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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 

 

uute sätete kohta, mis reguleerivad lähetatud töötajate seadusandlust juhtide ja 

meeskonnaliikmete kohta, kes on palgatud riigisiseste transpordifirmade poolt 

 

(Prantsuse transpordikoodeksi artiklid L. 1331-1 kuni L. 1331-3 ja artiklid R. 1331-1 

kuni R. 1331-11) 

 

 

Ülevaade kindlate transpordisektori töötajate lähetamist 

reguleerivatest uutest formaalsustest 
 

 
Mis on uute Prantsuse õigusnormide üldised eesmärgid? 

 

Viidates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivile 96/71/EÜ ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivile 2014/67/EL, on uued Prantsuse õigusnormid 

(Prantsuse transpordikoodeksi artiklid L. 1331-1 kuni L. 1331-3 ja artiklid R. 1331-1 kuni R. 1331-11) 

suunatud Prantsuse töökoodeksis sätestatud töötajate lähetamist reguleerivate formaalsuste 

kohandamisele maismaatranspordisektori spetsiifilistele nõuetele. 

 

Kõik Prantsuse töökoodeksi sätted, mida pole selgesõnaliselt kehtetuks tunnistatud, kohalduvad 

jätkuvalt. 

 

Uutel normidel on kolm eesmärki: 

• sätestada formaalsused, mis on kohandatud maismaatranspordiettevõtete spetsiifilistele vajadustele 

juhtidest ja meeskonnaliikmetest töötajate Prantsusmaa piires lähetamiseks – Prantsuse töökoodeksis 

sätestatud tavaõiguse formaalsused 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ ja 15. mai 2014. aasta 

direktiivi 2014/67/EL kohaldamisel. 

• võimaldada lähetatud juhtidest ja meeskonnaliikmetest töötajatele parem ligipääs teabele oma õiguste 

kohta.  

• tugevdada kaitset paremaks võitluseks töötajate lähetuspettustega – levinud ebaõiglase konkurentsi 

praktika, mis on kahjulik seaduskuulekatele firmadele ning lähetatud töötajate õigustele ja 

töötingimustele. 

 

Mis kuupäeval uued formaalsused jõustuvad? 

 

Uued formaalsused jõustuvad täielikult 1. juulil 2016. 

 

Millises ulatuses uued formaalsused kohalduvad? 

 

Uued formaalsused kohalduvad väljaspool Prantsusmaad asuvatele ettevõtetele, kes vastavad kõigile 

alljärgnevatele tingimustele: 

 

1°) Nad teostavad ühte maismaatransporditoimingut, mis on sätestatud Prantsuse transpordikoodeksi 

artiklis L. 1321-1 (praktikas maantee- või jõetransporditoiminguid), või on nad ajutist tööjõudu 

vahendavad ettevõtted. 

 

2°) Nad lähetavad autojuhist või meeskonnaliikmest töötaja Prantsusmaale tööle Prantsuse töökoodeksi 

artiklis L. 1262-1 või artiklis L. 1262-2 sätestatud juhtudel. 

Nendele juhtudele on viidatud 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ artiklis 1, st: 

• ettevõtted, kes teostavad riikidevahelist teenust, kus teenuse saaja asub või tegutseb 

Prantsusmaal 
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• ettevõtted, kes lähetavad töötajaid sama kontserni ettevõttesse või sama firma asutusse 

• ettevõtted, kes saadavad Prantsusmaal asuvale ettevõttele ajutise töötaja, kui ajutise töö 

vahendamine toimub väljaspool Prantsusmaad. 

 

Kas uued normid kohalduvad ka tööstusettevõtetele? 

 

Maismaatranspordisektori töötajate lähetamise spetsiifilised formaalsused ei kohaldu firmadele, kes ei 

ole ise avaliku transpordi ettevõtted, nagu näiteks tööstusettevõtted, kes palkavad juhte või 

meeskonnaliikmeid oma kaupu transportima. 

 

Kas uued normid kohalduvad ka füüsilisest isikust ettevõtjatele? Kuidas neid töötajaid tuvastada? 

 

Füüsilisest isikust ettevõtjate olukord ei muutu: 

• nemad ei käi töötajate lähetamist reguleerivate reeglite alla ega ole seetõttu seotud 

deklaratsioonikohustusega ei tavaõiguse ega maismaatransporti  reguleerivate erisätete kohaselt. 

• füüsilisest isikust ettevõtjate staatus jääb Prantsuse transpordikoodeksis sätestatud uutest 

reeglitest täiesti puutumatuks. Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse tõendamiseks ei nõuta 

mingeid eridokumente. Siiski võib kontrolli korral osutuda kasulikuks esitada dokument, mis 

tõendab asjaomase poole füüsilisest isikust ettevõtja staatust nagu on reguleeritud füüsilisest 

isikust ettevõtja elukohajärgse riigi seadusandlusega. 

