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Muudatusettepanek 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
ühtlasemad kriteeriumid, et hõlbustada 
ühist tõlgendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Pädevad asutused peaksid teostama 
kõikide faktiliste andmete üldhinnangu, et 
teha kindlaks, kas töötaja on ka tegelikult 
lähetatud. Kui tõendeid ei ole võimalik 
esitada, peavad asjaomased liikmesriigid 
viivitamata tihedat koostööd tegema, et 
otsustada, millist õigust töölepingu suhtes 
kohaldada, võttes otsuse aluseks Rooma I 
määruse.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 41
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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. Õigusliku selguse 
huvides peaksid võimalikud 
kontrollimeetmed ja -formaalsused olema 
liidu tasandil ühtsed ning neid võiks
kehtestada ainult juhul, kui pädevad 
ametiasutused ei saa ilma nõutud teabeta 
oma järelevalveülesandeid tõhusalt täita 
ning kui vajalik teave ei ole lähetatud 
töötajate tööandja või teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriigi asutuste kaudu 
mõistliku aja jooksul lihtsasti kättesaadav 
ja/või kui vähem piiravate meetmetega ei 
ole tagatud riiklike kontrollimeetmete 
eesmärkide saavutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 44
Cecilia Wikström

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 

välja jäetud
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seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 45
József Szájer

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 12 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 



AM\925006ET.doc 9/54 PE504.132v01-00

ET

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.

lähetatud töötajate õigusi, on soovitav, 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 või vastutusele võtta.
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada täielik õiguslik selgus lähetatud töötajate jaoks ning kaitsta heas usus 
tegutsevaid ettevõtjaid, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale, hoolimata tema 
positsioonist alltöövõtuahelas.
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Muudatusettepanek 49
József Szájer

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 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 12 väljajätmisega.
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Muudatusettepanek 51
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 52
József Szájer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 

välja jäetud
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maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 12 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 55
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 56
Eva Lichtenberger

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

Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
sätestatakse nimetatud direktiivis 
rakendamisvahendid, mida on vaja
lähetatud töötajate võrdseks kohtlemiseks 
tööhõivetingimuste osas, mis kehtivad 
teenuse osutamise kohas, nagu on 
määratletud liikmesriikide siseriiklike 
õigusaktide või tava kohaselt ja mis 
seetõttu aitab saavutada ausat konkurentsi
ühtsel turul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada lähetatud töötajate võrdseks kohtlemiseks vajalike 
rakendamisvahendite nõuetekohane ja laiaulatuslik rakendamine.

Muudatusettepanek 57
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) „pädev asutus” – asutus, kelle 
liikmesriik on määranud siseriiklike 
õigusaktide ja/või tavade kohaselt 
käesoleva direktiivi rakendamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 59
Giuseppe Gargani

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Pädevad asutused võivad hõlmata 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 osutatud 
kontaktasutusi;

Or. it

Muudatusettepanek 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Giuseppe Gargani

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 63
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Seos Euroopa Liidu muude õigusaktidega
1. Käesolev direktiiv ei piira Rooma I 
määruse sätete kohaldamist, eelkõige 
nende õigusaktide kohaldamist, mida 
vastavalt Rooma I määruse artiklile 8 



AM\925006ET.doc 17/54 PE504.132v01-00

ET

kasutatakse individuaalsete töölepingute 
suhtes, ega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse 
(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/2009 
(milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise 
kord) sätete kohaldamist.
2. Kui mis tahes käesoleva direktiivi säte 
on vastuolus mõne muu ELi õigusakti 
sättega, on ülimuslik see säte, millega 
tagatakse töötajate kaitse kõrgeim tase.

Or. en

Selgitus

Tuleb tingimata selgitada direktiivi ja Rooma I määruse omavahelist seost. Lõike 2 eesmärk 
on vältida, et ettevõtted hoiavad eeskirjadest kõrvale, ning tagada töötajate kaitse kõrgeim 
tase. 

