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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärgiks pole uute õigusnormide kogumi kehtestamine, vaid juba 
olemasoleva konventsiooni, nimelt 1980. aasta Rooma I konventsiooni (edaspidi 
konventsioon) muutmine ühenduse õigusaktiks. Komisjon on samuti püüdnud kaasajastada 
konventsiooni teatud sätteid, eelkõige neid, mis käsitlevad töölepinguid.

Ettepanekule eelnesid konsultatsioonid liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga, eelkõige 
rohelise raamatu ja avaliku ärakuulamise raames.1 Rohelise raamatu raames saadi umbes 80 
vastust valitsustelt, ülikoolidelt, õigusala praktiseerijatelt jne.2 Euroopa Ühendusel on 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 61 punkti c kohaselt õiguslik pädevus võtta vastu 
kollisiooninorme (või rahvusvahelist eraõigust) käsitlevaid ühenduse õigusakte.

Komisjon esitas ettepaneku 15. detsembril 2005. a. Euroopa Parlamendi vastutavaks 
komisjoniks on nimetatud õiguskomisjon.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon on otsustanud esitada vastutavale komisjonile ettepaneku kohta 
arvamuse projekti, kuna direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega on ettepanekuga lähedalt seotud. Ettepanek käsitleb ka tähtsaid muudatusi 
töölepingutele kohaldatavate õigusnormide alal.

Käesolev arvamuse projekt toob esile vastuolulisusi ja õiguslikke tehnilisi elemente, mida 
saab määruse täiustamise huvides selgemaks muuta. Üldeesmärgiks on töölepingutele 
kohaldatava õiguse suurem õiguslik kindlus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 11

(11) Individuaalsete töölepingute puhul peab 
olema kollisiooninormi alusel võimalik 
määrata kindlaks, millise riigi õigusega 
töösuhe on tegelikult kõige tihedamini 
seotud. See norm ei kahjusta lähetusriigi 

(11) Individuaalsete töölepingute puhul peab 
olema kollisiooninormi alusel võimalik 
määrata kindlaks, millise riigi õigusega 
töösuhe on tegelikult kõige tihedamini 
seotud. See määrus ei piira lähetusriigi 

  
1 KOM(2002)0654 roheline raamat 1980. aasta lepinguliste kohtutuste suhtes kohaldatava õiguse Rooma 
konventsiooni muutmise kohta ühenduse õigusaktiks ja selle kaasajastamise kohta.
2 Kõik kaastööd on avaldatud komisjoni justiits- ja siseküsimuste peadirektoraadi veebilehel;
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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kohustuslike sätete kohaldamist, mis on ette 
nähtud 16. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega.

kohustuslike sätete kohaldamist, mis on ette 
nähtud 16. detsembri 1996. aasta direktiivis 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega.

Selgitus

Määruse suhe direktiiviga 96/71/EÜ ning sellele direktiivile viitamine määruses peavad 
olema selged. Esimeses lauses sisalduv norm pole ainus element, mille tõttu määrus ei tohiks 
piirata lähetusdirektiivi sätete kohaldamist. Sõna "kahjusta" tundub siin ebaselge ning 
asendatakse sõnaga "piira". Muudatusettepanek annab suhtele direktiiviga 96/71/EÜ selguse 
ja järjepidevuse.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Direktiivis 96/71/EÜ1 kehtestatakse 
töötajate kaitse miinimumeeskirjad, mida 
kohaldatakse töötajate suhtes, kes on 
lähetatud tööle muu liikmesriigi 
territooriumile kui see riik, kus nad 
tavaliselt töötavad, ja liikmesriike ei 
takistata kehtestamast muid töötingimusi, 
mis on sätestatud kollektiivlepingutes, ega 
muid töötingimusi, kui tegemist on avaliku 
korra sätetega.
1 ELT L 18, 21.1.1997, lk 1.

Selgitus

See uus põhjendus selgitab direktiivis 96/71/EÜ sätestatud eeskirjade erilist olemust. 
Nimetatud direktiiv ei takista liikmesriike võtmast riigi tasandil vastu tugevamaid 
kaitsemeetmeid, näiteks kehtestades muud töötingimused avaliku korra sätete puhul.