 

Kas lähetatud töötajatele kohalduvad normid kehtivad ka väljaspool ELi liikmesriigi piire 

asuvatele ettevõtetele? 

 

Lähetatud töötajate normid kohalduvad tööandjatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Prantsuse 

töökoodeksi artikkel L.1262-1 reguleerib töötajate ajutist lähetamist väljaspool Prantsusmaad asuva 

tööandja poolt. Seega kohalduvad lähetusega seotud sätted (kohaldatavad õigused, formaalsused ja 

lähetustingimused) nende ettevõtete töötajatele iga korrapäraselt ratifitseeritud või heakskiidetud ja 

avaldatud lepingu, konventsiooni või kokkuleppe sätete kohaselt (Prantsuse töökoodeksi artikkel L. 

1261-1). Prantsusmaa ei ole alla kirjutanud ühelegi kahepoolsele maanteetranspordisektorit puudutavale 

lepingule, mis sisaldaks erandeid töötajate lähetust puudutavatest reeglitest või selliste reeglite 

kohaldamisest. See tähendab, et tööandjad (st maanteetranspordiettevõtted), kes asuvad kolmandas 

(mitte-EL-i) riigis, peavad seega täitma Prantsuse transpordikoodeksis sätestatud 

deklareerimisformaalsusi. 

 

Miks ei täpsusta Prantsuse seadusandlus normide rakendamise juhtumeid erinevatele 

transporditoimingutele? 

 

See ei ole seadusandluse eesmärk. Uute normide ainus eesmärk on defineerida transpordisektori 

vajadustele kohandatud spetsiifilised formaalsused. 

 

Lähetatud töötajate normide ulatust reguleeritakse endiselt üksnes 16. detsembri 1996. aasta direktiivis 

96/71/EÜ sätestatud reeglitega, mis on Prantsuse õigusesse üle võetud Prantsuse töökoodeksi artiklitega 

L. 1262-1 ja L. 1262-2. 

 

Rahvusvahelised transporditoimingud Prantsusmaale või Prantsusmaalt ja kabotaažitoimingud 

Prantsusmaa territooriumil, mis teostatakse ajutiselt Prantsusmaale lähetatud töötaja poolt, kes on 

lähetava ettevõtte palgal, vastavad praktikas lähetatud töötajate normide kohaldumiskriteeriumitele ning 

on seega allutatud spetsiifilistele deklareerimiskohustustele, mis reguleerivad töötajate lähetamist 

maismaatranspordisektoris. 

 

Seevastu toiming, mis puudutab transiiti läbi riikliku territooriumi ilma kaupade peale või maha 

laadimiseta või reisijate peale või maha tulemiseta, ei vasta lähetatud töötajate normide kohaldumise 

kriteeriumitele ning ei ole seega seotud ühegi deklareerimiskohustusega ei tavaõiguse ega 

maismaatransporti reguleerivate erinormide kohaselt. 
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Kas lähetatud töötajatele, kes juhivad vähem kui 3,5 tonni kaaluvaid sõidukeid, kohalduvad 

teistsugused formaalsused? 

 

Töötajatele, kes juhivad vähem kui 3,5 tonni kaaluvaid sõidukeid, kohalduvad Prantsusmaale 

lähetamisel samad deklareerimisformaalsused. 

 

Kuidas jääb “kaheksa päeva reegliga”, mille kohaselt ei olnud formaalse deklareerimise nõuet 

töötajate lähetamiseks, kes teostavad kabotaažitoiminguid perioodil, mis on lühem kui kaheksa 

päeva? 

 

Varasema süsteemi kohaselt ei olnud lähetuse formaalse deklareerimise nõuet transpordiettevõtetele 

juhist või meeskonnaliikmest töötaja lähetamisel kabotaažitoimingute tegemiseks perioodil, mis oli 

lühem kui kaheksa päeva. 

Alates 1. juulist 2016 on see reegel kehtetu. 

Lähetusavaldust asendav lähetusteatis tuleb täita enne, kui alustatakse esimest töötaja lähetamisega 

seotud transporditoimingut. 

 

Kas reisijateveo sektori töötajatele kohalduvad erinevad formaalsused? Mis liiki reisijatevedu see 

hõlmab? 

 

Ei. Prantsuse transpordikoodeksis sätestatud eriformaalsused ei sõltu tegevuse iseloomust (kaupade või 

reisijatevedu). 

 

Korralised reisijate maanteeveoteenused, mida teostavad mitteresidendist ettevõtete jaoks töötavad 

juhid, jäävad erideklareerimisformaalsuste kehtivusulatusse, kui nende tegevus hõlmab reisijate peale- 

või mahaminekut Prantsusmaa territooriumil. Otsus, kas ettevõttele kohalduvad lähetatud töötajate 

reeglid või mitte, tehakse teenuse operaatori volituse originaali või kinnitatud koopia põhjal, kus on 

märgitud peatused ja töö ajakavad ning mida hoitakse sõidukis. 