Muudatusettepanek 64
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjade kuritarvitamise ja nendest 
kõrvalehoidmise ennetamine

Lähetamisega seotud aspektid

Or. it

Muudatusettepanek 65
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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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 sisuline tegevus, 
mitte üksnes sisemine juhtimis- ja/või 
haldustegevus, toimub ka tegelikult selle 
liikmesriigi territooriumil, kus ettevõtja on 
asutatud, võtavad pädevad asutused arvesse 
kõiki kriteeriume, mis iseloomustavad 
kõnealuse ettevõtja tegevust selles riigis, 
kus ta on asutatud. Selliste kriteeriumide 
hulka kuuluvad:

Or. en

Selgitus

Kogu ELis ühtlase lähenemisviisi kasutamiseks on soovitav koostada faktiliste andmete 
suletud loetelu, mida tuleb arvesse võtta, et kindlaks teha, kas ettevõtte tegevus toimub ka 
tegelikult selle liikmesriigi territooriumil, kus ta on asutatud..

Muudatusettepanek 66
József Szájer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 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 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 üksnes järgmised 
aspektid:

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 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 esitab 
töötajaid lähetav ettevõtja pädevatele 
asutustele taotluse korral tõendid selle 
kohta, et sisuline tegevus, mitte üksnes 
sisemine juhtimistegevus, toimub ka 
tegelikult selle liikmesriigi territooriumil, 
kus ettevõtja on asutatud.

Pädevad asutused võtavad arvesse kõiki 
kriteeriume, mis iseloomustavad 
kõnealuse ettevõtja tegevust. Selliste 
kriteeriumide hulka võivad kuuluda muu 
hulgas järgmised aspektid:

Or. en

Selgitus

Oluline on käsitleda arvukaid kriteeriume, et suuta iga lähetusolukorda eraldi hinnata.

Muudatusettepanek 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 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 

1. Direktiivi 96/71/EÜ rakendamiseks, 
kohaldamiseks ja jõustamiseks ning selleks 
et hinnata, kas ettevõtja ka tegelikult
lähetab töötajaid teenuste piiriülese 
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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:

osutamise raamistikus teise liikmesriigi
territooriumile, võtavad pädevad asutused 
arvesse kõiki kriteeriume, mis 
iseloomustavad kõnealuse ettevõtja 
tegevust selles riigis, kus ta on asutatud.
Selliste kriteeriumide hulka võivad 
kuuluda üksnes järgmised aspektid:

Or. en

Muudatusettepanek 69
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 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 sisuline tegevus, 
mitte üksnes sisemine juhtimis- ja/või 
haldustegevus, toimub ka tegelikult selle 
liikmesriigi territooriumil, kus ettevõtja on 
asutatud, võtavad pädevad asutused arvesse 
kõiki kriteeriume, mis iseloomustavad 
kõnealuse ettevõtja tegevust selles riigis, 
kus ta on asutatud. Selliste kriteeriumide 
hulka kuuluvad:

Or. en

Muudatusettepanek 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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



AM\925006ET.doc 21/54 PE504.132v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 72
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siinkohal võidakse arvesse võtta, Siinkohal võetakse arvesse,

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 75
József Szájer

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:

Or. en

Muudatusettepanek 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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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:

Or. en

Muudatusettepanek 77
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 78
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Kontaktasutuste roll
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Käesoleva direktiivi kohaldamise jaoks 
määravad liikmesriigid siseriiklike 
õigusaktide ja/või tavade kohaselt ühe või 
mitu pädevat asutust, kelle hulka võib 
arvata ka direktiivi 96/71/EÜ artiklis 4 
osutatud kontaktasutuse(d).
Pädevate asutuste kontaktandmed 
edastatakse komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele. Komisjon avaldab 
kontaktasutuste loetelu ning ajakohastab 
seda korrapäraselt.

Or. it

Muudatusettepanek 79
Giuseppe Gargani

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, sealhulgas 
kollektiivlepingutes sätestatud 
töötingimused, 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.

Or. it

Muudatusettepanek 80
József Szájer
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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 olulisemates 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;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Giuseppe Gargani

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.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 83
Cecilia Wikström

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 asjakohased meetmed, vajaduse 
korral koos asutamiskoha riigi pädevate 
asutustega.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 85
Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on parandada halduskoostööd, kuna riigid, kes ei soovi 
koostööd teha, võivad seda tõsiselt takistada. 

