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▼B
EUROOPA

PARLAMENDI JA NÕUKOGU
96/71/EÜ,

DIREKTIIV

16. detsember 1996,
töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega
Artikkel 1
▼M1
Reguleerimisese ja kohaldamisala
-1.
Käesoleva direktiiviga tagatakse lähetatud töötajate kaitse lähetuse
jooksul seoses teenuste osutamise vabadusega, kehtestades töötingimusi
ning töötajate tervise kaitset ja ohutust käsitlevad kohustuslikud sätted,
mida tuleb järgida.

-1a.
Käesolev direktiiv ei mõjuta mingil viisil liikmesriikides ja liidu
tasandil tunnustatud põhiõiguste, sealhulgas streigiõiguse või -vabaduse
teostamist või õigust või vabadust võtta muid liikmesriikide töösuhete
erisüsteemidega hõlmatud meetmeid, mis on kooskõlas liikmesriikide
õiguse ja/või tavaga. Samuti ei mõjuta direktiiv õigust pidada läbirää
kimisi kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja jõustada ega kollektiivse
tegutsemise õigust vastavalt liikmesriikide õigusele ja/või tavale.

▼B
1.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse liikmesriigis asuvate ettevõtjate
suhtes, kes seoses riikidevahelise teenuste osutamisega lähe- tavad
töötajaid lõike 3 kohaselt liikmesriigi territooriumile.

2.
Käesolevat direktiivi ei kohaldata merekaubaveoettevõtjate merd
sõitvate töötajate suhtes.

3.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse niivõrd, kuivõrd lõikes 1 nime
tatud ettevõtjad võtavad ühe järgmistest riikidevahelistest meetmetest:

a) ettevõtja lähetab töötajad liikmesriigi territooriumile oma nimel ja
juhtimisel lepingu alusel, mis on sõlmitud lähetava ettevõtja ja kõne
aluses liikmesriigis tegutseva lepinguosalise vahel, kellele teenused
on mõeldud, kui lähetav ettevõtja ja töötaja on lähetamise ajaks
sõlminud töösuhte;

b) ettevõtja lähetab töötajad liikmesriigi territooriumil asuvasse kontser
nile kuuluvasse asutusse või ettevõttesse, kui lähetav ettevõtja ja
töötaja on lähetamise ajaks sõlminud töösuhte;

▼M1
c) ajutist tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate vahendamisega
tegelev ettevõtja vahendab töötaja liikmesriigi territooriumil asuvale
või tegutsevale kasutajaettevõtjale, kui ajutist tööjõudu vahendaval
ettevõtjal või töötajate vahendamisega tegeleval ettevõtjal on tööta
jaga lähetuse ajal töösuhe.
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▼M1
Kui punkti c kohaselt ajutist tööjõudu vahendava ettevõtja või töötajate
vahendamisega tegeleva ettevõtja poolt kasutajaettevõtjale vahendatud
töötaja peab töötama olukorras, kus kasutajaettevõtja pakub piiriüleseid
teenuseid punktides a, b või c osutatud viisil teise liikmesriigi territoo
riumil kui see, kus töötaja tavaliselt ajutist tööjõudu vahendava ette
võtja, töötajate vahendamisega tegeleva ettevõtja või kasutajaettevõtja
heaks töötab, loetakse, et töötaja on selle liikmesriigi territooriumile
lähetanud see ajutist tööjõudu vahendav ettevõtja või töötajate vahenda
misega tegelev ettevõtja, kellega tal on töösuhe. Ajutist tööjõudu vahen
davat ettevõtjat või töötajate vahendamisega tegelevat ettevõtjat loetakse
lõikes 1 osutatud ettevõtjaks ning ta peab täielikult järgima käesoleva
direktiivi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/67/EL (1)
asjaomaseid sätteid.

Kasutajaettevõtja teavitab seda ajutist tööjõudu vahendavat ettevõtjat või
töötajate vahendamisega tegelevat ettevõtjat, kes töötaja vahendas,
aegsasti enne teises lõigus osutatud töö algust.

▼B
4.
Kolmandas riigis asuvaid ettevõtjaid ei või kohelda soodsamalt kui
liikmesriigis asuvaid ettevõtjaid.

Artikkel 2
Mõiste
1.
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmist mõistet: lähetatud
töötaja — töötaja, kes piiratud aja jooksul teeb oma tööd muu liikmes
riigi territooriumil kui riik, kus ta tavaliselt töötab.