Muudatusettepanek 3
Artikli 6 lõige 1

1. Olenemata artikli 3 sätetest, ei põhjusta 
töölepingu puhul poolte valitud õigus töötaja 
ilmajätmist kaitsest, mis on talle ette nähtud 
kohustuslike sätetega, mida käesoleva artikli 
kohaselt kohaldataks õiguse valiku 
puudumisel.

1. Olenemata artikli 3 sätetest, ei põhjusta 
individuaalse töölepingu puhul poolte 
valitud õigus töötaja ilmajätmist kaitsest, 
mis on talle ette nähtud kohustuslike 
sätetega, mida käesoleva artikli kohaselt 
kohaldataks õiguse valiku puudumisel.
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Selgitus

Artikli 6 pealkiri on "Individuaalsed töölepingud", kuid artikli 6 tekstis on kirjas "töölepingu". 
See lahknevus oli olemas juba konventsioonis. See lahknevus on tähenduselt mõnevõrra 
mitmemõtteline. "Tööleping" näib olevat laiem mõiste, hõlmates mõnedes liikmesriikides 
võimalusel kollektiivlepingud, samas kui sõnastus "individuaalne tööleping" välistaks artikli 6 
kohaldamise kollektiivlepingutele. Sõnastust "individuaalne tööleping" kasutatakse 
järjepidevuse huvides.

Muudatusettepanek 4
Artikli 6 lõige 2

2. Artikli 3 kohase valiku puudumisel 
kohaldatakse töölepingu suhtes:

2. Olenemata artikli 4 sätetest kohaldatakse 
artikli 3 kohase valiku puudumisel 
individuaalse töölepingu suhtes:

Selgitus

Komisjon on kustutanud konventsioonis esineva fraasi "olenemata artikli 4 sätetest". See tekst 
taastatakse selguse ja järjepidevuse huvides.

Muudatusettepanek 5
Artikli 6 lõike 2 punkt a

(a) selle riigi õigust, kus või kust töötaja 
teeb harilikult oma lepingujärgselt tööd. 
Sellise hariliku töö asukohta ei loeta 
muutunuks, kui töötaja ajutiselt töötab teises 
riigis. Töötamine teises riigis on ajutine, kui 
töötaja peab pärast ülesannete täitmist 
välismaal asuma tagasi tööle oma 
elukohajärgsesse riiki. Uue töölepingu 
sõlmimine algse tööandjaga või temaga 
samasse kontserni kuuluva tööandjaga ei 
tähenda, et töötamist teises riigis ei saaks 
pidada ajutiseks;

(a) selle riigi õigust, kus töötaja teeb 
harilikult oma lepingujärgselt tööd. Sellise 
hariliku töö asukohta ei loeta muutunuks, 
kui töötaja ajutiselt töötab teises riigis. Tema 
töö- ja palgatingimustele kohaldatakse selle 
riigi õigust, kus ta ajutiselt töötab.  
Töötamine teises riigis on ajutine, kui 
töötaja peab pärast konkreetsete ülesannete 
täitmist välismaal asuma tagasi tööle oma 
elukohajärgsesse riiki. 

Selgitus

Tekst "töötamine teises riigis on ajutine, kui töötaja peab pärast ülesannete täitmist välismaal 
asuma tagasi tööle oma elukohajärgsesse riiki" ei sisaldu konventsioonis. On oht, et 
"ülesandeid" hakatakse avaralt tõlgendama. Mis juhtub, kui töötaja ülesandeks on näiteks 
esindada X liikmesriigis asuvat tööandjat tema tegevuses Y liikmesriigis? Kuna on selline 
ülesanne "täidetud"? See ajavahemik võib osutuda väga pikaks. Sõna "konkreetsete" lisamine 
osutab, et ajutist tegevust teises riigis tuleks tõlgendada kitsalt.
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Seda teksti konventsioonis pole. Kohaliku tööandja ja töötaja vahelise konflikti korral on 
ainus asjakohane töökoht lähetusriigis. Võidakse kohaldada muud õigust, kuid ainult 3. 
peatüki erandiklausli kaudu. Lisatud lause laiendab ja seeläbi ähmastab töökoha kui 
korrapäraselt siduva teguri mõistet. Peale selle võib see säte õhutada sõlmima töölepinguid, 
mis oleksid ainult kattevarjuks tõelisele lepingule.  Seetõttu tuleb see säte kustutada.

