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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artiklit 62 ja artikli 153 lõike 1 punkte a 
ja b koostoimes artikli 153 lõikega 2,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Töötajate vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise 
vabadus on Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sätestatud liidu siseturu 
aluspõhimõtted ning need on siseturu 
tõrgeteta toimimiseks väga vajalikud. Liit 
on nende põhimõtete rakendamist ja 
järgimise tagamist arendanud, et tagada 
ettevõtjatele võrdsed tingimused, võidelda 
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eeskirjade eiramise vastu, austada 
töötajate õigusi, parandada töötingimusi 
ja suurendada liikmesriikides sotsiaalset 
ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Teenuste osutamise vabadus hõlmab 
ettevõtjate õigust osutada teenuseid muus 
liikmesriigis ning lähetada sinna nende 
teenuste osutamiseks ajutiselt oma 
töötajaid.

(2) Teenuste osutamise vabadus hõlmab 
ettevõtjate õigust osutada teenuseid muus 
liikmesriigis ning lähetada sinna nende 
teenuste osutamiseks ajutiselt omaenda 
töötajaid. Kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 56 on keelatud 
liidu piires teenuste osutamise vabaduse 
piirangud liikmesriikide kodanike suhtes, 
kes asuvad mõnes teises liikmesriigis kui 
see isik, kellele teenuseid pakutakse.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
kohaselt edendab liit sotsiaalset õiglust ja 
kaitset. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 on liidule antud ülesanne 
edendada kõrget tööhõive taset, tagada 
piisav sotsiaalne kaitse ja võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse vastu.

(3) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
kohaselt edendab liit sotsiaalset õiglust ja 
kaitset. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 on liidule antud ülesanne 
edendada kõrget tööhõive taset, tagada 
piisav sotsiaalne kaitse ja võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse vastu ning edendada 
hariduse, koolituse ja inimeste tervise 
kaitse kõrget taset.

Muudatusettepanek 5

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

(3a) Käesoleva direktiivi nõuetekohase 
kohaldamise tagamiseks tuleb parandada 
liikmesriikide tööinspektsioonide talituste 
vahelist koordineerimist ja koostööd, mida 
Euroopa tasandil tehakse töötajate 
lähetustega seotud pettuse vastu 
võitlemisel, ning kontrollida, et lähetatud 
töötajate eest makstaks 
päritoluliikmesriigi haldusorganile 
regulaarselt sotsiaalkindlustusmaksu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Peaaegu kakskümmend aastat 
pärast töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi vastuvõtmist on vaja hinnata, kas 
selle direktiiviga on ikka veel võimalik 
saavutada õiget tasakaalu vajaduste vahel 
soodustada teenuste osutamise vabadust ja 
kaitsta lähetatud töötajate õigusi.

(4) Kuna töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi vastuvõtmisest on möödunud 
peaaegu kakskümmend aastat ja on 
esinenud tõendatud pettust, tuleb direktiiv 
läbi vaadata, et hinnata, kas direktiiviga on 
endiselt võimalik saavutada õige tasakaal 
selle vahel, et ühest küljest tuleb 
soodustada teenuste osutamise vabadust, 
tagada siseturul tegutsevatele ettevõtjatele 
ja töötajatele õiglane ettevõtluskeskkond 
ja võrdsed tingimused, ning teisest küljest 
tuleb kaitsta lähetatud töötajate õigusi. 
Viivitamata tuleb õigusaktid selgemaks 
muuta, tagada nende ühetaoline 
kohaldamine ja jõuda tõelise ülespoole 
suunatud sotsiaalse lähenemiseni. Peale 
direktiivi 96/71/EÜ läbivaatamise tuleks 
põhitähelepanu pöörata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/67/EL1a rakendamisele ja 
täitmise tagamisele.
___________________
1a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, 
mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
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osutamisega) jõustamist ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 
mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Lähetatud töötajate kohta on 
piisavaid ja täpseid andmeid endiselt vähe 
ja eelkõige ei ole teavet selle kohta, kui 
palju on lähetatud töötajaid eri 
tööhõivesektorites ja eri liikmesriikides. 
Komisjon peab hakkama neid andmeid 
koguma ja seirama ning koostama 
lähetatud töötajate kohta mõjuhinnangu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Võrdse kohtlemise põhimõte ja 
kodakondsuse alusel diskrimineerimise 
keeld on sätestatud ELi õiguses juba 
asutamislepingutes. Teisese õiguse kaudu 
on rakendatud põhimõtet, et töötasu peab 
olema võrdne mitte üksnes naistel ja 
meestel, vaid ka tähtajaliste lepingutega 
töötajatel ja sarnastel alalistel töötajatel, 
osalise ja täistööajaga töötajatel ning 
renditöötajatel ja kasutajaettevõtjatega 
sarnastel töötajatel.