2.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel vastab töötaja mõiste selle liik
mesriigi õiguses kehtivale mõistele, mille territooriumile töötaja on lähe
tatud.

Artikkel 3
Töötingimused
▼M1
1.
Olenemata töösuhtele kohaldatavast õigusest, tagavad liikmes
riigid, et artikli 1 lõikes 1 nimetatud ettevõtjad kindlustavad nende
territooriumile lähetatud töötajatele võrdse kohtlemise põhimõttest
lähtudes töötingimused, mille liikmesriik, kus tööd tehakse, on sätes
tanud:

— õigus- või haldusnormidega ja/või

— üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või lõike 8 kohaselt muul viisil
kohaldatavate kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega, mis käsit
levad:
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL,
mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste
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).
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▼M1
a) maksimaalset tööaega ja minimaalset puhkeaega;

b) tasulise põhipuhkuse minimaalset pikkust;

c) töötasu, sealhulgas ületunnitöötasu; seda punkti ei kohaldata
täiendavate tööandjapensioni skeemide suhtes;

d) töötajate vahendamise tingimusi, eelkõige ajutist tööjõudu vahen
davate ettevõtjate vahendatavate töötajate puhul;

e) töötervishoidu, -ohutust ja -hügieeni;

f) rasedate või hiljuti sünnitanud naiste ning laste ja noorte töötin
gimuste suhtes kohaldatavaid kaitsemeetmeid;

g) meeste ja naiste võrdset kohtlemist ning muid diskrimineerimist
keelavaid sätteid;

h) alalisest töö tegemise kohast eemal viibivatele töötajatele
tööandja poolt pakutavaid majutustingimusi;

i) toetusi või kuluhüvitisi, mis on ette nähtud reisi-, söögi- ja maju
tuskulude katteks tööga seotud põhjustel kodust eemal viibivatele
töötajatele.

Punkti i kohaldatakse lähetatud töötajate reisi-, söögi- ja majutuskulude
suhtes üksnes siis, kui nad peavad sõitma oma alalisse töö tegemise
kohta ja tagasi liikmesriigis, kelle territooriumile nad on lähetatud, või
kui tööandja on nad ajutiselt nende alalisest töö tegemise kohast teise
töö tegemise kohta saatnud.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel määratakse töötasu mõiste kindlaks
selle liikmesriigi õiguse ja/või tava kohaselt, kelle territooriumile töötaja
lähetatakse, ning see hõlmab kõiki töötasu olulisi elemente, mis on
muudetud kohustuslikuks kõnealuse riigi õigus- ja haldusnormide, selles
liikmesriigis üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või lõike 8 kohaselt
muul viisil kohaldatavate kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega.

Ilma et see piiraks direktiivi 2014/67/EL artikli 5 kohaldamist, aval
davad liikmesriigid vastavalt liikmesriigi õigusele ja/või tavale ning
põhjendamatu viivituseta ja läbipaistvalt kõnealuses artiklis osutatud
ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil töötingimusi käsitleva teabe, seal
hulgas käesoleva lõigu kolmandas lõikes osutatud töötasu olulised
elemendid ning kõik töötingimused vastavalt käesoleva artikli
lõikele 1a.

Liikmesriigid tagavad, et ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil esitatud
teave on täpne ja ajakohane. Komisjon avaldab oma veebisaidil ühtsete
ametlike riiklike veebisaitide aadressid.

01996L0071 — ET — 30.07.2020 — 001.001 — 5
▼M1
Kui vastuolus direktiivi 2014/67/EL artiklis 5 sätestatud nõuetega ei ole
ühtsel ametlikul riiklikul veebisaidil avaldatud teabes täpsustatud, milli
seid töötingimusi kohaldatakse, võetakse seda asjaolu vastavalt liikmes
riigi õigusele ja/või tavale arvesse karistuste määramisel, mida kohalda
takse liikmesriigi käesoleva direktiivi alusel vastu võetud õigusnormide
rikkumise korral nende karistuste proportsionaalsuse tagamiseks vaja
likul määral.

1a.
Kui lähetuse tegelik kestus ületab 12 kuud, tagavad liikmesriigid
olenemata töösuhtele kohaldatavatest õigusaktidest, et artikli 1 lõikes 1
nimetatud ettevõtjad kindlustavad nende territooriumile lähetatud tööta
jatele võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes lisaks käesoleva artikli
lõikes 1 osutatud töötingimustele kõik kohaldatavad töötingimused,
mille liikmesriik, kus tööd tehakse, on sätestanud:

— õigus- või haldusnormidega ja/või

— üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või lõike 8 kohaselt muul viisil
kohaldatavate kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega.

