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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) Lähetamine on ajutist laadi ning 

lähetatud töötaja pöördub tavaliselt tagasi 

oma päritoluriiki, kui on lõpule viinud 

töö, mille tegemiseks ta lähetati. 

Arvestades aga, et teatavad lähetused 

kestavad kaua ning et on olemas seos 

vastuvõtva riigi tööturu ja pikaks ajaks 

lähetatud töötajate vahel, tuleb sätestada, 

et kauem kui 24 kuud kestvate lähetuste 

puhul peaksid vastuvõtvad riigid tagama, 

et ettevõtjad, kes lähetavad töötajaid selle 

riigi territooriumile, kindlustavad 

teatavad lisatingimused, mida 

kohaldatakse kohustuslikult töötajate 
suhtes, kes viibivad liikmesriigis, kus 

asjaomast tööd tehakse. Seda 

ajavahemikku tuleks pikendada 

teenuseosutaja põhjendatud teate alusel. 

Or. en 
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Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Väljakujunenud kohtupraktika 

kohaselt on lubatud teenuste osutamise 

vabadust piirata vaid siis, kui seda 

õigustavad ülekaalukad üldise huvi 

põhjused, ning need piirangud peavad 

olema proportsionaalsed ja vajalikud. 

(9) Töötajate suurema kaitse tagamine 

on vajalik selleks, et kaitsta vabadust 

osutada teenuseid õiglasel alusel nii lühi- 

kui ka pikaajaliselt, eeskätt hoides ära 

aluslepingutega tagatud õiguste 

kuritarvitamist. Sellist töötajate kaitset 

tagavad eeskirjad ei või aga mõjutada 

muu liikmesriigi territooriumile töötajaid 

lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 

teenuste osutamise vabadust ka juhtumite 

puhul, kus lähetus kestab kauem kui 

24 kuud. Kõik sätted, mida kohaldatakse 

töötajate suhtes, kelle lähetus kestab 

kauem kui 24 kuud, peavad seega olema 

selle vabadusega vastavuses. 
Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on 

lubatud teenuste osutamise vabadust piirata 

vaid siis, kui seda õigustavad ülekaalukad 

avaliku huviga seotud põhjused ning kui 

need piirangud on proportsionaalsed ja 

vajalikud. 

Or. en 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt. (2) (a) Lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

 „Liikmesriigid tagavad olenemata 

töösuhte suhtes kohaldatavatest 

õigusaktidest, et artikli 1 lõikes 1 

nimetatud ettevõtjad kindlustavad nende 

territooriumile lähetatud töötajatele 

võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes 

töötingimused, mille liikmesriik, kus tööd 

tehakse, on sätestanud: 

 – õigus- ja haldusnormidega ja/või 

 – üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või 

artikli 3 lõike 8 kohaselt muul viisil 

kohaldatavate kollektiivlepingutega või 

vahekohtu otsustega. 

 (a) maksimaalne tööaeg ja minimaalne 

puhkeaeg; 

 (b) tasulise põhipuhkuse minimaalne 

pikkus; 

 (c) tasu, sh ületunnitöötasud; seda punkti 

ei kohaldata täiendavate tööandjapensioni 

skeemide suhtes; 

 (d) töötajate vahendamise tingimused, 

eelkõige ajutist tööjõudu vahendavate 

ettevõtjate vahendatavate töötajate puhul; 

 (e) töötervishoid, -ohutus ja -hügieen; 

 (f) rasedate või hiljuti sünnitanud naiste 

ning laste ja noorte töötingimuste suhtes 
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kohaldatavad kaitsemeetmed; 

 (g) meeste ja naiste võrdne kohtlemine 

ning muud diskrimineerimisvastased 

sätted. 

 (h) alalisest töökohast eemal viibivatele 

töötajatele tööandja poolt pakutavad 

majutamistingimused; 

 (i) toetused või kuluhüvitised, mis on ette 

nähtud reisi-, söögi- ja majutuskulude 

katmiseks tööga seotud põhjustel kodust 

eemal viibivatele töötajatele; seda punkti 

kohaldatakse lähetatud töötaja reisi-, 

söögi- ja majutuskulude suhtes üksnes 

siis, kui ta peab sõitma oma alalisse 

töökohta ja tagasi liikmesriigis, mille 

territooriumile ta on lähetatud, või kui 

tööandja on ta ajutiselt ühest töökohast 

teise saatnud. 

 Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

määratakse töötasu mõiste kindlaks selle 

liikmesriigi õiguse ja/või tavade kohaselt, 

kelle territooriumile töötaja lähetatakse, 

ning see hõlmab kõiki töötasu elemente, 

mis on muudetud kohustuslikuks 

kõnealuse riigi õigus- ja haldusnormide, 

selles liikmesriigis üldiselt kohaldatavaks 

tunnistatud või artikli 3 lõike 8 kohaselt 

muul viisil kohaldatavate 

kollektiivlepingute või vahekohtu 

otsustega. 

 Ilma et see piiraks direktiivi 2014/67/EL 

artikli 5 kohaldamist, avaldavad 

liikmesriigid vastavalt riigi õigusele ja/või 

tavadele ning põhjendamatu viivituseta ja 

läbipaistvalt kõnealuses artiklis osutatud 

ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil tasu 

olulised elemendid kooskõlas käesoleva 

lõike punktiga c ning kõik töötingimused 

vastavalt artikli 3 lõikele 1a. 

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 

avaldatud teabes ei ole 
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direktiivi 2014/67/EL artikli 5 kohaselt 

täpsustatud, milliseid töötingimusi tuleb 

kohaldada, võetakse seda asjaolu 

vastavalt riigi õigusele ja/või tavadele 

arvesse karistuste määramisel, mida 

kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 

vastu võetud siseriiklike õigusnormide 

rikkumise korral direktiivi 

proportsionaalsuse tagamiseks vajalikul 

määral.“ 

1 a. Kui lähetuse tegelik kestus ületab 

24 kuud, tagavad liikmesriigid olenemata 

töösuhte suhtes kohaldatavatest 

õigusaktidest, et artikli 1 lõikes 1 

nimetatud ettevõtjad kindlustavad nende 

territooriumile lähetatud töötajatele 

võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes 

lisaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 

töötingimustele kõik kohaldatavad 

töötingimused, mille liikmesriik, kus tööd 

tehakse, on sätestanud: 

(a) õigus- ja haldusnormidega ja/või 

(b) üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või 

artikli 3 lõike 8 kohaselt muul viisil 

kohaldatavate kollektiivlepingutega või 

vahekohtu otsustega. 

Käesoleva lõike esimest lõiku ei kohaldata 

järgmiste küsimuste suhtes: 

(a) töölepingu sõlmimise ja lõpetamisega 

seotud menetlused, formaalsused ja 

tingimused, sealhulgas konkurentsi 

keelavad klauslid; 

(b) täiendavad tööandjapensioni skeemid. 

Kui artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtja 

asendab lähetatud töötaja teise samas 

kohas sama tööülesannet täitva lähetatud 

töötajaga, loetakse käesoleva lõike 

kohaldamisel lähetuse kestuseks 

asjaomaste töötajate lähetuste 

kumulatiivne kestus. Käesoleva artikli 

kohaldamisel võetakse mõiste „sama 

tööülesande täitmine samas kohas“ 

määratlemisel muu hulgas arvesse 

osutatava teenuse või tehtava töö laadi 

ning asjakohasel juhul töökoha aadressi 

(aadresse). 

“ 
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Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga püütakse viia vastuvõetud tekst uuesti kooskõlla komisjoni ettepanekuga, kus 

esildati 24kuulist lähetusperioodi. Praegu puudub lähetatud töötajate puhul teenuste osutamise tähtaeg. 

Läbirääkimisrühm lühendas 24kuulist tähtaega 12 kuu võrra, mis on äärmiselt lühike ajavahemik ning 

piirab selgelt ühe ELi põhivabaduse, st teenuste vaba liikumise kasutamist. 
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Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Direktiive 96/71/EÜ ja 2014/67/EL 

ei kohaldata autoveosektori suhtes kuni 

kuupäevani, mil hakatakse kohaldama 

seadusandlikku akti, 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. 

Or. en 

Selgitus 

Läbirääkimisrühm ei lahendanud probleemi seoses eesseisvate rikkumismenetluste ja 

haldusprobleemidega, mis on seotud 2014/67 (jõustamisdirektiivi) kohaldamisega transpordisektoris. 

Muudatusettepanekuga püütakse lõpetada nende meetmete kohaldamine kuni konkreetsete õigusnormide 

vastuvõtmiseni ja nende kohaldamiseni transpordisektoris (lex specialise kujul, mis on osa 

liikuvuspaketist ja praegu arutamisel). 

 