(5) Võrdse kohtlemise põhimõte ja 
kodakondsuse alusel diskrimineerimise 
keeld on ELi õiguses sätestatud juba 
asutamislepingutes ja see puudutab ka 
piiriüleseid teenuseid osutavaid 
ettevõtjaid. Teisese õiguse kaudu on 
rakendatud põhimõtet, et töötasu peab 
olema võrdne mitte üksnes naistel ja 
meestel, vaid ka tähtajaliste lepingutega 
töötajatel ja sarnastel alalistel töötajatel, 
osalise ja täistööajaga töötajatel ning 
renditöötajatel ja kasutajaettevõtjatega 
sarnastel töötajatel. Selle kohaselt on 
keelatud ka meetmed, millega võidakse 
kodanikke otse või kaudselt 
diskrimineerida. Neid põhimõtteid 
kohaldades tuleks arvesse võtta Euroopa 
Liidu Kohtu asjakohast kohtupraktikat. 
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Rooma I määruse kohaselt on 
töötajatel ja tööandjatel üldiselt lubatud 
valida töölepingu suhtes kohaldatav õigus. 
Töötajat ei tohi siiski ilma jätta kaitsest, 
mis tagatakse selle riigi õiguses sätestatud 
kohustuslike eeskirjadega, kus või − kui 
seda ei ole võimalik kindlaks teha − kust 
töötaja teeb harilikult oma tööd. Valiku 
puudumise korral kohaldatakse lepingu 
suhtes selle riigi õigust, kus või − kui seda 
ei ole võimalik kindlaks teha − kust töötaja 
teeb harilikult oma lepingujärgset tööd.

(6) Rooma I määruse kohaselt on 
töötajatel ja tööandjatel üldiselt lubatud 
töölepingu suhtes kohaldatav õigus ise 
valida. Kuid töötajat ei tohi ilma jätta 
kaitsest, mis tagatakse selle riigi õiguses 
sätestatud kohustuslike eeskirjadega, kus 
või − kui seda ei ole võimalik kindlaks teha 
− kust töötaja harilikult oma tööd teeb. 
Valiku puudumise korral kohaldatakse 
lepingu suhtes selle riigi õigust, kus või − 
kui seda ei ole võimalik kindlaks teha − 
kust töötaja teeb harilikult oma 
lepingujärgset tööd. Rooma I määruses on 
ühtlasi sätestatud, et riiki, kus töötaja 
harilikult töötab, ei loeta muutunuks, kui 
töötaja asub ajutiselt tööle teise riiki. 
Käesoleva direktiiviga luuakse 
õiguskindlus Rooma I määruse 
kohaldamisel konkreetses olukorras, ilma 
seda määrust muutmata. Töötajad saavad 
eelkõige kasu Rooma I määrusega ette 
nähtud kaitsest ja hüvedest.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Rooma I määruse kohaselt ei loeta 
riiki, kus töötaja harilikult töötab, 
muutunuks, kui töötaja asub ajutiselt 
tööle teise riiki.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 
kestavad kaua, on vaja sätestada, et kauem 
kui 24 kuud kestva lähetuse puhul 
loetakse vastuvõtvat liikmesriiki riigiks, 
kus tööd tehakse. Kooskõlas Rooma I 
määruses sätestatud põhimõttega 
kohaldatakse selliste lähetatud töötajate 
töölepingute suhtes vastuvõtva liikmesriigi 
õigust, kui pooled ei ole valinud muud 
õigust. Kui valitud on muu õigus, ei või 
selle tagajärjel siiski töötajat ilma jätta 
kaitsest, mis tagatakse talle sätetega, 
millest ei saa vastuvõtva riigi õiguse 
alusel sõlmitud lepinguga erandit teha. 
Neid sätteid tuleks kohaldada alates 
lähetuse algusest juhul, kui lähetus on 
kavandatud rohkem kui 24 kuuks, ja 
alates esimesest päevast pärast 24 kuu 
möödumist, kui lähetuse tegelik kestus 
ületab 24 kuud. See eeskiri ei mõjuta muu 
liikmesriigi territooriumile töötajaid 
lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 
teenuste osutamise vabadust ka olukorras, 
kus lähetus ületab 24 kuud. Eesmärk on 
üksnes luua õiguskindlus Rooma I 
määruse kohaldamisel konkreetse 
olukorra suhtes, ilma seda määrust 
muutmata. Töötajad saavad eelkõige kasu 
Rooma I määruse kohastest kaitsest ja 
hüvedest.