Käesoleva lõike esimest lõiku ei kohaldata järgmistele küsimustele:

a) töölepingu sõlmimise ja lõpetamisega seotud menetlused, formaal
sused ja tingimused, sealhulgas konkurentsi keelavad klauslid;

b) täiendavad tööandjapensioni skeemid.

Kui teenuseosutaja esitab põhjendatud teate, pikendab liikmesriik, kus
teenust osutatakse, esimeses lõigus osutatud ajavahemikku 18 kuuni.

Kui artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtja asendab lähetatud töötaja teise
samas kohas sama tööülesannet täitva lähetatud töötajaga, loetakse käes
oleva lõike kohaldamisel lähetuse kestuseks asjaomaste lähetatud tööta
jate lähetuste kumulatiivne kestus.

Käesoleva lõike neljandas lõigus osutatud mõiste „sama tööülesande
täitmine samas kohas” määratlemisel võetakse muu hulgas arvesse
osutatava teenuse või tehtava töö laadi ning asjakohasel juhul töökoha
aadressi (aadresse).

1b.
Liikmesriigid sätestavad, et artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud
ettevõtjad tagavad lähetatud töötajatele töötingimused, mida kohalda
takse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2008/104/EÜ (1) artiklile 5 selliste renditöötajate suhtes, kelle on vahen
danud rendiagentuur, mis asub liikmesriigis, kus tööd tehakse.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv
2008/104/EÜ, renditöö kohta (ELT L 327, 5.12.2008, lk 9).
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▼M1
Kasutajaettevõtja teatab artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud ettevõtjatele
need töötingimused, mida ta kohaldab töötingimuste ja töötasu suhtes
käesoleva lõike esimese lõiguga hõlmatud ulatuses.

▼B
2.
Toodete esmase kokkupaneku ja/või paigaldamise korral, kui see
on kauba tarnelepingu lahutamatu osa ning vajalik tarnitud kauba kasu
tuselevõtmiseks ning kui töö tegijad on tarniva ettevõtja oskustöölised
ja/või spetsialistid, ei kohaldata lõike 1 esimese lõigu punkte b ja c
juhul, kui lähetus ei ole pikem kui kaheksa päeva.

Seda sätet ei kohaldata lisas loetletud ehitustööde suhtes.

3.
Liikmesriigid võivad pärast nõupidamist tööandjate ja töötajatega
ning vastavalt iga liikmesriigi traditsioonidele ja tavadele otsustada, et
lõike 1 esimese lõigu punkti c ei kohaldata artikli 1 lõike 3 punktides a
ja b nimetatud juhtudel, kui lähetus ei kesta üle ühe kuu.

4.
Liikmesriigid võivad siseriiklike õigusaktide ja/või tavade kohaselt
sätestada erandite tegemise lõike 1 esimese lõigu punktist c juhtudel,
mis on nimetatud artikli 1 lõike 3 punktides a ja b, ning liikmesriigi
otsusest käesoleva artikli lõike 3 tähenduses kollektiivlepingutega käes
oleva artikli lõike 8 tähenduses ühel või mitmel tegevusalal, kui lähetus
ei kesta üle ühe kuu.

5.
Liikmesriigid võivad sätestada erandid lõike 1 esimese lõigu punk
tidest b ja c juhtudel, mis on nimetatud artikli 1 lõike 3 punktides a ja b,
põhjusel et kavandatav töö on väikese mahuga.

Liikmesriigid määravad esimeses lõigus nimetatud võimaluse kasuta
mise korral kindlaks kriteeriumid, millele kavandatav töö peab vastama,
et seda käsitataks „väikesemahulisena”.

6.
Lähetuse pikkus arvutatakse välja üheaastase võrdlusperioodi
põhjal lähetuse algusest alates.

Arvutamisel võetakse arvesse kõik varasemad perioodid, mil ametikohal
on töötanud lähetatud töötaja.

▼M1
7.
Lõiked 1–6 ei piira töötajate jaoks soodsamate töötingimuste
kohaldamist.