 

Kui selline volitus sisaldab reisijate peale- ja mahatulekukohti Prantsusmaal, kohalduvad sõidukijuhile 

lähetatud töötajate deklareerimisformaalsused. Juhul, kui teenus hõlmab ainult Prantsusmaa 

territooriumilt läbisõitu, need formaalsused ei kohaldu. 

 

Lisaks kohalduvad lähetatud töötajate deklareerimisformaalsused kabotaažitoimingutele, mida 

teostatakse korralise teenuse või erakorralise teenuse osana (defineeritud määrusega (EÜ) nr. 

1073/2009, kui “mistahes vedaja korraldatavad teatavate reisijaterühmade regulaarveod, millest muud 

reisijad on välja arvatud“). 

 

Rahvusvahelised juhuveod, mis väljuvad teisest liikmesriigist – kas pakiveoteenuse osana 25. novembri 

2015. aasta direktiivi (EL) nr. 2015/2302 tähenduses või muul viisil –, ei käi lähetatud töötajate 

deklareerimisformaalsuste alla, kuna seda tüüpi teenus hõlmab kindlaks määratud grupi inimeste vedu, 

kus ükski uus reisija ei sisene ega välju marsruudi ajal. Kui grupp teeb ööbimispeatuse üheks või 

enamaks ööks Prantsusmaal, ei muuda see transporditeenuse olemust. 

 

Seevastu kabotaažitoimingutele, mida teostatakse juhuveoteenuse osana, kohalduvad lähetatud töötajate 

reeglid. 

 

Otsus, kas transporditoimingule kohalduvad lähetatud töötajate reeglid, põhineb siiski kõnealuse 

toimingu täpsel sisul. Otsus tehakse reisiankeedi põhjal; see on vorm, mis on toodud komisjoni määruse 

(EL) nr. 361/2014 lisas I, mis sätestab üksikasjalikud reeglid regulatsiooni (EÜ) nr. 1073/2009 

kohaldamiseks bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo kohta. 

 

Kas lähetatud töötajate deklareerimisformaalsused kohalduvad järgmistel juhtudel? 

- Humanitaaroperatsioon, kus maismaatransporditeenust osutatakse tasuta (osadele juhtidele makstakse, 

osad on vabatahtlikud): 
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Kohaldatav režiim ei ole kindlaks määratud transporditoimingu eesmärgiga. Juhul, kui asjakohased 

tingimused on täidetud ja juht on palgaline töötaja, kohalduvad lähetatud töötajate sätted. 

 

- Rahvusvahelise kaubaveotoimingu puhul, kus osa reisist on sõiduk tühi: 

 

Uued sätted seonduvad juhi ja meeskonnaliikmest töötajatega ja on seega kohaldatavad alati, kui 

nimetatud teenistujad on tööl, sõltumata sellest kas sõiduk on koormatud või tühi. 

 

- Imporditud sõidukid, mille ettevõte on Prantsusmaalt ostnud ning millega ettevõtte töötajad sõidavad 

riiki, kus nad registreeritakse: 

 

Seda olukorda liigitatakse kui sõiduki impordi toiming, mitte ühistransporditoiming. Lähetatud töötajate 

formaalsused veoteenustele seega ei kohaldu. 

 

 

Üksikute reisijate veoteenuseid osutavatele ettevõtetele (nt taksod) uued normid ei kohaldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miinimumpalk PRantsusmaal FAQ 2017. Tõlke korraldas Ametikoolitus OÜ, Lenno Põder.  

Jaanuari 2017 versioon 

 

5 / 15 
 

Lähetusteatis 
 

 

 
Miks nõutakse lähetusteatist ja millal peab tööandja selle esitama? 

 

Maismaatranspordiettevõtete palgatud juhtidele ja meeskonnaliikmetele asendab lähetusteatis Prantsuse 

transpordikoodeksis nimetatud lähetusavaldust. See tähendab, et lähetades autojuhte ja 

meeskonnaliikmeid ei pea maismaatranspordiettevõtted kasutama teiste töötajate puhul nõutavat 

lähetusavaldust. 

 

Lähetusteatis tuleb esitada iga lähetatava töötaja kohta enne esimese toimingu alustamist, mis on seotud 

autojuhi või meeskonnaliikme lähetamisega, sõltumata toimingu laadist. Lähetusteatis kehtib ettevõtte 

määratud perioodil maksimaalselt kuni 6 kuud kõigi lähetusega seotud transporditoimingute suhtes. See 

tähendab, et teatised võivad hõlmata mitmekordseid lähetustoiminguid. 

 

Kuuekuuline periood on katkematu periood ühest kuupäevast teiseni kuue järjestikuse kuu vältel. 

