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LÜHISELGITUS

Euroopa Kohus on oma otsustega kohtuasjades Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-
346/06 ja komisjon v. Luxemburg C-319/06 selgelt näidanud, et kehtiv direktiiv 96/71/EÜ on 
ebapiisav. Ettevõtted on kõnealuses direktiivis esitatud õigusi ja kaitsemeetmeid eiranud ja 
teevad seda jätkuvalt, mille üheks põhjuseks on ka liikmesriikide poolne ebapiisav direktiivi 
rakendamine ja jõustamine.

Direktiiviga 96/71/EÜ, mille rakendamise eesmärgil esitati käesolev direktiiv, püütakse 
tagada teenuste vaba liikumise raames lähetatud töötajate miinimumkaitse, ning eelkõige 
artiklis 3 püütakse tagada miinimumpalk, töötingimused, turvalisus ja tervisekindlustus 
vastuvõtvas liikmesriigis. Tuleb rõhutada, et nagu on sedastatud artikli 3 lõikes 7, on tegemist 
miinimum- ja mitte maksimumnõuetega, vastupidiselt sellele, mida võib järeldada Euroopa 
Kohtu viimasest tõlgendusest. 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et rakendusdirektiivi eesmärk on tagada direktiivi 96/71EÜ 
nõuetekohane rakendamine ja jõustamine, luua riiklikele ettevõtetele ja Euroopa Liidust 
pärinevatele konkureerivatele ettevõtetele sarnased konkurentsitingimused, takistada 
direktiivi 96/71/EÜ eiramist ning tagada töövõtjate ja nende õiguste kaitse, et vältida kohalike 
ja lähetatud töötajate ebavõrdset kohtlemist ning töötajate diskrimineerimist rahvuse ja 
kodakondsuse alusel. 

Arvamuse koostaja keskendub oma muudatusettepanekutes eelkõige õigusaktide paremale 
ülevõtmisele ja rakendamisele. Seda on võimalik saavutada ainult parema halduskoostöö ja 
tõhusamate järelevalve- ja kontrollimehhanismide ning rangete vastutuseeskirjade abil. 

Halduskoostöö valdkonnas tuleb arvamuse koostaja seisukohal esile tõsta seda, et 
liikmesriikide pädevatel organitel või ametiasutustel, kelle pädevuses on direktiivis 96/71/EÜ 
ja käesolevas direktiivis sätestatud ülesannete täitmine, peab olema võimalik piisavalt vabalt 
tegutseda. Kui ettevõtetel on võimalik piiramata tegutseda, peaks ka liikmesriikide pädevatel 
asutustel olema võimalik hõlpsasti, lihtsalt ja tulemuslikult piiriüleselt tegutseda, eelkõige 
saades kiiret ja ebabürokraatlikku abi teiste riikide asutustelt. 

Artiklite 6 ja 7 muudatused peaksid asutustevahelist abi lihtsustama, kuid tegema selle ka 
liikmesriikide jaoks kohustuslikuks. See peaks hõlmama nii dokumentide taotlemist ja 
edasisaatmist kui ka isikute küsitlemist. Töötasude, tervisekindlustuse või turvalisuse eest 
vastutavad isikud ei viibi tavaliselt vastuvõtvas liikmesriigis. Sama kehtib ka lähetatud 
töötajate puhul nende piiratud viibimisaja tõttu vastuvõtvas liikmesriigis. Seetõttu ei ole 
võimalik teha järelepärimisi vastuvõtva liikmesriigi kontrollorganitele, vaid neid tuleb teha 
ametiasutuste koostöö kaudu.

Ka pakub arvamuse koostaja artiklis 2 välja „pädeva ametiasutuse” laiema definitsiooni. 
Liikmesriikidel peaks olema samuti võimalik anda käesolevas määruses sätestatud ülesanded 
täitmiseks teistele ametiasutustele või organitele.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et õiguskomisjoni ülesanne on teha kindlaks direktiivi seos 
muude Euroopa Liidu õigusaktidega. Selleks viidi direktiivi sisse uus artikkel. Töötajate 
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kaitsmiseks, kellele on käesoleva direktiiviga ja direktiiviga 96/71/EÜ tagatud 
miinimumõigused, tuleks muu Euroopa Liidu õiguse kohaldamise korral kohaldada sätteid, 
mis on töötaja jaoks soodsamad. 

Arvamuse koostaja tunneb heameelt liikmesriikide võetavatele kontrollimeetmete 
kehtestatud miinimumnõuete üle. Kõnealused kontrollimeetmed peavad olema tõhusad ja 
paindlikud, et liikmesriikide ametiasutused saaksid reageerida kehtivatest kontrollimeetmetest 
kõrvalehoidmise korral. Artiklis 9 sätestatud kontrollimeetmeid tuleks käsitleda kohustuslike 
miinimumnõuetena ja edasiste meetmete võtmine jäetakse liikmesriigi otsustada.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ulatuslikul solidaarvastutusel on kahene mõju: ühest 
küljest ennetav mõju, sest ettevõtjad peavad alltöövõtu korral hoolikalt valima alltöövõtjaid; 
teisest küljest on töötajatel rohkem võimalusi oma nõudmiste täitmiseks ning maksude ja 
sotsiaalkindlustusmaksete vähendamiseks.