Lähetusega seotud toetused loetakse töötasu hulka, välja arvatud juhul,
kui need makstakse välja hüvitisena lähetusest tegelikult tulenevate
kulude, näiteks reisi-, majutus- ja söögikulude katteks. ►C1 Ilma et
see piiraks lõike 1 esimese lõigu punkti i kohaldamist, hüvitab tööandja
lähetatud töötajale kõnealused kulud vastavalt lähetatud töötaja töösuh
tele kohaldatavale liikmesriigi õigusele ja/või tavale. ◄
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▼M1
Kui töösuhtele kohaldatavates töötingimustes ei ole kindlaks määratud,
kas lähetusega seotud toetust makstakse ja kui makstakse, siis milline
osa lähetusega seotud toetusest makstakse lähetusest tulenevate tegelike
kulude hüvitamiseks ja milline osa sellest on töötasu osa, loetakse, et
kogu toetus makstakse lähetusest tegelikult tulenevate kulude katteks.
▼B
8.
Mõiste „üldiselt kohaldatavaks tunnistatud kollektiivlepingud või
vahekohtu otsused” hõlmab kollektiivlepinguid ja vahekohtu otsuseid,
mida peavad täitma kõik ettevõtjad, kes asuvad vastavas geograafilises
piirkonnas ning tegutsevad asjaomasel kutsealal või asjaomases tööstus
harus.
▼M1
Kui kollektiivlepingute või vahekohtu otsuste üldiselt kohaldatavaks
tunnistamise süsteem esimese lõigu tähenduses puudub või sellisele
süsteemile lisaks võivad liikmesriigid otsustada aluseks võtta:
— kollektiivlepingud või vahekohtu otsused, mida tavaliselt kohalda
takse kõigi samalaadsete ettevõtjate suhtes, kes asuvad vastavas
geograafilises piirkonnas ning tegutsevad asjaomasel kutsealal või
asjaomases tööstusharus, ja/või
— kollektiivlepingud, mille on sõlminud riigi tasandil kõige represen
tatiivsemad tööandjate ja töötajate organisatsioonid ning mida kohal
datakse kogu riigi territooriumil,
Kui nende kohaldamisel artikli 1 lõikes 1 nimetatud ettevõtjate suhtes
käesoleva artikli lõike 1 esimeses lõigus loetletud küsimustes või asja
kohasel juhul seoses töötingimustega, mis on tagatud käesoleva artikli
lõike 1a kohaselt lähetatud töötajatele, on tagatud kõnealuste ettevõtjate
ja muude selles lõigus nimetatud samalaadses olukorras olevate ettevõt
jate võrdne kohtlemine.
Võrdne kohtlemine käesoleva artikli tähenduses loetakse tagatuks, kui
samalaadses olukorras olevad liikmesriigi ettevõtjad:
— peavad kõnealuses kohas või asjaomasel tegevusalal täitma käesole
va artikli lõike 1 esimeses lõigus loetletud küsimustes või asjako
hasel juhul seoses töötingimustega, mis on tagatud käesoleva artikli
lõike 1a kohaselt lähetatud töötajatele, samu kohustusi nagu artikli 1
lõikes 1 osutatud ettevõtjad, ja
— peavad täitma kõnealused kohustused sama tulemusega.
9.
Liikmesriigid võivad nõuda, et artikli 1 lõikes 1 nimetatud ette
võtjad peavad tagama artikli 1 lõike 3 punktis c nimetatud töötajatele
muud kui artikli 3 lõikes 1b osutatud töötingimused, mida kohaldatakse
ajutiste töötajate suhtes selles liikmesriigis, kus tööd tehakse, lisaks
nendele töötingimustele, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 1b.
10.
Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike kooskõlas aluslepinguga
kohaldamast oma ja teiste liikmesriikide ettevõtjate suhtes võrdse koht
lemise põhimõtte alusel muid kui lõike 1 esimeses lõigus nimetatud
küsimusi puudutavaid töötingimusi, kui tegemist on avalikku korda
käsitlevate sätetega.
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▼B
Artikkel 4
Koostöö teavitamisel
1.
Käesoleva direktiivi rakendamisel määravad liikmesriigid siseriik
like õigusaktide ja/või tavade kohaselt ühe või mitu kontakt- asutust või
ühe või mitu pädevat riigiasutust.
▼M1
2.
Liikmesriigid näevad ette koostöö pädevate asutuste või organite,
sealhulgas avalik-õiguslike asutuste vahel, kes liikmesriigi õiguse koha
selt vastutavad artiklis 3 nimetatud töötingimuste järelevalve eest, seal
hulgas liidu tasandil. Koostöö hõlmab eelkõige vastamist kõnealuste
asutuste või organite põhjendatud infonõuetele töötajate riikidevahelise
vahendamise kohta ning võitlemist ilmsete rikkumiste või võimaliku