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 
kestavad kaua, tuleb sätestada, et lähetus 
on ajutist laadi. Seetõttu tuleks pärast 
24 kuud kohaldada kõiki töötingimusi, 
mida kohaldatakse liikmesriigis, kuhu 
töötaja on lähetatud, v.a tingimused, mis 
puudutavad töölepingu sõlmimist ja 
lõpetamist. See säte ei mõjuta muu 
liikmesriigi territooriumile töötajaid 
lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 
teenuste osutamise vabadust ka lähetuse 
puhul, mis kestab kauem kui 24 kuud. 
Lähetuste korral, mis kestavad kauem, 
peaks olema lubatud teha ettevõtjatele 
erandeid, tingimusel et selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kuhu töötaja on 
lähetatud, on esitatud põhjendatud 
taotlus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Recital 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Väljakujunenud kohtupraktika 
kohaselt on lubatud teenuste osutamise 
vabadust piirata vaid siis, kui seda 
õigustavad ülekaalukad üldise huvi 

(9) Väljakujunenud kohtupraktika 
kohaselt on lubatud teenuste osutamise 
vabadust piirata vaid siis, kui seda 
õigustavad ülekaalukad üldise huvi 
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põhjused, ning need piirangud peavad 
olema proportsionaalsed ja vajalikud.

põhjused, ning need piirangud peavad 
olema vajalikud ja proportsionaalsed. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna rahvusvahelise maanteeveo sektoris 
iseloomustab tööülesandeid suur 
mobiilsus, tekitab töötajate lähetamist 
käsitleva direktiivi rakendamine erilisi 
õiguslikke küsimusi ja raskusi (eriti juhul, 
kui seos asjaomase liikmesriigiga ei ole 
piisav). Neid probleeme oleks kõige 
sobivam lahendada sektoripõhiste 
õigusaktide ja muude ELi algatustega, 
mille eesmärk on parandada maanteeveo 
siseturu toimimist.

(10) Kuna rahvusvahelise autoveo 
sektoris tuleb töö tõttu palju ringi liikuda, 
tekitab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi rakendamine selles sektoris 
erilisi õiguslikke küsimusi ja raskusi, mida 
on käsitletud komisjoni ettepanekus võtta 
vastu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise 
tagamise nõuetega ning millega 
kehtestatakse konkreetsed õigusnormid 
seoses direktiividega 96/71/EÜ 
ja 2014/67/EL sõidukijuhtide 
lähetamiseks autoveosektoris 
[COD(2017)0121], mille eesmärk on 
kehtestada sektoripõhised õigusaktid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Konkurentsivõimelisel siseturul ei 
konkureeri teenuseosutajad mitte üksnes 
tööjõukulude, vaid ka tootlikkuse ja 
tõhususe ning kaupade ja teenuste 
kvaliteedi ja uudsuse alusel.

(11) Päriselt integreeritud ja 
konkurentsivõimelisel siseturul 
konkureerivad teenuseosutajad 
tootlikkuse, tõhususe, tööjõu haridus- ja 
oskuste taseme ning kaupade ja teenuste 
kvaliteedi ja uudsuse alusel.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide pädevusse kuulub 
tasustamiseeskirjade kehtestamine 
vastavalt riigi õigusele ja tavadele. 
Lähetatud töötajate suhtes kohaldatavad 
riigi tasustamiseeskirjad peavad siiski 
olema põhjendatud vajadusega kaitsta 
lähetatud töötajaid ja need eeskirjad ei 
tohi ebaproportsionaalselt piirata teenuste 
piiriülest osutamist.

(12) Õigus kehtestada riigi õiguse ja/või 
tavade kohaselt tasustamiseeskirju on 
liikmesriikide ainupädevuses. 
Palgakujundus kuulub ainult 
liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite 
pädevusse. Eritähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et ei kahjustataks riigisiseseid 
palgakujundussüsteeme ega asjaosaliste 
vabadust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Siseriiklikul õigusel või üldiselt 
kohaldatavatel kollektiivlepingutel 
põhinevad tasu elemendid peaksid olema 
kõigile teenuseosutajatele selged ja 
läbipaistvad. Seepärast on põhjendatud 
kohustada liikmesriike avaldama tasu 
olulised elemendid ühel, 
jõustamisdirektiivi artikliga 5 ette nähtud 
veebisaidil.