Väljend "kust" on väga mitmemõtteline. Muudatusettepaneku eesmärk on takistada 
regulaarset lähetamist neist liikmesriikidest, kus tööseadusandlus on vähem arenenud kui 
lähetusriigis.

Muudatusettepanek 6
Artikli 6 lõike 2 punkt a a (uus)

a a) kui töötaja ei tee oma harilikku tööd 
samas riigis, siis selle riigi õigust, kust 
töötaja teeb harilikult oma lepingujärgset 
tööd;

Muudatusettepanek 7
Artikli 6 lõike 2 teine lõik (uus)

välja arvatud juhul, kui asjaoludest 
tervikuna ilmneb, et leping on tugevamalt 
seotud mõne teise riigiga; sel juhul 
kohaldatakse lepingu suhtes selle teise riigi 
õigust.

Muudatusettepanek 8
Artikli 6 lõige 3

3. Lõikes 2 nimetatud õiguse võib jätta 
kohaldamata, kui asjaoludest tervikuna 
ilmneb, et leping on tugevamalt seotud 
mõne teise riigiga; sel juhul kohaldatakse 
lepingu suhtes selle teise riigi õigust.

välja jäetud

Selgitus

See paindlikkusklausel tuleks jätta erijuhtude jaoks, nagu näiteks lennukite ja laevade pardal 
või naftaplatvormidel töötajad. Sel põhjusel on parem paigutada see klausel lõikesse, mis 
käsitleb konkreetselt seda teemat.

Muudatusettepanek 9
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Artikli 8 lõige 1

1. Kohustuslikud sätted on sätted, millest 
kinnipidamist peetakse riigi poliitilise, 
sotsiaalse või majanduskorralduse 
säilitamise seisukohast niivõrd oluliseks, et 
nende kohaldamist nõutakse igas olukorras, 
mis kuuluvad nende reguleerimisalasse, 
olenemata sellest, millist õigust käesoleva 
määruse kohaselt muidu kohaldatakse.

1. Käesoleva artikli kohaselt on 
kohustuslikud sätted, millest kinnipidamist 
peetakse riigi töötajate kaitsmise või 
poliitilise, sotsiaalse või majanduskorralduse 
säilitamise seisukohast niivõrd vajalikuks, et 
nende kohaldamist nõutakse igas olukorras, 
mis kuuluvad nende reguleerimisalasse, 
olenemata sellest, millist õigust käesoleva 
määruse kohaselt muidu kohaldatakse.

Selgitus

Tekst "käesoleva artikli kohaselt" lisatakse selguse ja järjepidevuse huvides. Määruse 
erinevates osades esineb erineva tähendusega kohustuslikke sätteid. Seetõttu on tähtis 
kindlaks teha, et artiklis 8 olev kohustuslike sätete määratlus kehtib vaid selle konkreetse 
töölepinguid käsitleva artikli puhul.

Sõna "oluliseks" asendatakse sõnaga "vajalikuks". Töötajate lähetamise direktiivi aluseks on 
vastuvõtja liikmesriigi võimalus lähetuse korral päritoluliikmesriigi õigusest kõrvale kalduda. 
Nende vastuvõtja liikmesriigi tööseadusandluse n-ö tuumsätete kitsas määratlus, mida saaks 
kohaldada lähetuse korral, võiks mõjuda negatiivselt töötajate lähetamise direktiivi artikli 3 
lõikes 1 toodud nimekirjale või takistada selle laiendamist teistele töökaitse valdkondadele. 
Kohustuslike sätete määratlus võib samuti mõjuda kahjulikult liikmesriigi poolsele 
töötingimuste kohaldamisele muudes kui artikli 3 lõikes 1 nimetatud küsimustes, kui tegemist 
on avaliku korra sätetega.

Kohustuslike sätete mõistet ei saa määratleda/tõlgendada piiravalt; see peaks sisaldama 
vähemalt töötajate kaitse seisukohast olulise tähtsusega eeskirju.
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