ebaseadusliku tegevuse vastu, nagu töötajate lähetamisega seotud riiki
devahelised deklareerimata töö juhtumid ja näiline füüsilisest isikust
ettevõtjana töötamine. Kui selle liikmesriigi pädeval asutusel või
organil, kust töötaja on lähetatud, ei ole teavet, mida selle liikmesriigi,
kelle territooriumile töötaja on lähetatud, pädev asutus või organ nõuab,
püüab ta saada seda teavet teistelt selle liikmesriigi asutustelt või orga
nitelt. Kui sellele liikmesriigile, kelle territooriumile töötaja on lähe
tatud, esitatakse nimetatud teave pidevalt liiga hilja, antakse sellest
teada komisjonile, kes võtab vajalikke meetmeid.
▼B
Komisjon ja esimeses lõigus nimetatud ametivõimud teevad tihedat
koostööd raskuste analüüsimisel, mis võivad tekkida artikli 3 lõike 10
kohaldamisel.
Vastastikust haldusabi antakse tasuta.
3.
Iga liikmesriik võtab asjakohased meetmed, et teha teave artiklis 3
nimetatud töötingimuste kohta üldkättesaadavaks.
4.
Iga liikmesriik teatab muudele liikmesriikidele ja komisjonile
lõikes 1 nimetatud kontaktasutustest ja/või pädevatest asutustest.
▼M1
Artikkel 5
Seire, kontroll ja täitmine
Liikmesriik, kelle territooriumile töötaja on lähetatud, ja töötaja lähe
tanud liikmesriik vastutavad käesolevas direktiivis ja direktiivis
2014/67/EL sätestatud kohustuste seire, kontrollimise ja täitmise taga
mise eest ning võtavad asjakohased meetmed, kui käesolevat direktiivi
ei täideta.
Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid karistuste kohta, mida kohalda
takse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide
rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende täidevii
mise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proport
sionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid tagavad eelkõige, et töötajatele ja/või töötajate esindajatele
on kättesaadavad käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täit
miseks vajalikud menetlused.
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▼M1
Kui direktiivi 2014/67/EL artikli 4 kohaselt liikmesriigi poolt antud
üldhinnangu alusel tehakse kindlaks, et ettevõtja loob vääralt või pettuse
teel mulje, et töötaja olukord kuulub käesoleva direktiivi kohaldamis
alasse, tagab kõnealune liikmesriik, et töötaja suhtes kohaldatakse asja
omast õigust ja tava.
Liikmesriigid tagavad, et käesolev artikkel ei põhjusta seda, et asja
omase töötaja suhtes kohaldatakse vähem soodsaid tingimusi, kui lähe
tatud töötajate suhtes.
▼B
Artikkel 6
Kohtualluvus
Kasutamaks artikliga 3 tagatud töötingimuste rakendamise õigust, võib
algatada kohtumenetluse liikmesriigis, mille territooriumile töötaja on
või oli lähetatud, ilma et see piiraks õigust algatada vajaduse korral
kohtumenetlust teises riigis kohtualluvust käsitlevate kehtivate rahvus
vaheliste konventsioonide alusel.
Artikkel 7
Rakendamine
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus
normid vastu hiljemalt 16. detsembriks 1999. Liikmesriigid teatavad
nendest viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või
nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direk
tiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
Artikkel 8
Läbivaatamine komisjoni poolt
Hiljemalt 16. detsembriks 2001 vaatab komisjon läbi käesoleva direk
tiivi toimimise, et teha vajaduse korral nõukogule asjakohased muuda
tusettepanekud.
Artikkel 9
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
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▼B
LISA

▼M1
Artikli 3 lõikes 2 osutatud toimingud hõlmavad kõiki hoonete ehitamise,
remondi, hooldamise, ümberehitamise või lammutamisega seotud ehitustöid,
eelkõige järgmisi töid:

▼B
1) kaevamine
2) pinnaeemaldus
3) tegelik ehitamine
4) valmiselementide monteerimine ja demonteerimine
5) seadistamine või paigaldamine
6) ümberehitus
7) renoveerimine
8) remontimine
9) demonteerimine
10) lammutamine
11) hooldamine
12) hooldus, värvimine ja puhastamine
13) kapitaalremont.