Kokkuvõttes tuleb järgida kohalike töötajate ja muudest liikmesriikidest pärinevate töötajate 
võrdse kohtlemise põhimõtet, vältida eelkõige palkade ja töötingimuste puhul ebaõiglast 
konkurentsi ning tagada riiklikest ja piirkondlikest kollektiivlepingutest kinnipidamine. 
Nende eesmärkide saavutamiseks on käesoleva direktiiviga loodud sobivad vahendid ja 
kontrollmeetmed töönormide kontrollimiseks ja jõustamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 2
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.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lähetatud töötajatel peaks olema 
individuaalne õigus saada teavet ja 
nõustamist seoses oma õiguste, kohustuste 
ning nende suhtes kohaldatavate töö- ja 
töölevõtmistingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 4
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 

(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,
kõiki vajalikke kontrollimeetmeid või 
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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.

haldusformaalsusi. Piirata ei tohiks 
võimalust võtta teistsuguseid 
kontrollimeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 5
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) Lähetatud töötajate õiguste 
kaitsmiseks on vaja tagada, et ettevõte, kes 
palkab teenuste osutamiseks alltöövõtja,
vastutab – lisaks alltöövõtjale ja/või tema 
asemel – selle alltöövõtja või muu 
vahealltöövõtja kohustuste täitmise eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
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 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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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 peavad liikmesriigid 
tagama, et kehtestatakse tõhusad 
haldustrahvid ja/või -karistused, millega 
kindlustatakse direktiivi 96/71/EÜ ja 
käesoleva direktiivi sätete järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 9
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 tähtis, et tagada 
direktiivi 96/71/EÜ nõuetekohane 
jõustamine ning võrdsete võimaluste 
loomine ettevõtete ja töötajate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1
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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 liikmesriikide poolt, ning 
luuakse meetmed, et takistada 
kohaldatavate eeskirjade kuritarvitamist ja 
nendest kõrvalehoidmist ning võtta sellise 
tegevuse eest vastutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
teenuste piiriülese osutamise raames 
lähetatud töötajate õigused oleksid 
asjakohasel miinimumtasemel kaitstud,
lihtsustada teenuseosutajate jaoks 
teenuste osutamise vabaduse kasutamist 
ja edendada ausat konkurentsi 
teenuseosutajate vahel.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et 
teenuste piiriülese osutamise raames 
lähetatud töötajate õigused oleksid 
asjakohasel miinimumtasemel kaitstud,
ning edendada ausat konkurentsi 
teenuseosutajate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 12
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” – iga asutus, kelle 
liikmesriik on määranud käesolevas 
direktiivis sätestatud ülesannete täitmiseks;
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Muudatusettepanek 13
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;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Seos muude liidu õigusaktidega

1. Käesolev direktiiv ei piira Rooma I 
direktiivi sätete kohaldamist, eelkõige 
nende õigusaktide kohaldamist, mida 
vastavalt Rooma I määruse artiklile 8 
kasutatakse individuaalsete töölepingute 
suhtes, ega Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse 
nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/2009 
(milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise 
kord) sätete kohaldamist.
2. Kui käesoleva direktiivi säte on 
vastuolus mõne muu liidu õigusakti 
sättega, millega reguleeritakse 
konkreetseid sektoreid, siis on ülimuslik 
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see säte, millega tagatakse töötajate kaitse 
kõrgem tase.

Or. en

Muudatusettepanek 15
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. Siinkohal võidakse 
arvesse võtta,

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
liikmesriigis, kus ta on asutatud. Siinkohal 
võidakse arvesse võtta,

Or. en

Muudatusettepanek 16
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 

1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et direktiivi 96/71/EÜ
artiklis 3 osutatud teave kohaldatavate 
töötingimuste kohta, mida teenuseosutaja 
peab järgima, tehakse üldiselt teatavaks
tasuta, selgelt 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 
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täita. täita.

Or. en

Muudatusettepanek 17
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 
vastamist 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.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikide koostöö hõlmab ka 
isikute küsitlemist ning dokumentide 
saatmist ja kättetoimetamist neid 
taotlenud asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
Euroopa Liidu andmekaitsealaste 
õigusaktidega ning riiklike õigusaktide ja 
-tavadega vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21
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, mis 
hõlmavad vähemalt alljärgnevat:

Or. en
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Muudatusettepanek 22
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.

