õigus lõpetada töölepingut on ainult 
lähetaval ettevõtjal ja töötajal;
c c) lähetav ettevõtja säilitab õiguse 
otsustada lähetatud töötaja töö iseloomu 
üle;
töötaja on organisatsiooniliselt ja
majanduslikult sõltuv oma tööandjast;
d d) töötaja tasustamise kohustus lasub 
ettevõtjal, kes sõlmis töölepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 4 kohaselt 
ja seoses halduskoostööga annavad 
asutamisliikmesriigid taotlemise korral 
vastava taotluse esitanud asutusele 
artikliga 3 seotud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kriteeriumide hindamisel 
kohaldatakse neid kriteeriume 
üksikjuhtumipõhiselt ning võetakse 
arvesse ettevõtja tegevuse laadi tema 
asutamiskoha liikmesriigis. Mis tahes 
eelnimetatud kriteeriumile mittevastavuse 
korral on nõutav asjaomase liikmesriigi 
täiendav kontroll.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Karistused käesoleva määruse täitmata 

jätmise eest
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, 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

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et veelgi parandada andmete
kättesaadavust, peavad liikmesriigid:

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

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagama, et nad on määranud organi, 
mis annab töötajaid lähetavatele 
ettevõtetele ja lähetatud töötajatele kogu 
vajaliku teabe seoses nende direktiivist 
96/71/EÜ tulenevate õiguste ja 
kohustustega;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 60
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 

(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 
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kohaldatavate töötingimuste kohta, mida 
saaks taotluse korral välja anda ka 
puuetega isikutele sobivas vormingus;

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

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) andma teavet muude, näiteks 
sotsiaalpartnerite kontaktpunktide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon toetab jätkuvalt liikmesriike 3. Komisjon toetab koostöös nõukogu ja 
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selles valdkonnas. Euroopa Parlamendiga jätkuvalt 
liikmesriike selles valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 64
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 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 asjaomase 
teabe, eelkõige tingimuste kohta, mis 
hõlmavad töötasu miinimummäära ja selle 
koostisosi, maksmisele kuuluva tasu 
arvutamiseks kasutatavat meetodit ja 
palgakategooriasse liigitamise kriteeriume, 
kättesaadaval ja läbipaistval viisil 
juurdepääsetavaks nii muude liikmesriikide 
teenuseosutajate kui ka lähetatud töötajate 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 65
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

2. Vastavalt direktiivi 96/71/EÜ artiklites 
4 ja 5 sätestatud põhimõtetele hõlmab
liikmesriikide koostöö eelkõige kohustust 
vastata viivitamatult teabenõuetele, 
samuti hõlmab see pädevate ametite 
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artikli 1 lõikes 3, kaasa arvatud lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavate eeskirjade 
mis tahes kuritarvitamise kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

tehtavaid kontrollimisi ja uurimisi 
lähetatud töötajate olukorra kohta, millele 
on osutatud direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 
lõikes 3 ning käesoleva direktiivi 
asjakohastes artiklites, kaasa arvatud 
lähetatud töötajate suhtes kohaldatavate 
eeskirjade mis tahes kuritarvitamise kohta, 
lähetuse ning lähetatud töötajaga 
seonduvate tegelike asjaolude kohta või 
võimaliku piiriülese ebaseadusliku 
tegevuse juhtude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 66
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
asutamisriigi või teenuse osutamise riigi 
pädevatele asutustele kogu teabe, mis on 
vajalik nende tegevuse järelevalveks 
siseriikliku õiguse ning direktiivi 
96/71/EÜ kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artikliga 
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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 rakendusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 73
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. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artiklites 
4 ja 5 sätestatud põhimõtetega jätkab
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
olukorra kontrollimist ja seiret ning võtab 
vastavalt siseriiklikule õigusele, tavale ja 
haldusmenetlustele vajalikud järelevalve-
või täitevmeetmed.

Jõustamise tõhustamiseks toetab ta 
vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi, 
teavitades neid aegsasti sellest, kas 
töötajaid lähetav ettevõte täidab käesoleva 
direktiivi artiklis 3 ning direktiivis 
96/71/EÜ esitatud miinimumnorme.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 9 
lõikes 1 nimetatud asjaoludel aitab
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik
seda liikmesriiki, kuhu töötaja on 
lähetatud, et tagada direktiivi 96/71/EÜ ja 
käesoleva direktiivi alusel kohaldatavate 

2. Teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriik 
edastab vastuvõtvale liikmesriigile omal 
algatusel või vastuvõtva liikmesriigi 
taotlusel viivitamatult kogu asjakohase 
teabe, mis on sätestatud käesolevas 
direktiivis või mis on vajalik direktiivi 