Teatises ei pea määrama perioodi jooksul planeeritavate riikidevaheliste transporditeenuste 

lõpptähtaega. Lisaks ei pea teatis sisaldama kõigi Prantsusmaal teostatud reiside üksikasju. Lähetusteatis 

tuleb lisada vastuvõtva ettevõtte üldisesse personaliregistrisse nii grupisisese lähetuse kui ka ajutist 

tööjõudu vahendavate ettevõtjate korraldatud lähetuse puhul. 

 

Kuidas teatist täita? 

 

Kuni 31. detsembrini 2016 saab teatist täita kasutades CERFA vormi, mille saab alla laadida järgmiselt 

veebilehelt: travail-emploi.gouv.fr. 

On kolme tüüpi CERFA vormi sõltuvalt iga lähetustoimingu kohta nõutavast konkreetsest teabest. 

Tööandja peab täitma asjakohase töötaja olukorrale vastava vormi. 

Alates 1. jaanuarist 2017 peavad tööandjad täitma vormi otse kasutades SIPSI veebiteenust, mis on 

kättesaadav siin: https://www.sipsi.travail.gouv.fr. Kõik teatised, mis on täidetud kasutades 

allalaaditavaid vorme ja on tänasel kuupäeval veel kehtivad, kehtivad kuni nende lõppemiskuupäevani.  

 

Mõned ettevõtted ei ole tulenevalt riiklikust seadusandlusest registreeritud riiklikus maanteeveo 

ettevõtete elektroonilises registris. Kuidas täidavad need ettevõtted vastava osa teatisest? 

 

See olukord kehtib ainult transporditoimingutele, milleks kasutatakse sõidukeid, mille lubatud täismass 

ületab 3,5 tonni. Lisaks puudutab see ainult ajutiselt maanteeveo ettevõtteid liikmesriikidest, kes ei vasta 

veel täies mahus Euroopa õigusest tulenevatele kohustustele, mille kohaselt peavad nad looma riikliku 

elektroonilise maanteeveo ettevõtete registri nagu on ette nähtud regulatsiooni (EK) nr 1071/2009 

artiklis 16. 

 

Sellistel juhtudel peaks ettevõte täitma teatise registreerimisnumbriga, mis on talle antud asjaomases 

liikmesriigis kehtiva süsteemi kohaselt.  

 

Kuidas sisestada SIRET number, kui ettevõte ei asu Prantsusmaal? 

 

Kui ajutist tööjõudu vahendav ettevõte lähetab töötaja väljaspool Prantsusmaad asuvasse ettevõttesse, 

ei ole vaja SIRET numbrit sisestada. 

 

Kes esitab teatise? 

 

Lähetuse olud Teatise esitamise eest vastutav isik 

Riikidevaheline transporditeenus • Transpordiettevõtte direktor, kelle palgal 

on kõnealune isik 
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Kontsernisisene lähetus • Ettevõtte direktor, kelle palgal on 

kõnealune isik tavapäraselt 

• Selle puudumisel transpordiettevõtte 

direktor, kuhu isik on Prantsusmaal 

lähetatud 

Ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte poolt 

lähetamine 
• Ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte 

direktor 

• Selle puudumisel transpordiettevõtte 

direktor, kuhu isik on Prantsusmaal 

lähetatud 

 

Millised garantiid on ankeeti sisestatud andmete töötlemise suhtes? 

 

Andmete kontrollija loob piisavad kaitsemeetmed kindlustamaks, et andmeid töödeldakse turvaliselt, et 

hoida ära andmete kuritarvitamist ja valekasutust eriti kõrvaliste kolmandate isikute poolt ja säilitada 

andmete terviklikkust. Kogu suhtluse kohta peetakse päevaraamatut. Suhtluse tulemusena saadud teave 

säilitatakse maksimaalselt 12 kuud. 

 

Kellele tuleb teatis esitada? 

 

Paberkandjal teatis tuleb anda lähetatud töötajale, kes peab seda kontrolli tarbeks sõidukis hoidma. 

1. jaanuarist 2017 ei pea ettevõtte esindaja Prantsusmaal enam koopiat omama. 

 

Millised muud lähetusega seotud dokumendid lisaks teatisele peavad sõidukis olema? 

 

Dokumendid, mis peavad olema teenuse teostamiseks kasutatud transpordivahendis (nt sõidukis või 

paadis), on loetletud Prantsuse transpordikoodeksi artiklis R.1331-7-III. 

 

Kõigil juhtide või meeskonnaliikmetest töötajate lähetamisega seotud juhtudel peab töötaja tööleping 

olema sõidukis. Tööleping ei pea olema tõlgitud prantsuse keelde. Kui töötaja asukohamaa õiguse 

kohaselt ei ole tööleping kohustuslik, ollakse sellest kohustusest vabastatud. Sellegipoolest oleks 

töötajal kasulik esitada töösuhet kinnitav dokument (Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta määrus 

91/533/CEE). 