(13) Tasu elemendid, makstava tasu 
arvutamiseks kasutatav meetod ja 
vajaduse korral erinevatesse töötasu 
kategooriatesse liigitamise kriteeriumid 
peaksid olema kõigi teenuseosutajate ja 
lähetatud töötajate jaoks selged ja 
läbipaistvad. Tasu arvutamisel tuleks 
arvesse võtta kõiki kohustuslikke 
elemente, mis on sätestatud õigusaktides, 
kohaldatavates kollektiivlepingutes või 
vahekohtu otsustes, tingimusel et neid 
elemente kohaldatakse ka kohalikul 
tasandil. Seepärast tuleb liikmesriike 
kohustada avaldama tasu olulised 
elemendid, mis on kohaldatavate 
õigusaktide ja kollektiivlepingutega 
kindlaks määratud, jõustamisdirektiivi 
artiklis 5 ette nähtud ühtsel veebisaidil, 
sest läbipaistvus ja teabe kättesaadavus on 
vajalikud, et tekiks õiguskindlus ja õiguse 
jõustamine oleks tagatud. Ühtsel 
ametlikul riiklikul veebisaidil esitatud 
teave peaks olema kooskõlas riigisisese 
õiguse ja riigi tavadega ning sellega 
tuleks austada sotsiaalpartnerite 
tegevusvabadust. Iga liikmesriik peaks 
tagama, et tema veebisait töötab 
korralikult ja seda ajakohastatakse 
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korrapäraselt. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Direktiivis 2014/67/EL on ette 
nähtud mitu sätet, millega tagada, et 
töötajate lähetamise eeskirju täidetakse ja 
neid järgivad kõik teenuseosutajad. 
Direktiivi 2014/67/EL artiklis 4 on 
esitatud loetelu asjaoludest, mida tuleks 
hinnata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
tõepoolest lähetamisega, ning ennetada 
eeskirjade kuritarvitamist ja nendest 
kõrvalehoidmist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13b) Enne lähetuse algust peaksid 
tööandjad võtma meetmeid, et esitada 
kooskõlas nõukogu 
direktiiviga 91/533/EMÜ1a lähetusega 
seotud töötingimuste kohta vajalikku 
teavet.
_________________
1a Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta 
direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse 
kohta teavitada töötajaid töölepingu või 
töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 
18.10.1991, lk 32).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13c) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
teenuste osutamise vabaduse ja lähetatud 
töötajate kaitse jaoks tasakaalustatud 
raamistik, mis on mittediskrimineeriv, 
läbipaistev ja proportsionaalne ning mille 
korral on arvesse võetud, et riikides on 
palju eri laadi töösuhteid. Direktiiviga ei 
takistata lähetatud töötajate suhtes 
soodsamate töötingimuste kohaldamist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13d) Käesolev direktiiv ei tohiks mingil 
viisil mõjutada liikmesriikides ega liidu 
tasandil tunnustatud põhiõiguste 
teostamist, sealhulgas streigiõigus või -
vabadus või õigus või vabadus võtta 
vastavalt riigi õigusele ja/või tavadele 
muid meetmeid, mis kuuluvad 
liikmesriikide töösuhete spetsiifiliste 
süsteemide alla. Samuti ei tohiks direktiiv 
mõjutada õigust pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja 
jõustada ega kollektiivse tegutsemise 
õigust vastavalt riigisisesele õigusele 
ja/või riigi tavadele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liikmesriikides kohaldatavad õigus- 
ja haldusnormid või kollektiivlepingud 
võivad tagada, et alltöövõtt ei anna 
ettevõtjatele võimalust vältida eeskirju, 

(14) Liikmesriikides kohaldatavate 
õigusnormide ja riigi tavadega, sealhulgas 
haldusnormide või kollektiivlepingutega, 
võidakse tagada, et alltöövõtt ei anna 
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millega tagatakse teatavad tasu hõlmavad 
töötingimused. Kui sellised 
tasustamiseeskirjad on riigi tasandil 
kehtestatud, võib liikmesriik neid 
mittediskrimineerivalt kohaldada töötajaid 
tema territooriumile lähetavate ettevõtjate 
suhtes, tingimusel et need eeskirjad ei 
piira ebaproportsionaalselt teenuste 
piiriülest osutamist.

ettevõtjatele võimalust eeskirju, millega 
tagatakse teatavad tasu hõlmavad 
töötingimused, vältida. Kui sellised 
tasustamiseeskirjad on riigi tasandil 
kehtestatud, võib liikmesriik neid 
mittediskrimineerivalt kohaldada töötajaid 
tema territooriumile lähetavate ettevõtjate 
suhtes.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Et vältida alltöövõtuga seotud 
kuritarvitusi ja kaitsta lähetatud töötajate 
õigusi, peaksid liikmesriigid kooskõlas 
riigi õiguse ja tavadega tagama, et 
lähetatud töötajad saavad kõik õigused.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14b) Liikmesriigid peaksid rangelt ja 
pidevalt tagama, et kehtivaid 
alltöövõtueeskirju täidetakse.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2008/104/EÜ renditöö kohta on 
sätestatud põhimõte, et renditöötajate 
suhtes kohaldatavad peamised töö- ja 
töölevõtmistingimused peaksid olema 