PA\913433ET.doc 37/59 PE496.470v01-00

ET

tingimuste täitmine. Teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriik edastab omal 
algatusel liikmesriigile, kuhu töötaja on 
lähetatud, artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning 
artikli 9 lõikes 1 osutatud kogu asjakohase 
teabe, kui teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriik on teadlik konkreetsetest 
asjaoludest, mis viitavad nõuete
võimalikule eiramisele

96/71/EÜ artikli 3 nõuete täitmiseks. 
Pädevad asutused võivad esitada 
teabetaotluse lähtuvalt mis tahes 
ülekaalukast avalikust huvist.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

järelevalveõigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad komisjoni 
abiga kaasnevaid meetmeid, et arendada, 
hõlbustada ja edendada sotsiaalpartnerite 
vahelist teabevahetust ning tagada 
lähetatud töötajate teavitamisega 
tegelevate organisatsioonide toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
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 kehtestavad vastuvõtvad
liikmesriigid vähemalt järgmised 
haldusnõuded ja kontrollimeetmed, kuid 
loetelu ei ole ammendav:

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kohustus, et teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja peab enne 
teenuseosutamise alustamist esitama riigi 
pädevatele ametiasutustele asjakohase 
tõendi; selles kinnitatakse, et
teenuseosutajat on teavitatud direktiivi 
96/71/EÜ artikli 3 kohaldamisest 
tulenevatest miinimumnõuetest ja -
tingimustest, mis kehtivad riigis, kus ta 
kavatseb teenust osutada, ning et ta 
kavatseb neid täita; tõendis esitatakse 
vähemalt lähetuse pikkus, selle 
alguskuupäev, lähetatud töötajate nimed 
ja nende arv ning kohad, kus nad 
vastuvõtvas liikmesriigis tööle asuvad;

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kohustus hoida või teha kättesaadavaks 
ja/või säilitada paber- või digikoopia 
töölepingust (või sellega samaväärsest 
dokumendist direktiivi 91/533 tähenduses, 
mis vajaduse korral sisaldab ka kõnealuse 
direktiivi artiklis 4 osutatud täiendavat 
teavet) palgatõenditest ja töögraafikutest 
ning palga maksmist tõendavatest 
dokumentidest, A1 vormist (tõendina 
sotsiaalkindlustuse olemasolu kohta 
päritoluliikmesriigis), töötervishoiu ja -
ohutusega seotud riskide nõuetekohasest 
analüüsist (vastavalt direktiivile 
89/391/EMÜ, kus lähetatud töötaja on 
kolmanda riigi kodanik), töö- ja elamisloa 
koopiatest ning mis tahes muudest 
dokumentidest, mis on vajalikud, et 
tõestada käesoleva direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ nõuete täitmist, või 
samaväärsete dokumentide koopiatest kogu 
lähetusperioodi vältel ettevõtja 
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territooriumil ligipääsetavas ja selgelt 
kindlaksmääratud kohas, nt töökohal või 
ehitusplatsil, või transpordisektori liikuvate 
töötajate puhul tegevuskohas või sõidukis, 
millega teenust osutatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 83
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 asjaomased dokumendid on olulised 
lähetuse iseloomu määratlemiseks ja 
määruse 96/71/EÜ nõuete täitmiseks ning 
kui need ei ole liiga pikad ja nende puhul 
kasutatakse üldjuhul standardvorme;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) kohustus määrata tööandja seaduslik 
või volitatud esindaja, kes peab vajaduse 
korral läbirääkimisi ja sõlmib 
kokkuleppeid lähetuse sihtliikmesriigi 
asjakohaste sotsiaalpartneritega või 
asjaomaste riiklike asutustega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

Or. en



PE496.470v01-00 42/59 PA\913433ET.doc

ET

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastuvõttev liikmesriik võib nõuda, et 
eelpool nimetatud dokumendid tehakse 
pädevatele riiklikele asutustele 
viivitamatult kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 88
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. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artikliga 
4 ning kolm aastat pärast artiklis 20 
osutatud tähtpäeva vaadatakse läbi riiklike 
kontrollimeetmete kohaldamise
tulemuslikkus 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, mille eesmärk on tõhusam 
rakendamine ja jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Töötaja lähetamise kestuse jooksul 
vastutavad töötingimuste kontrollimise 
eest vastuvõtva liikmesriigi pädevad 
asutused või organid. Nad võivad viia 
omal algatusel läbi tegelikke kontrollimisi 
ja inspekteerimisi, sõltumata 
asutamisliikmesriigi poolt teostatud 
kontrollide või inspektsioonide mis tahes 
tulemustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
96/71/EÜ kohased kontrollimised ei ole 
diskrimineerivad, ning nad eraldavad 
kontrollimise läbiviimise tagamiseks 
piisavad vahendid.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Kooskõlas direktiivi 96/71/EÜ artikliga 
5 ning austades täielikult eri 
tööturumudeleid, antakse liikmesriikidele 
õigus kasutada vastavalt oma 
siseriiklikule õigusele ja tavadele 
mitmesuguseid lahendusi, et tagada 
direktiivi 96/71/EÜ täitmine ning seeläbi 
ka asjaomastele isikutele nõuetekohane
kaitse, nagu on määratletud direktiivis 
96/71/EÜ ja käesolevas direktiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad saaksid kätte

Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad või nende nimel tegutsevad 
organisatsioonid saaksid esitada nõude 
kõikide lähetatud töötajale ette nähtud 
hüvitiste kohta ning et nad saaksid need
kätte. Muu hulgas (ent mitte ainult) 
võivad nad nõuda/saada järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 100
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. Kolmanda riigi 
kodanikest lähetatud töötajatele antakse 
õigus elada ELis, kuni menetlus on 
lõppenud.
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Or. en

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 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:

Iga liikmesriik võtab võrdsetel alustel
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.

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

Or. en



PE496.470v01-00 50/59 PA\913433ET.doc

ET

Muudatusettepanek 102
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 103
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 

välja jäetud
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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 104
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 üle 
käesoleva artikli kohaldamise, et esitada 
vajaduse korral asjakohased parandused 
või muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 105
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 tagasiulatuvad 
sotsiaalkindlustusmaksed või jõustaks 
karistuse või annaks teada otsusest trahvi
või tagasiulatuvate 
sotsiaalkindlustusmaksete sissenõudmise 
või karistuse jõustamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Taotluse esitanud asutus võib 
sellegipoolest taotleda vastavalt 
direktiivile (...) (kriminaaltulu arestimise 
ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus) 
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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 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Trahvi sissenõudmist või karistuse 
jõustamist käsitlevad sätted kehtivad ka 
töökohtute seaduslikku jõudu omavate ja 
täitmisele kuuluvate otsustega määratud 
trahvide puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui asjaomane teenuseosutaja või 
huvitatud isik vaidlustab sissenõudmis- või 
teavitamismenetluse jooksul trahvi, 
karistuse ja/või selle aluseks oleva nõude, 
peatatakse trahvi või karistuse piiriülene 
täitemenetlus, kuni pädev riiklik asutus 
langetab kõnealuses küsimuses otsuse. 
Taotluse esitanud asutus teavitab taotluse 
saanud asutust vaidlustamisest 
viivitamatult. Taotluse esitanud asutus 
võib sellegipoolest taotleda 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 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
1. Käesolev direktiiv ja direktiiv 96/71/EÜ 
ei piira liikmesriikide õigust kohaldada 
või kehtestada õigus- või haldusnorme, 
mis on töötajate jaoks soodsamad, või 
soodustada või lubada töötajate jaoks 
soodsamate kollektiivlepingute sõlmimist 
tööturu osapoolte vahel.
2. Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
õigusta mingil juhul töötajate üldise 
kaitstuse taseme alandamist käesoleva 
direktiivi ja direktiiviga 96/717/EÜ 
reguleeritavates valdkondades. See ei 
piira liikmesriikide ja/või tööturu 
osapoolte õigust kehtestada olukorra 
muutudes teistsuguseid õiguslikke, 
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regulatiivseid või lepingulisi meetmeid kui 
need, mis kehtivad käesoleva direktiivi 
vastuvõtmise ajal, tingimusel et alati 
järgitakse käesolevas direktiivis sätestatud 
miinimumnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 114
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 tegemine 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 115
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 olemasolevate toimivate vahendite 
abil, lisaks kasutatakse võimaluse korral 
määrusega [IMI määruse viide] loodud 
siseturu infosüsteemi (IMI).

Or. en
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Selgitus

IMI puhul on oluline eristada halduskoostööd ning vastastikust abistamist. IMI ei ole veel 
valmis selleks, et seda kasutatakse vastastikuse abi osutamiseks, mistõttu on oluline säilitada 
vastastikuse abistamise olemasolevad struktuurid.

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Direktiivi 96/71/EÜ õiguslikule alusele 
lisatakse artikkel 26, milles käsitletakse 
siseturu toimimist, ning artikkel 45, milles 
käsitletakse töötajate vaba liikumist.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 b
Tõsiste rikkujate üleliiduline must 

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

Or. en

Selgitus

Mustad nimekirjad on osutunud haldusasutustele ja kodanikele kasulikuks teabevahendiks. 
Edukate näidetena võib välja tuua direktiiviga 2005/29/EÜ (ebaausate kaubandustavade 
kohta) seonduvad mustad nimekirjad ning õhu- ja meretranspordis kasutatavad mustad 
nimekirjad.
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Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevõtmine Ülevõtmine ja täitmatajätmine

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en