 

Kontsernisiseste lähetuste puhul peavad lähetuskokkuleppe prantsuskeelne tõlge ning töölepingu lisa 

alati sõidukis olema. 

Need kaks dokumenti on otsesõnu nõutud mittetulundusliku tööjõu laenamise puhul ettevõtete vahel 

Prantsuse töökoodeksi artikli L. 8241-2 kohaselt. Lähetusleping laenava firma ja vastuvõtva firma vahel 

määrab laenu kestuse ja kõnealuse töötaja isiku ja kvalifikatsiooni. Samuti sätestab see viisi, kuidas on 

kindlaks määratud laenutava firma arved palga, sotsiaalkindlustusmaksete ja kutsetasude eest 

vastuvõtvale firmale. Töölepingu lisa loetleb tööd, mida töötaja vastuvõtvas firmas teostab, tema 

töötunnid ja töö asukoha ning töökoha spetsiifilised omadused. 

 

Olukordades, mis puudutavad lähetamist ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte poolt, peavad sõidukis 

samuti olema ajutise töölepingu (leping töötaja ja tema ajutise tööbüroo vahel) prantsuskeelne tõlge ja 

Prantsusmaal asuva ettevõttega sõlmitud leping. 

 

Juhul, kui on nõutavad tõlked, kas need tõlked peavad olema vandetõlkide tehtud? 

 

Teatised peavad olema tõlgitud prantsuse keelde. Sellele vaatamata on teatisel kohustuslikud ainult isiku 

tuvastamise üksikasjad ja numbrid ning see teave ei nõua erialast tõlget. Tõlked ei pea olema vandetõlgi 

tehtud. 
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Teatises peab olema teave kollektiivlepingute kohta. Kas see tähendab Prantsuse lepingut või 

päritoluriigi lepingut? 

Teatis peab nimetama ühte järgmistest Prantsuse kollektiivlepingutest: maanteetransport või 

reisijatevedu, siseveetransport või reisijatevedu. 

 

Kas kolmanda riigi (mitte-EL-i) ettevõte peab lisaks teatisele täitma ka vormi A1? 

 

Prantsuse 6. augusti 2015. aasta ettevõtluse ja võrdsete majanduslike võimaluste seadusest ja Prantsuse 

7. aprilli 2016. aasta määrusest tulenevad normid sätestavad konkreetsed tööõiguse formaalsused, mis 

reguleerivad lähetatud töötajaid, ilma et see piiraks teisi kohalduvaid eeskirju, nagu näiteks 

sotsiaalkindlustuse eeskirjad. Sotsiaalkindlustuse sätete asjus saab nõu CLEISS-i veebilehelt: 

http://www.cleiss.fr/ 
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Lähetatud juhi või meeskonnaliikmest töötaja õigused 
 

 

 
Millised on lähetatud juhi või meeskonnaliikmest töötaja seadustest tulenevad õigused? 

 

Lähetatud juhtidel või meeskonnaliikmetest töötajatel ei ole seadustest tulenevaid eriõigusi. Nendel 

töötajatel on samad põhiõigused nagu muude sektorite lähetatud töötajatel. 

 

Nimetatud  õigused on sätestatud Prantsuse töökoodeksi artiklis L. 1262-4. 

1° Personaalsed ja kollektiivsed vabadused töösuhtes 

2° Diskrimineerimine ja sooline võrdõiguslikkus 

3° Emaduse kaitse, rasedus- ja sünnituspuhkus, isaduspuhkus, puhkus perekondlike sündmuste 

puhul 

4° Lähetuse tingimused ja garantiid ajutist tööjõudu vahendavate ettevõtete töötajatele 

5° Õigus streikida 

6° Tööaeg, puhkeajad, riiklikud pühad, iga-aastane tasustatav puhkus, tööaeg ja öötöö noortele 

töötajatele 

7° Karmide ilmastikutingimuste koondamisfondi kohaldamist reguleerivad tingimused  

8° Miinimumpalk ja palga maksmine, sealhulgas lisatasude maksmine ületunnitöö eest ja 

seaduse või kollektiivlepinguga sätestatud lisahüvitised 

9° Töö tervishoidu ja -ohutust reguleerivad eeskirjad, töölevõetava isiku vanuse alammäär ja 

lapstööjõud 

10° Ebaseaduslik töötamine. 

 

Kas uus Prantsuse seadusandlus kehtestab Prantsusmaale lähetatud maismaatranspordisektori 

töötajatele uusi õigusi? 