Muudatusettepanek 86
Evelyn Regner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 87
József Szájer

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Giuseppe Gargani

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 taotletud teabe 
elektrooniliste sidevahendite abil 
võimalikult kiiresti, hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast taotluse saamist. Kui taotlus 
on kiireloomuline, tuleb teave edastada 
kolme päeva jooksul pärast taotluse 
saamist. 

Or. it

Muudatusettepanek 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Giuseppe Gargani

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

Or. it

Muudatusettepanek 91
József Szájer

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 viie 
tööpäeva jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 94
Giuseppe Gargani

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 
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

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 
tingimuste täitmine.

Or. it

Muudatusettepanek 95
Giuseppe Gargani
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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.

Or. it

Muudatusettepanek 96
Eva Lichtenberger

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 jõustamist, võivad liikmesriigid, 
järgides täielikult diskrimineerimise keelu 
põhimõtet, kontrollida kõiki aspekte, mida 
on vaja selleks, et kontrollida vastavust 
direktiivi 96/71/EÜ artiklitele 3 ja 5 ning 
käesoleva direktiivi artiklile 3. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et liikmesriigid säilitavad õiguse ja vastutuse 
kontrollida töötingimusi, tagades samas, et kontrollid ei ole diskrimineerivad ning on 
proportsionaalsed. Komisjoni tekstis esitatud haldusnõuete suletud nimekiri ei võimalda 
ajakohastada kontrollitegevust ei uue tehnoloogia ega uute nõuetega.
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Muudatusettepanek 97
Giuseppe Gargani

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kehtestada vaid 
järgmisi haldusnõudeid ja 
kontrollimeetmeid:

1. Liikmesriigid kehtestavad järgmised 
haldusnõuded ja kontrollimeetmed:

Or. it

Muudatusettepanek 98
József Szájer

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt q
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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 teenuseosutamise 
alguseks esitama riigi pädevatele 
ametiasutustele 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;

Or. it

Muudatusettepanek 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

asjakohaste sotsiaalpartneritega vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Giuseppe Gargani

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 103
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 104
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 105
Eva Lichtenberger

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 106
József Szájer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Alltöövõtt – solidaarvastutus

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

Or. en

Muudatusettepanek 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Alltöövõtt – solidaarvastutus

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

Or. en

Selgitus

Solidaarvastutus ei ole ELis üldlevinud ning seda kohaldatakse ainult mõnes liikmesriigis. 
See on tarbetult vastuolus liikmesriikide vastutuseeskirjadega, mis sõltuvad liikmesriikide 
õiguskultuurist. Selline süsteem oleks VKEsid koormav ning võib heidutada kasutamast 
alltöövõttu lähetatud töötajaid kasutavate ettevõtete puhul. Seetõttu tuleks säte kustutada, mis 
võimaldaks samuti sellist süsteemi kasutavatel liikmesriikidel süsteem säilitada.



AM\925006ET.doc 41/54 PE504.132v01-00

ET

Muudatusettepanek 108
Cecilia Wikström

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et otsese
tööandja kohus on maksta välja saadaolev 
töötasu vastavalt artikli 11 lõikele 5 a, 
tagastada üleliigsed kulud vastavalt artikli 
11 lõikele 5 b ning maksta välja 
maksmata jäänud töötasu või maksude 
tagasimaksed või 
sotsiaalkindlustusmaksed. See tuleb 
tagada ka siis, kui töötaja on naasnud 
päritoluriiki või teisse liikmesriiki. 
Liikmesriigid võivad siseriiklikul tasandil 
kohaldada või vastu võtta rangemaid 
eeskirju. 

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Eva Lichtenberger

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

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

1. Liikmesriigid võtavad võrdsetel alustel
vajalikke meetmeid, et ettevõtjale saaks
lisaks tööandjale ja/või tööandja asemel 
teha kohustuseks täita oma alltöövõtjate 
kohustused järgmise osas:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse ette laiaulatuslik solidaarvastutuse klausel.