(15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2008/104/EÜ renditöö kohta on 
sätestatud põhimõte, et renditöötajate 
suhtes kohaldatavad peamised töö- ja 
töölevõtmistingimused peaksid olema 
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vähemalt sellised, mida kohaldataks nende 
suhtes siis, kui kasutajaettevõtja oleks nad 
samale ametikohale tööle võtnud. Sama 
põhimõtet tuleks kohaldada ka muusse 
liikmesriiki lähetatud renditöötajate suhtes.

vähemalt sellised, mida kohaldataks nende 
suhtes siis, kui kasutajaettevõtja oleks nad 
samale ametikohale tööle võtnud. Sama 
põhimõtet tuleks kohaldada ka muusse 
liikmesriiki lähetatud renditöötajate suhtes. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
lähetatud renditöötajaid ja riigi seest tööle 
võetud renditöötajaid koheldakse võrdselt.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1) Artikli 1 lõike 3 punkt c asendatakse 
järgmisega:

„c) ajutist tööjõudu vahendav ettevõtja 
või töötajate vahendamisega tegelev 
ettevõtja vahendab töötaja liikmesriigi 
territooriumil asuvale või tegutsevale 
ettevõtjale, kui ajutist tööjõudu vahendav 
ettevõtja või töötajate vahendamisega 
tegelev ettevõtja on töötajaga lähetamise 
ajaks sõlminud töösuhte.

„c) ajutist tööjõudu vahendav ettevõtja 
või töötajate vahendamisega tegelev 
ettevõtja vahendab töötaja liikmesriigi 
territooriumil asuvale või tegutsevale 
ettevõtjale, tingimusel et ajutist tööjõudu 
vahendav ettevõtja või töötajate 
vahendamisega tegelev ettevõtja on 
töötajaga lähetamise ajaks sõlminud 
töösuhte.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a) Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:
„4a. Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil 
viisil liikmesriikides ega liidu tasandil 
tunnustatud põhiõiguste teostamist, 
sealhulgas streigiõigus või -vabadus või 
õigus või vabadus võtta vastavalt riigi 
õigusele ja/või tavadele muid meetmeid, 
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mis kuuluvad liikmesriikide töösuhete 
spetsiifiliste süsteemide alla. Samuti ei 
mõjuta direktiiv õigust pidada 
läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, neid 
sõlmida ja jõustada ega kollektiivse 
tegutsemise õigust vastavalt riigisisesele 
õigusele ja/või riigi tavadele.“

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a Artikkel 2a

Rohkem kui 24 kuud kestev lähetus Rohkem kui 24 kuud kestev lähetus

1. Kui lähetuse eeldatav või tegelik 
kestus ületab 24 kuud, loetakse 
liikmesriiki, kelle territooriumile töötaja 
lähetatakse, riigiks, kus töötaja harilikult 
töötab.

1. Töötajate lähetus on ajutine. Kui 
lähetuse eeldatav või tegelik kestus ületab 
24 kuud, tagavad liikmesriigid, et 
ettevõtjad, kellele on osutatud artikli 1 
lõikes 1, tagavad vastava liikmesriigi 
territooriumile lähetatud töötajatele, 
olenemata töösuhte suhtes kohaldatavast 
õigusest, peale artikli 3 lõikes 1 osutatud 
töötingimuste kõik töötingimused, mida 
kohaldatakse liikmesriigis, kus teenust 
osutatakse, tingimusel et need tingimused 
on töötaja jaoks soodsamad kui need, mis 
on sätestatud töösuhte suhtes 
kohaldatavas õiguses, v.a tingimused, mis 
on seotud töölepingu sõlmimise ja 
lõpetamisega. 

2. Lõike 1 kohaldamisel võetakse samas 
kohas samu tööülesandeid täitvate 
lähetatud töötajate asendamise korral 
nende töötajate puhul, kelle tegelik 
lähetus kestab vähemalt kuus kuud, 
arvesse asjaomaste töötajate lähetuste 
kumulatiivset kestust.

2. Lõike 1 kohaldamisel võetakse samas 
kohas samu tööülesandeid täitvate 
lähetatud töötajate asendamise korral 
arvesse asjaomaste töötajate lähetuste 
kumulatiivset kestust.

2a. Liikmesriik, kus teenust osutatakse, 
võib teenuseosutaja põhjendatud taotluse 
alusel ajavahemikku, mille järel on selles 
liikmesriigis kohaldatavad töötingimused 
tagatud, nagu on osutatud lõikes 1, 
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pikendada, kui asjaomase ettevõtja 
osutatav teenus jääb ajutiseks pikemaks 
ajaks. 
Liikmesriik menetleb selliseid taotlusi 
proportsionaalselt, diskrimineerimata ja 
vajaliku kiirusega ning põhjendab oma 
otsust. Kui liikmesriik taotluse rahuldab, 
esitab ettevõtja seni, kuni asjaomaste 
teenuste osutamine lõppeb, iga 12 kuu 
tagant olukorra kohta ajakohase teabe.
Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus teeb 
selliste taotluste kohta otsuse vastavalt 
direktiivi 2014/67/EL artiklile 4 ja 
kooskõlas määrusega 883/2004/EÜ ning 
põhjendatult, proportsionaalselt ja 
diskrimineerimata. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad olenemata 
töösuhte suhtes kohaldatavast õigusest, et 
artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjad 
kindlustavad oma territooriumile lähetatud 
töötajatele töötingimused, mille 
liikmesriik, milles töö tehakse, on 
sätestanud:

1. Liikmesriigid tagavad olenemata 
töösuhte suhtes kohaldatavast õigusest, et 
artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjad 
kindlustavad oma territooriumile lähetatud 
töötajatele võrdsed töötingimused, mille 
liikmesriik, milles töö tehakse, on 
sätestanud: 

– õigus- ja haldusnormidega ja/või – õigus- ja haldusnormidega ja/või

– lõike 8 tähenduses üldiselt 
kohaldatavaks tunnistatud 
kollektiivlepingutega või vahekohtu 
otsustega, järgmistes küsimustes:

– kollektiivlepingutega või vahekohtu 
otsustega lõigete 8 ja 8a tähenduses, 
järgmistes küsimustes:

(a) maksimaalne tööaeg ja minimaalne 
puhkeaeg;

a) maksimaalne tööaeg ja minimaalne 
puhkeaeg, sealhulgas konkreetsed 
meetmed öösel, nädalavahetusel ja 
riigipühade ajal ning vahetustega 
töötamise korral;

(b) tasulise põhipuhkuse minimaalne 
pikkus;

b) tasulise põhipuhkuse minimaalne 
pikkus;
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(c) tasu, sh ületunnitöötasud; seda punkti 
ei kohaldata täiendavate tööandjapensioni 
skeemide suhtes;

c) tasu, sh ületunnitöötasud; seda punkti 
ei kohaldata täiendavate tööandjapensioni 
skeemide suhtes;

(d) töötajate vahendamise tingimused, 
eelkõige ajutist tööjõudu vahendavate 
ettevõtjate vahendatavate töötajate puhul;

d) töötajate vahendamise tingimused, 
eelkõige ajutist tööjõudu vahendavate 
ettevõtjate vahendatavate töötajate puhul;

(e) töötervishoid, -ohutus ja -hügieen; e) töötervishoid, -ohutus ja -hügieen;

(f) rasedate või hiljuti sünnitanud naiste 
ning laste ja noorte töötingimuste suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed;

f) rasedate või hiljuti sünnitanud naiste 
ning laste ja noorte töötingimuste suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed;

(g) meeste ja naiste võrdne kohtlemine 
ning muud diskrimineerimisvastased 
sätted.

g) meeste ja naiste võrdne kohtlemine 
ning muud diskrimineerimisvastased 
sätted;
ga) töötajate majutustingimused;
gb) tavapärasest töökohast eemal 
viibivatele töötajatele sõidu-, toitlustus- ja 
majutuskulude katmiseks makstavate 
toetuste määrad.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
tähendab tasu kõiki tasu elemente, mis on 
muudetud kohustuslikuks selle 
liikmesriigi, kelle territooriumile töötaja 
lähetatakse, õigus- ja haldusnormide, 
üldiselt kohaldatavaks tunnistatud 
kollektiivlepingute või vahekohtu 
otsustega ja/või juhul, kui puudub 
süsteem, mille alusel tunnistatakse 
kollektiivlepingud või vahekohtu otsused 
üldiselt kohaldatavaks, muude 
kollektiivlepingute või vahekohtu 
otsustega lõike 8 teise lõigu tähenduses.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
määratletakse tasu mõiste selle 
liikmesriigi õiguse ja/või tavade kohaselt, 
mille territooriumile töötaja lähetatakse. 

Liikmesriigid avaldavad direktiivi 
2014/67/EL artiklis 5 osutatud ühtsel 
ametlikul riiklikul veebisaidil tasu olulised 
elemendid kooskõlas punktiga c.