Or. en

Muudatusettepanek 23
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, 

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 direktiivi 
96/71/EÜ ja käesoleva direktiivi sätete 
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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.

järgimise tagamiseks, võivad lähetatud 
töötaja või tema tööandja nõusolekul 
esineda nende nimel või nende toetuseks 
kohtu- või haldusmenetluses, mille 
eesmärk on direktiivi 96/71/EÜ ja
käesoleva direktiivi rakendamine ja/või
direktiivist 96/71/EÜ ja käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste 
jõustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et tagada, et 
lähetatud töötajad saavad kasutada kõiki 
õigusi, mille nad on saanud tänu oma 
töösuhtele lähetatud töötajatena.
Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, 
kui lähetatud töötajad on lähetuse 
sihtliikmesriigist juba tagasi pöördunud.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Juhul kui ei täideta liikmesriigi poolt 
artikli 9 lõike 1 punkti b kohaselt 
kehtestatud nõudeid, peab tööandja 
tõestama, et eeskirju ei ole nõuetekohaselt 
kohaldatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
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 
kuuekuuline ajavahemik kaebuse 
esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad vajalike 
mehhanismide olemasolu, et lähetatud 
töötajad saaksid kätte

välja jäetud

(a) maksmata jäänud töötasu, mis kuulub 
väljamaksmisele vastavalt 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 kohaselt 
kohaldatavatele töötingimustele ning
(b) neile hüvitatakse ülemääraselt 
makstud summad, mis on seotud 
netotöötasu või majutuse kvaliteediga, 
ning on kinni peetud või maha arvatud 
töötasust tööandja korraldatud majutuse 
eest,
Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, 
kui lähetatud töötajad on lähetuse 
sihtliikmesriigist juba tagasi pöördunud.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et lähetatud 
töötajaid, kes alustavad kohtu- või 
haldusmenetlust, kaitstakse tööandja 
poolse ebasoodsa kohtlemise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõiked 1 ja 2

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 ettevõte, kes 
palkab teenuste osutamiseks alltöövõtja, 
vastutab – lisaks alltöövõtjale ja/või tema 
asemel – selle alltöövõtja või muu 
vahealltöövõtja kohustuste täitmise eest.

(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;
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(b) töötaja palgast liigselt kinni peetud 
maksud või sotsiaalkindlustusmaksed.
Käesolevas lõikes nimetatud vastutus 
piirdub töötaja õigustega, mis tulenevad 
töövõtja ja tema alltöövõtja vahelisest 
lepingulisest suhtest.
2. Liikmesriigid näevad ette, et töövõtjat, 
kes on järginud hoolsuskohustust, ei 
võeta vastutusele lõike 1 kohaselt. Sellist 
süsteemi kohaldatakse läbipaistval, 
mittediskrimineerival ja proportsionaalsel 
viisil. Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 
kohaselt võivad liikmesriigid kehtestada 
ka töövõtja poolt võetavad ennetavad 
meetmed, mis hõlmavad alltöövõtja 
esitatavaid tõendeid lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate peamiste 
töötingimuste kohta, sealhulgas 
palgatõendeid ja palga maksmist 
tõendavaid dokumente, asutamiskoha 
liikmesriigi sotsiaalkindlustus- ja/või 
maksusüsteemist tulenevate kohustuste 
täitmise kohta ning lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatavate eeskirjade järgimise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas liidu õigusega võivad 
liikmesriigid, lähtudes 
mittediskrimineerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõttest, 
kehtestada siseriikliku õigusega 
alltöövõtja vastutuse kohaldamisala ja 
ulatuse suhtes rangemad 
vastutuseeskirjad. Lisaks direktiivi 
96/71/EÜ lisas osutatud sektoritele võivad 
liikmesriigid kooskõlas liidu õigusega 
kehtestada sellised vastutuseeskirjad ka 

3. See ei piira mingil moel kehtivate 
rangemate riikliku tasandi eeskirjade 
kohaldamist või kehtestamist.



PA\922879ET.doc 19/22 PE502.130v01-00

ET

muude sektorite suhtes. Liikmesriigid 
võivad selliste juhtude puhuks ette näha, 
et töövõtjat, kes on järginud siseriiklikes 
õigusaktides määratletud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva, vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise ning konsulteerib 
liikmesriikide ja ELi tasandi 
sotsiaalpartneritega, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

4. Kolm aastat pärast artiklis 20 osutatud 
tähtpäeva vaatab komisjon üle käesoleva 
artikli kohaldamise, et esitada vajaduse 
korral asjakohased parandused või 
muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 32
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 nõuaks 
sisse tagasiulatuvad 
sotsiaalkindlustusmaksed.

Or. en
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Muudatusettepanek 33
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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad
käesoleva direktiivi rakendamiseks vastu 
võetud siseriiklike õigusnormide 
rikkumiste eest määratavate karistuste 
kohta ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et tagada nende rakendamine ja 
järgimine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt [ülevõtmise 
kuupäev]. Liikmesriigid annavad 
viivitamata teada kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike õigusnormide rikkumiste eest
määratavad karistused ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada nende
jõustamine. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt [ülevõtmise 
kuupäev]. Liikmesriigid annavad 
viivitamata teada kõikidest nende 
hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 19 a
Kaitse taseme säilitamine – soodsamad 

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

Or. en