Muudatusettepanek 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriike ergutatakse kasutusele 
võtma süsteemi, mille kohaselt direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud ehitustegevuse 
puhul ja kõigi direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 
lõikega 3 hõlmatud lähetusolukordade 
puhul võib lisaks tööandjale
(teenuseosutaja või ajutist tööjõudu 
vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja) või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
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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:

töövõtjale, kellele tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
lähetatud töötajatele ja/või 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või asutustele järgmised tasumata jäänud 
summad:

Or. en

Muudatusettepanek 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Giuseppe Gargani
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldustrahvide ja karistuste piiriülene 
jõustamine

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 114
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks meetmeid, mis on või 
võivad olla sätestatud liidu õigusaktides, 
kohaldatakse teises liikmesriigis asutatud 
teenuseosutaja suhtes, kes ei järgi teenuse 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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osutamise liikmesriigis kohaldatavat korda, 
haldustrahvide ja karistuste piiriülesel 
jõustamisel käesoleva artikliga ettenähtud 
vastastikuse abi ja tunnustamise 
üldpõhimõtteid, meetmeid ja menetlusi.

Or. it

Muudatusettepanek 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 116
Giuseppe Gargani

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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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karistuse jõustamise kohta, kui taotluse 
saanud asutuse liikmesriigis kehtivad 
asjakohased õigus- ja haldusnormid 
võimaldavad esitada selliseid nõudeid ja 
teha selliseid otsuseid.

Or. it

Muudatusettepanek 117
Giuseppe Gargani

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 118
Giuseppe Gargani

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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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ja/või otsus selle täimisele pööramiseks on 
taotluse esitanud liikmesriigis vaidlustatud.

Or. it

Muudatusettepanek 119
Evelyn Regner

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 võib taotleda 
varade ennetavat arestimist ja 
konfiskeerimist, et minimeerida 
sissenõudmata jäämise ohtu, 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 täitmine on võimalik taotluse 
saanud liikmesriigis, enne lõpliku otsuse 
tegemist kooskõlas direktiiviga (…) 
kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus.
Lisaks võib vastuvõttev liikmesriik lubada 
asjaomaste töötajate automaatset 
lülitamist vastuvõtva liikmesriigi 
sotsiaalkindlustusskeemi.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Giuseppe Gargani

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui taotluse esitanud asutus esitab 
taotluse trahvi sissenõudmise või karistuse 
jõustamise kohta või trahvi sissenõudmist 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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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.

Or. it

Muudatusettepanek 121
Giuseppe Gargani

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabetaotlus, mis on seotud trahvi 
sissenõudmise või karistuse jõustamisega, 
ning teatis nimetatud küsimusi käsitleva 
otsuse kohta peab sisaldama vähemalt 
järgmist:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 122
Giuseppe Gargani

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it
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Muudatusettepanek 123
Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata neid riike, kus nt tööhõiveasutused ei ole 
konkreetselt avaliku sektori asutused.

Muudatusettepanek 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 aluseks oleva otsusega või kui 
trahvi sissenõudmine või karistuse 
jõustamine on ebaproportsionaalne 
sissenõutava summa suurusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Giuseppe Gargani

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Giuseppe Gargani

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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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esitanud asutusele.

Or. it

Muudatusettepanek 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Muudatusettepanek 129
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Muudatusettepanek 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Muudatusettepanek 132
Giuseppe Gargani
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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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Läbivaatamisklausel

Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
kuupäeva vaatab komisjon 
liikmesriikidega konsulteerides läbi 
käesoleva peatüki kohaldamise, eelkõige 
halduskaristuste ja/või trahvide piiriülese 
jõustamise süsteemi valdkonnas 
omandatud kogemuste ja nimetatud 
süsteemi tõhususe osas, et pakkuda 
vajaduse korral välja vajalikke muudatusi 
või kohendusi.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklites 6 ja 7, artikli 10 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 14 ja 15 osutatud 
halduskoostöö ja vastastikuse abi 
osutamine liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel toimub siseturu infosüsteemi (IMI) 
kaudu, mis loodi määrusega [IMI määruse 
viide] või muude kehtestatud 
koostöömeetoditega, mille osas 
liikmesriigid on iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi või kahepoolsetes kokkulepetes 
kokku leppinud.

Or. en