Liikmesriigid avaldavad käesoleva lõike 
punkti c kohased tasu olulised elemendid 
kooskõlas oma õiguse ja/või tavadega 
ning põhjendamatu viivitustega ja 
läbipaistvalt ühtsel ametlikul riiklikul 
veebisaidil ja muude sobivate vahendite 
abil, millele on osutatud 
direktiivi 2014/67/EL artikli 5 lõikes 2. 
Liikmesriigid tagavad, et ühtsel ametlikul 
riiklikul veebisaidil esitatud teave on 
täpne ja ajakohane. Komisjon avaldab 
oma veebisaidil ühtsete ametlike riiklike 
veebisaitide aadressid. 
Kui ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil 
teave enne lähetuse algust puudub või kui 
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esitatud teave ei ole korrektne, siis 
ettevõtja elementide kohaldamata jätmise 
ega ebakorrektse kohaldamise eest ei 
vastuta.
Et vältida topelt maksmist, ei ole 
käesolevas artiklis millegagi lubatud 
maksta lähetatud töötajate tasu elemente 
ega toetusi ega hüvitada kulusid, mis on 
seotud tavapärasest töökohast eemal 
tehtava tööga, rohkem kui ühe korra. 
Töötaja suhtes kohaldatakse tingimusi, 
mis on talle soodsamad.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 96/71/EÜ
Article 3 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriigi territooriumil asuvad 
ettevõtjad on õigus- ja haldusnormide või 
kollektiivlepingu alusel kohustatud oma 
lepingujärgsete kohustuste täitmiseks 
sõlmima alltöövõtulepingu üksnes 
ettevõtjatega, kes tagavad teatavad tasu 
hõlmavad töötingimused, võib asjaomane 
liikmesriik proportsionaalselt ja 
mittediskrimineerivalt ette näha, et 
sellistel ettevõtjatel on alltöövõtulepingute 
suhtes sama kohustus, mis artikli 1 lõikes 
1 osutatud, töötajaid tema territooriumile 
lähetavatel ettevõtjatel.

1a. Kui liikmesriigi territooriumil asuvad 
ettevõtjad on õigus- ja haldusnormide või 
kollektiivlepingu alusel kohustatud oma 
lepingujärgsete kohustuste täitmiseks 
sõlmima alltöövõtulepingu üksnes 
ettevõtjatega, kes tagavad teatavad 
tasutingimused, võib asjaomane 
liikmesriik kehtestada ettevõtjatele, kes 
tema territooriumile töötajaid lähetavad, 
proportsionaalselt ja diskrimineerimata 
samad kohustused. Neid nõudeid 
kohaldatakse ainult nende alltöövõtja 
töötajate suhtes, kes on lähetatud sellesse 
liikmesriiki.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) Lisatakse järgmine lõige:
„1aa.Alltöövõtu korral annab töövõtja 
teisest liikmesriigist pärit teenuseosutajale 
enne teenuselepingu algust kirjalikult 
teada, milliseid töötingimusi tasu suhtes 
kohaldatakse.“

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) Lisatakse järgmine lõige:
„1ab.Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõikidest meetmetest, millele on 
käesolevas artiklis osutatud. Komisjon 
teeb need meetmed teistele liikmesriikidele 
teatavaks.“ 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

ca) Lõike 7 teine lõik asendatakse 
järgmisega:

„Lähetusega seotud toetused loetakse 
palga alammäära hulka, välja arvatud 
juhul, kui need makstakse välja hüvitisena 
lähetusest tulenevate kulude, näiteks reisi-, 
majutus- ja söögikulude katteks. “

„Lähetusega seotud toetused loetakse 
töötasu hulka, välja arvatud juhul, kui need 
makstakse välja hüvitisena lähetusest 
tulenevate kulude, näiteks sõidu-, majutus- 
ja toitlustuskulude katteks. Sellisel juhul 
kannab need kulud tööandja ja neid ei 
arvata töötasust maha.“ 
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c b (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) Lisatakse järgmine lõige: 
„8a. Kui liikmesriigid nii otsustavad, 
võivad nad ühtlasi kooskõlas oma õiguse 
ja tavadega ning diskrimineerimata võtta 
aluseks kollektiivlepingud või vahekohtu 
otsused, mis on vastavalt selle liikmesriigi 
määratlusele, milles töö tehakse, 
asjaomases geograafilises piirkonnas, 
kutsealal või tööstusharus esinduslikud, 
ning millega antakse töötajale kõige 
soodsamad töötingimused.
Liikmesriigid tagavad, et kõigi selliste 
kollekiivlepingute või vahekohtu otsuste 
kohta on olemas teave ühtsel ametlikul 
riiklikul veebisaidil. Lähetatud töötajate 
suhtes kohaldatakse neid 
kollektiivlepinguid ainult niivõrd, kuivõrd 
need on ühtsel ametlikul riiklikul 
veebisaidil avaldatud. 
Kui ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil 
teave enne lähetuse algust puudub või kui 
esitatud teave ei ole korrektne, siis 
ettevõtja kollektiivlepingute ega 
vahekohtu otsuste kohaldamata jätmise 
ega ebakorrektse kohaldamise eest ei 
vastuta.“