 

Uus Prantsuse seadusandlus ei kehtesta töötajatele uusi õigusi. Selle asemel kohandab see olemasolevaid 

kokkuleppeid, mis reguleerivad lähetatud töötajate seadusandluse kohaldamist, kindlustamaks 

tugevamaid garantiisid, et juhid ja meeskonnaliikmetest töötajad maismaatranspordisektoris saaksid 

täielikult kasutada oma 16. detsembri 1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ ja Prantsuse töökoodeksi artiklis 

L. 1262-4 sätestatud õigusi. 

 

Kuidas tagab teatis töötajale lihtsama ligipääsu teabele oma õiguste kohta lähetatud töötajana? 

 

Teatise koopia peab olema sõidukis. See tähendab, et autojuht on täielikult teadlik oma olukorrast ja 

vajadusel võimeline oma õigusi teostama. 

 

Millised on lähetatud töötajate garantiid palga suhtes? 

 

Lähetatud töötajale tuleb maksta kooskõlas Prantsusmaa miinimumpalgaga või kollektiivlepingus 

sätestatud palka, kui see on kõrgem kui töölepingut reguleeriva seadusega sätestatud palk. 

Prantsuse seadustega tagatud õigused ei takista siiski töötajal kasutada soodsamaid õigusi, kui sellised 

õigused tekivad seadusest, mis reguleerib lähetatud töötaja töölepingut. Näiteks säilitab töötaja oma 

lepingujärgse palga, kui see on kõrgem Prantsusmaa miinimumpalgast või kollektiivlepingus sätestatud 

palgast. 

 

Milliseid elemente tuleb täpsemalt silmas pidada arvutades soovituslikku miinimumpalka? 

 

16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ §-i 1 artikli 3 raames sätestab Prantsuse töökoodeksi 

artikkel L. 1262-4, et Prantsusmaal kohaldatav miinimumpalk peab sisaldama järgmiseid elemente: 

• miinimumpalk (tunni- või kuutasu) 
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• lisatasu ületunnitöö eest 

• seaduses või kollektiivlepingus sätestatud lisatasud. 

Summad on väljendatud brutos. 

 

Ajakohane üksikasjalik nimekiri juhtidest töötajatele on kättesaadav järgmisel veebiteabelehel: 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html. 

 

Ajakohane üksikasjalik nimekiri meeskonnaliikmetest töötajatele on kättesaadav järgmisel 

veebiteabelehel: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Detachement-dans-le-transport.html. 

 

Tuleb meeles pidada, et töötaja säilitab tema töölepingut reguleeriva seaduse järgi makstava palga, kui 

see palk on soovituslikust miinimumpalgast kõrgem. 

 

Milliseid palgaelemente, mida töötaja saab Prantsusmaalt väljaspool asuvast ettevõttest, võib 

arvesse võtta Prantsusmaa miinimumpalgale vastavuse hindamisel? 

 

16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ §-i 7 artikli 3 kohaselt võib arvesse võtta järgmiseid 

elemente: 

- töötaja palk 

- igasugune ületöötunnitasu 

- igasugused lisahüvitised (nt teenistustoetus) 

- iga lähetusalane toetus (nt kodumaalt lahkumise toetus) 

- iga mitterahaline hüvitis. 

Need summad on väljendatud brutos. 

Seevastu iga lisaraha, mida makstakse lähetuse tõttu tekkinud kulude hüvitamiseks, näiteks reisi-, 

majutus- ja toitlustuskulud – sealhulgas iga selline summa, mis on makstud fikseeritud määra alusel – 

ei tohi arvesse võtta. 

 

Kui töötajale makstakse kindlaks määratud summa alusel, on töötaja kohustatud deklareerima 

hinnangulise osa, mis on seotud toitlustusega, majutusega ja vajaduse korral reisikuludega. 

 

Tööandja antav sõiduk ei ole üheski olukorras käsitletav juhist töötaja majutusena. Samuti ei saa 

arvestada ühtegi osa töötajale makstud kindlaks määratud summast majutuskuludena ettevõtte 

tavapärasest asukohast eemal. 15. märtsi 2006. aasta määruse (EL) nr 561/2006 artikkel 8 lubab juhtidel 

teha igapäevast ja lühendatud iganädalast puhkeaega sõidukis ettevõtte tavapärasest asukohast eemal 

töötamise korral, tingimusel, et sõiduk on seisev ja see on varustatud magamisasemega iga juhi jaoks. 

Ent sama artikkel sätestab ka, et selle võimaluse kasutamine peab olema juhi enda „valik”. See tähendab, 

et tööandja peab võimaldama juhile valida muu majutuse lisaks sõidukile, kas makstes talle päevaraha, 

mis katab majutuse (ööbimise) kulud või kattes otse majutuskulud sõidukist väljaspool. Lisaks ei tohi 

juhid veeta oma tavapärast iganädalast puhkeaega sõidukis ja tööandja peab alati katma autojuhi 

majutuskulutused puhkeajal, kui see toimub tavalisest asukohast eemal. 

