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Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Punkt 1 a (uus) 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 a. võtab teadmiseks käesolevale 

resolutsioonile lisatud komisjoni 

avalduse; 

Or. en 

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst: 

„EUROOPA KOMISJONI AVALDUS 

Täna vastu võetud direktiiviga muudetud direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 7 teises lõigus on 

sätestatud, et lähetusega seotud toetused loetakse tasu hulka, välja arvatud juhul, kui need 

makstakse välja hüvitisena lähetusest tegelikult tulenevate kulude, näiteks reisi-, majutus- ja 

söögikulude katteks. Samuti on selles sätestatud, et „[i]lma et see piiraks lõike 1 punkti h 

kohaldamist, hüvitab tööandja lähetatud töötajale kõnealused kulud vastavalt lähetatud töötaja 

töösuhte suhtes kohaldatavale riigi õigusele ja/või tavadele“.  

Komisjon mõistab seda nii, et „lähetatud töötaja töösuhte suhtes kohaldatav riigi õigus ja/või 

tava“ on üldjuhul päritoluliikmesriigi õigus ja/või tava, välja arvatud juhul, kui see on 

rahvusvahelist eraõigust käsitlevate ELi eeskirjade kohaselt teisiti kindlaks määratud. 

Kohtuasjas C-396/13 (punkt 59) tehtud otsust arvesse võttes hõlmab hüvitis samuti olukorda, 

kus tööandja katab töötajate kulud, ilma et töötaja peaks esmalt kulud tasuma ja seejärel 

nende hüvitamist taotlema. 

Komisjon märgib, et täna vastu võetud direktiivis on ette nähtud, et kuna rahvusvahelises 

maanteetranspordis tehtav töö tähendab väga suurt liikuvust, kohaldatakse lähetamist 

käsitlevaid muudetud eeskirju nimetatud sektori suhtes alles alates kuupäevast, mil hakatakse 

kohaldama seadusandlikku akti, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ jõustamisnõuete 

osas ja millega sätestatakse erieeskirjad seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EÜ 

sõidukijuhtide lähetamiseks maanteeveosektoris. 

Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles nimetatud õigusakti kiiresti vastu 

võtma, et kohandada eeskirju just kõnealuse sektori lähetatud töötajate vajadustega, tagades 



 

AM\1154290ET.docx  PE621.616v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

samas maanteeveo siseturu nõuetekohase toimimise. 

Kuni sektoripõhise õigusakti kohaldamise kuupäevani jäävad direktiiv 96/71/EÜ ja direktiiv 

2014/67/EL maanteeveo suhtes kehtima. Neid seadusandlikke akte ei kohaldata 

maanteevedude suhtes, mis ei ole lähetamised.  

Komisjon jätkab praeguste eeskirjade korrektse jõustamise tähelepanelikku jälgimist, eriti 

maanteeveo sektoris, ja võtab vajaduse korral meetmeid.“ 

 

 