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Lõige 9 jäetakse välja. d) Lõige 9 asendatakse järgmisega:
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„Peale käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
tingimuste võivad liikmesriigid ette näha, 
et artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjad on 
kohustatud tagama artikli 1 lõike 3 
punktis c osutatud töötajatele samad 
tingimused, mida liikmesriigis, milles töö 
tehakse, kohaldatakse renditöötajate 
suhtes.
Ühes liikmesriigis asutatud ajutist 
tööjõudu vahendavad ettevõtjad või 
töötajate vahendamisega tegelevad 
agentuurid võivad lähetada töötaja teise 
liikmesriigi territooriumil asutatud või 
tegutsevasse kasutajaettevõtjasse, 
tingimusel et kasutajaettevõtja on 
asutatud liikmesriigis, kuhu töötaja 
lähetatakse. Vastasel korral peetakse 
liikmesriigiks, kes lähetatud töötaja vastu 
võtab, riiki, kus töötaja harilikult töötab, 
ilma et see piiraks töötaja jaoks 
soodsamate töötingimuste kohaldamist.“ 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 3 – lõige 10

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

da) Lõige 10 asendatakse järgmisega:
10. Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike kooskõlas asutamislepingu ja 
võrdse kohtlemise põhimõttega 
kohaldamast oma riigi ja muude riikide 
ettevõtjate suhtes:

„10. Käesoleva direktiiviga ei takista 
liikmesriike kohaldamast kooskõlas 
aluslepinguga ning riigi õiguse ja 
tavadega oma riigi ettevõtjate ja riigi 
territooriumil tegutsevate teiste riikide 
ettevõtjate suhtes töötingimusi muudes kui 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
küsimustes, juhul kui tegemist on avaliku 
korra sätetega.

- töötingimusi muudes kui lõike 1 
esimeses lõigus nimetatud küsimustes, kui 
tegemist on avaliku korra sätetega,
- töötingimusi, mis on ette nähtud 
kollektiivlepingute või vahekohtu 
otsustega lõike 8 tähenduses ning on 
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seotud muude kui lisas loetletud 
toimingutega.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
mõistetakse avaliku korra all 
mittediskrimineerivaid meetmeid, mida 
võetakse avalikes huvides ja mille hulka 
kuuluvad ka töötajate kaitse, võrdse 
kohtlemise, ausa konkurentsi ja tööturu 
tõrgeteta toimimise meetmed. Neid 
meetmeid ei rakendada majanduslikel 
eesmärkidel.“

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Lõike 10 teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2a) Artikli 4 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid näevad ette koostöö 
ametivõimude vahel, kes siseriiklike 
õigusaktide kohaselt vastutavad artiklis 3 
nimetatud töötingimuste järelevalve eest. 
Koostöö hõlmab eelkõige vastamist 
kõnealuste ametivõimude põhjendatud 
infonõuetele töötajate riikidevahelise 
vahendamise kohta, kaasa arvatud ilmsete 
rikkumiste või võimalike riikidevahelise 
ebaseadusliku tegevuse juhtude kohta.

„Liikmesriigid näevad ette, et 
ametiasutused, kes vastutavad riigisiseste 
õigusaktide kohaselt artiklis 3 nimetatud 
töötingimuste järelevalve eest, teevad 
koostööd. Koostöö hõlmab eelkõige 
vastamist ametiasutuste põhjendatud 
infonõuetele töötajate riikidevahelise 
vahendamise kohta ning võitlemist ilmsete 
rikkumiste või võimalike ebaseadusliku 
tegevuse vastu, nagu riikidevahelised 
deklareerimata töö juhtumid ja näiline 
füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine. 
Koostööd toetab deklareerimata tööga 
tegelemist edendav Euroopa platvorm. 
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Kui kontaktasutusel või pädeval asutusel, 
mis asub liikmesriigis, kust töötaja 
lähetati, ei ole teavet, mida vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus nõuab, küsib ta 
selle teabe teistelt asutustelt või organitelt. 
Kui vastuvõtvale liikmesriigile esitatakse 
teave pidevalt liiga hilja, antakse sellest 
teada komisjonile, kes võtab vajalikke 
meetmeid.“

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 96/71/EÜ
Artikkel 5 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2b) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed, kui käesolevat direktiivi ei 
täideta.

„Vastuvõttev liikmesriik ja 
asukohaliikmesriik vastutavad käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste jälgimise, 
kontrollimise ja täitmise tagamise eest 
ning võtavad asjakohased meetmed, kui 
käesolevat direktiivi ei täideta. Kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Nad tagavad eelkõige, et töötajatele ja/või 
nende esindajatele oleksid kättesaadavad 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks vajalikud 
menetlused.

Nad tagavad eelkõige, et käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste 
täitmiseks vajalikud menetlused oleksid 
töötajatele ja/või töötajate esindajatele 
kättesaadavad.

Liikmesriigid tagavad, et fiktiivse 
lähetamise suhtes kohaldatakse selle 
liikmesriigi tingimusi, kus teenust 
osutatakse, olenemata sellest, millist 
õigust töösuhte suhtes kohaldatakse.“