 

Tööandja arvestatud lisatasu töötajale toidukulude katmiseks tuleb objektiivselt hinnata ja see peab 

olema kontrolli korral põhjendatud.  

 

Teadmiseks on alljärgnevas tabelis toodud lisatasu määrad, mis on kohaldatavad sõidukijuhtidele 

riikliku maanteetranspordi kollektiivlepingu kohaselt kooskõlas laiendatud protokolliga, mis kehtib 1. 

veebruarist 2016.  

 

(eurodes) 

Kulutuse liik Määr Protokolli artikli viide 

Toiduraha 13.32 Art. 3, para. 1 

 

Ühe söögikorra raha 8.20 Art. 4 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Detachement-dans-le-transport.html
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Ühe söögikorra raha (öösel) 7.98 Art. 12 

 

Eritasu 3.61 Art. 7 

Suupisteraha 7.22 Art. 5 

 

Pika reisi tasu 

1 toidukord + 1 ööbimine 

2 toidukorda + 1 ööbimine 

 
42.60 

55.92 

Art. 6 

 

 

 
Millist vahetuskurssi tuleks kasutada, kui palka ei maksta eurodes? 

 

Välisvääringus makstav palk arvestatakse ümber eurodesse, kasutades lähetamise alguse kuupäeval 

Euroopa Keskpanga avaldatud kõige uuemat ümbervahetuskurssi. Ettevõte võib kasutada avaldatud 

nädalast ümbervahetuskurssi või lühema kindlaksmääratud perioodi avaldatud määra. 

 

Kas tunnitasu kohaldub Prantsusmaal toimuvale reisiosale või kogu reisile? 

 

Tingimusel, et see on soodsam, kohaldub Prantsusmaa tunnitasu ainult lähetatud töötaja Prantsusmaal 

töötatud tundidele. 

 

Kuidas kehtestatakse täpsemalt Prantsusmaa territooriumile sisenemise ja väljumise kuupäevad 

ja kellaajad? 

 

Transpordisektorile ei ole eraldi sätteid. Tööandja määrab sobival viisil töötaja töötundide arvu 

Prantsusmaal. 

 

Üldiselt, kui on kahtlus, et Prantsusmaal töötatud aega on kunstlikult lühendatud, lasub 

tõendamiskoormis õiguskaitseasutustel. Tööandjal on õigus mistahes asjakohasel viisil vaidlustada 

inspektorite uurimistulemusi. 

 

Kuidas kohaldatakse tööaja norme, eriti lühiajalise lähetuse korral? 

 

Maksimaalse tööaja ja minimaalse puhkeaja vastavus Prantsuse seadusandlusega on nõutav ainult juhul, 

kui töötaja on lähetatud Prantsusmaale perioodiks, mis on vähemalt võrdne kindlaksmääratud 

perioodile. 

Näiteks ei tohi töötaja töötada rohkem kui maksimum tundide arv nädalas, kui ta on lähetatud 

Prantsusmaale vähemalt nädalaseks perioodiks. See reegel ei kohaldu, kui lähetusperiood on lühem kui 

üks nädal.  

Soovituslikud reeglid juhtidest töötajatele leiab järgmiselt veebiteabelehelt: 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html. 

 

Ajakohase üksikasjaliku nimekirja meeskonnaliikmetest töötajatele leiab järgmiselt veebiteabelehelt: 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Detachement-dans-le-transport.html. 

 

Miinimumpalga arvutamiseks kasutatakse ainult tegelikke töötatud tunde. Ei saa määrata fikseeritud 

arvu tunde päevas. 

 

Erijuhtumid: 

 

Kas lähetatud töötajate õigused ja eriti õigus miinimumpalgale kohaldub juhul, kui autojuht on 

veoauto omanik? 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Detachement-dans-le-transport.html
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Lähetatud töötaja õiguste asjus ei ole sõiduki omandil mingit tähtsust. 

 

Kui sõidukis on kaks juhti, kas mõlemal juhil (autot juhtival ja puhkaval) on õigus samale 

tunnitasule? 

 

Prantsusmaal tasustatakse ainult töötatud tunnid. Sellel konkreetsel juhul tasustatakse 100% ajast, mil 

teine juht ei juhi sõidukit sõiduki liikumise ajal. 

 

Reisijateveo korral loetakse tööajaks ainult 50% sellest ajast, arvutades päevase ja nädalase tööaja 

ülemmäära. 

 

Autoveoteenuste korral arvestatakse siiski 100% mitte-juhtimise ajast sõiduki liikumise ajal tööaja 

hulka. 
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Tööandja esindaja Prantsusmaal 
 

 

 
Kelle võib määrata tööandja esindajaks Prantsusmaal? 

