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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kõik käesoleva direktiiviga 
kehtestatavad meetmed peavad olema 
põhjendatud, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad, et mitte tekitada 
lähetatud töötajaid kaitstes 
halduskoormust ega pärssida ettevõtete ja 
eriti VKEde uute töökohtade loomise 
potentsiaali.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Pädevad asutused peaksid teostama 
kõikide faktiliste andmete üldise 
hindamise, et teha kindlaks, kas töötaja 
lähetamine on tegelik. Kui sellekohaseid 
tõendeid ei ole võimalik esitada, peaksid 
asjaomased liikmesriigid tegema 
viivitamatult tihedat koostööd, et 
otsustada, millist õigust töölepingu suhtes 
kohaldatakse, tuginedes otsuse 
langetamisel Rooma I määrusele.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) IMI määruse järgmisel 
läbivaatamisel tuleks arvesse võtta ka 
asjaolu, et IMI määrus hõlmab aspekte, 
mida praegu reguleeritakse kahepoolsete 
lepingutega.

Muudatusettepanek 5
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 tasuta avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele tõhus
juurdepääs.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lähetatud töötajatel peaks olema 
individuaalne õigus saada oma õiguste, 
kohustuste ning kohaldatavate töö- ja 
töölevõtutingimuste kohta teavet ja 
nõustamist.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Eriti julgustatakse liikmesriike 
kehtestama töötingimuste kontrollimiseks 
ühtsemat lähenemisviisi. Samuti tuleks 

(22) Eriti julgustatakse liikmesriike 
kehtestama töötingimuste kontrollimiseks 
ühtsemat lähenemisviisi. Samuti oleks vaja 
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uurida, kas on vaja koostada ühtsed 
standardid võrreldavate meetodite, 
tegevustavade ja miinimumnõuete 
kehtestamiseks liidu tasandil.

koostada ühtsed standardid võrreldavate 
meetodite, tegevustavade ja 
miinimumnõuete kehtestamiseks liidu 
tasandil.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on soovitav, et 
selles sektoris võiks lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei või vastutusele võtta.
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

Muudatusettepanek 10
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 

välja jäetud
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lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 12
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.
Sellele vaatamata peaksid liikmesriigid 
tagama, et kehtestatakse tõhusad 
haldustrahvid ja/või karistused, millega 
kindlustatakse direktiivi 96/71/EÜ ja 
käesoleva direktiivi sätete järgimine.
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Muudatusettepanek 13
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. Hea koostöö 
liikmesriikide vahel on äärmiselt tähtis, et 
tagada direktiivi 96/71/EÜ nõuetekohane 
jõustamine ning luua ettevõtete ja 
töötajate jaoks võrdsed võimalused.

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga luuakse üldine 
ühine raamistik selliste asjakohaste sätete, 
meetmete ja kontrollimehhanismide jaoks, 
mis on vajalikud direktiivi 96/71/EÜ
paremaks ja ühtsemaks rakendamiseks,
kohaldamiseks ja jõustamiseks, ning 
luuakse meetmed, et takistada 
kohaldatavate eeskirjade kuritarvitamist ja 
nendest kõrvalehoidmist ning võtta sellise 
tegevuse eest vastutusele.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
sätted, meetmed ja kontrollimehhanismid, 
et tagada direktiivi 96/71/EÜ parem ja 
ühtsem rakendamine, kohaldamine ja 
jõustamine liikmesriikides, ning luuakse 
meetmed, et takistada kohaldatavate 
eeskirjade kuritarvitamist ja nendest 
kõrvalehoidmist ning võtta sellise tegevuse 
eest vastutusele.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) „pädev asutus” – avaliku sektori asutus, 
kelle liikmesriik on määranud käesolevas 
direktiivis sätestatud ülesannete täitmiseks.
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Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad hõlmata 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutusi.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt a – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) „taotluse esitanud asutus” – liikmesriigi 
pädev asutus, kes esitab abi-, teabe-, 
teatamis- või sissenõudmistaotluse.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „taotluse saanud asutus” – liikmesriigi 
pädev asutus, kellele on esitatud abi-, 

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

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks ning 
selleks, et hinnata, kas ettevõtja ka 
tegelikult lähetab teenuste piiriülese 
osutamise raames töötajaid teise 
liikmesriigi territooriumile, võtavad 
pädevad asutused arvesse kriteeriume, mis 
iseloomustavad kõnealuse ettevõtja 
tegevust selles riigis, kus ta on asutatud. 
Selliste kriteeriumide hulka võivad üksnes
kuuluda:

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lähetatud töötajate töölevõtmise koht; b) lähetatud töötajate töölevõtmise koht, 
kust nad on lähetusse saadetud;

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) koht, kus toimub ettevõtja äritegevus, 
mis ei piirdu laiemat ajalist raamistikku 
arvestades üksnes sisemise juhtimis-
ja/või haldustegevusega;
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Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Väljajätmise eesmärk on võtta arvesse hiljuti asutatud VKEde olukorda – nemad võivad 
sõlmida lepinguid ja kasutada lähetatud töötajaid algusest peale. Sellisel juhul on nende 
käive asutamiskoha liikmesriigis automaatselt väiksem, kuid see ei mõjuta asjaomase 
ettevõtte tegelikku olemust.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siinkohal võidakse arvesse võtta, Siinkohal võidakse arvesse võtta üksnes 
järgmisi aspekte:

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kolme aasta möödumisel artiklis 20 
osutatud kuupäevast vaadatakse 
käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 loetletud 
kriteeriumid läbi, et hinnata nende 
vajalikkust ja asjakohasust ning määrata 
kindlaks võimalikud uued kriteeriumid, 
mille abil tuvastada, kas ettevõtja on 
tõeline ja kas lähetatud töötaja täidab 
oma ülesandeid ajutiselt, et siis vajaduse 
korral esitada vajalikud parandused või 
muudatused.
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Muudatusettepanek 26
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, sh kollektiivlepingutes 
sätestatud töötingimused, tehakse tasuta
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.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist põhjendatud teabenõuetele ning 

2. Liikmesriikide koostöö hõlmab eelkõige
viivitamata vastamist teabenõuetele ning 



AD\936306ET.doc 13/22 PE502.130v03-00

ET

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

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

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 30
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 

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

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid edastavad teiste 
liikmesriikide ja komisjoni taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast taotluse saamist või ühe kuu 
jooksul, kui vastus nõuab kohapealset 
kontrolli. Kui taotlus on kiireloomuline, 
tuleb teave edastada kolme päeva jooksul 
pärast taotluse saamist. 

Muudatusettepanek 32
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.

välja jäetud

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Liikmesriigid tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse vastavalt Euroopa 
Liidu andmekaitsealastele eeskirjadele 
ning riiklikele õigusaktidele ja -tavadele.
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Muudatusettepanek 34
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 ning iga teenuseosutaja asutamise 
seaduslikkuse kohta. Asukohaliikmesriigi 
pädevad asutused annavad sellist teavet 
kooskõlas artikliga 6.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 38
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 ja 
käesoleva direktiivi 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.
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Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 40
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. Siiski 
tagatakse riigisisese menetluskorraga, et 
kaebuse esitamiseks on aega vähemalt 
kuus kuud.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et kindlustada liikmesriigi 
territooriumil asuvate otseste alltöövõtjate 
töötajatega samaväärne õiguskaitse 
võrdsetel alustel tagab liikmesriik, et

1. Liikmesriike ergutatakse võtma 
kasutusele süsteemi, mille kohaselt võib
direktiivi 96/71/EÜ lisas osutatud 
ehitustegevuse puhul ja kõigi direktiivi 
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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:

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

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele lõike 
1 kohaselt. Kui selline süsteem kasutusele 
võetakse, kohaldatakse seda 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.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks meetmeid, mis on või 
võivad olla sätestatud liidu õigusaktides, 
kohaldatakse teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja suhtes, kes ei järgi 
liikmesriigis töötajate lähetamisele
kohaldatavat korda, rahaliste 
halduskaristuste ja/või trahvide piiriülesel 
jõustamisel käesoleva peatükiga ettenähtud 
vastastikuse abi ja tunnustamise 
üldpõhimõtteid, meetmeid ja menetlusi.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Keeldumise põhjused

Taotluse saanud liikmesriigi pädevad 
asutused võivad keelduda sissenõudmis-
või teavitamistaotluse täitmisest, kui 
taotlus ei ole täielik või ei ole ilmselgelt 
kooskõlas selle aluseks oleva otsusega või 
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kui trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kulud on sissenõutava summa 
suurusega ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotluse saanud asutus annab
käesolevas peatükis osutatud trahvi või 
karistusega seoses sissenõutud summad
üle taotluse esitanud asutusele.

1. Käesolevas peatükis osutatud karistuse 
ja/või trahviga seoses sissenõutud summad
jäävad taotluse saanud asutusele.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui sissenõudmine põhjustab erilisi 
probleeme ja on seotud väga suurte 
summadega, võivad taotluse esitanud ja 
taotluse saanud asutus kokku leppida 
kõnealuse juhtumiga seotud 
tagasimaksmise korras.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikest 2 vastutab taotluse 
esitanud liikmesriigi pädev asutus taotluse 
saanud liikmesriigi ees põhjendamatuks 
osutunud toimingutest tulenevate kulude 
ja kahjude eest, kui toimingute 
põhjendamatus oli seotud trahvi või 
karistuse sisuga või taotluse esitanud 
asutuse väljastatud täitemeetmete võtmist 
lubava juriidilise dokumendi kehtivusega 
ja/või ettevaatusabinõudega.

välja jäetud

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Läbivaatamisklausel

Kolme aasta möödumisel artiklis 20 
osutatud kuupäevast vaatab komisjon 
liikmesriikidega konsulteerides läbi 
käesoleva peatüki kohaldamise, pidades 
eelkõige silmas halduskaristuste ja/või 
trahvide piiriülese jõustamise süsteemiga 
saadud kogemusi ja nimetatud süsteemi 
tulemuslikkust, et vajaduse korral esitada
vajalikud parandused või muudatused. 
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