 

15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/67/EL artikkel 9-1.e) ning Prantsuse töökoodeksi artikkel L. 1262-

2-1 sätestavad, et iga tööandja, kes lähetab töötajaid Prantsusmaale, peab määrama riigi territooriumile 

esindaja, kes suhtleb õiguskaitseorganitega. 

Maismaatranspordisektorile ei ole esindaja määramiseks erinorme. Esindajaks võib olla iga füüsiline 

või juriidiline isik ettevõtte seest või väljastpoolt (tööandja äranägemise järgi), kellel on vajalikud 

ressursid ja oskused rollist tulenevate kohustuste täitmiseks. Nimetatud isik peab Prantsusmaal ka 

füüsiliselt kohal olema. Esindaja tasustamise sätestamiseks sõlmitakse formaalne leping ettevõttega, kes 

esindaja määrab. Kui esindaja ei täida oma kohustusi, kannab ta tsiviilvastutust tema määranud tööandja 

ees. 

 

Kas esindaja võib määrata ka välismaale, kui tal on postiaadress või ruumid Prantsusmaal? 

 

Prantsusmaale määratud esindajal peab olema firma (või üksikisik), mis asub Prantsusmaal (nt mõni 

muu transpordiettevõte, konsultatsiooni- või õigusbüroo vms). Aadress ei ole piisav. 

 

Kui kaua on juhte või meeskonnaliikmest töötajaid Prantsusmaale lähetava tööandja esindaja 

kohustatud õiguskaitseorganitele vastuseid andma? 

 

See periood on konkreetselt maismaatranspordisektori puhul 18 kuud kuupäevast, mil töötaja 

lähetusperiood lõpeb. Esindaja lepingu või mandaadi pikkusele ei ole reegleid sätestatud. 

 

Kas üks esindusleping või mandaat võib katta kõiki sama ettevõtte poolt teataval ajavahemikul 

Prantsusmaale lähetatud autojuhte? 

 

Siinkohal ei ole eraldi sätteid. Võib olla üks mandaat ettevõtte kohta (kattes kõiki autojuhte või 

meeskonnaliikmetest töötajaid) või üks mandaat iga töötaja kohta. 

 

Kas esindaja puhkuse korral võib keegi teda asendada? Kui jah, siis milliseid formaalsusi 

nõutakse? 

 

Esindaja ja tema määranud ettevõte peavad tagama, et esindaja puhkuse ajal on kontrolli korral 

kontaktisik kohal. 

 

Mis juhtub, kui tööandja otsustab esindajat vahetada? 

 

Endine esindaja peab jätkuvalt andma vastuseid õiguskaitseorganitele toimingute kohta, mis teostatakse 

perioodil, mil ta on ametisse määratud ja 18 kuu jooksul, mis järgnevad töötaja lähetusperioodi 

lõppemise kuupäevale. 

 

Milline on tööandja esindaja roll? 

 

Esindaja peab olema võimeline vastama õiguskaitseorganite päringutele. Seega peab tal olema teatud 

hulk dokumente. Lähetatud juhtide ja meeskonnaliikmetest töötajate kohta peavad tal olema töötaja 

palgateatised, mis katavad lähetuse aja. Need palgateatised võib asendada muude dokumentidega 

tingimusel, et need dokumendid sisaldavad täpseid ja konkreetseid üksikasju töötaja brutotunnitasu, 

töötundide (kaasa arvatud eraldi üksikasjad kõrgemalt tasustatud töötundide kohta), puhkuse, riiklike 

pühade ja töötaja tasustamise jaotuse kohta. 

Esindajal peavad samuti olema dokumendid: 
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• mis näitavad, et töötajale on reaalselt makstud 

• kus on kirjas esindaja määramine ettevõtte poolt 

• kus on kirjas lähetatud töötajale kohalduva kollektiivlepingu pealkiri. 

 

Millise tähtajaga ja millises vormis peab esindaja õiguskaitseorganitele vastuseid andma? 

 

Esindaja peab viivitamata olema võimeline esitama õiguskaitseorganite poolt nõutud dokumente. Need 

dokumendid peavad olemas olema enne teavitamise taotlust ja ei tohi olla loodud ainult 

õiguskaitseorganite taotlusele vastamiseks. 

Dokumente võib esitada standardvormis elektrooniliselt (näiteks PDF). 

 

Kas esindaja peab olema viivitamata kättesaadav ööpäevaringselt, tegelemaks 

õiguskaitseorganite nõuetega? 

 

Ei, see ei ole kohustuslik, aga ettevõte võib omal äranägemisel luua püsiva kättesaadavuse. 

 

Kas esindaja säilitatud palgateatiseid võib esitada peale töötaja lähetamist (1 või 2 kuud hiljem)? 

 

Prantsuse tööseaduses sätestatud normid, mis puudutavad palgateatiste väljastamist, ei muutu uue 

seadusandlusega. 

 

Kuidas tuleb esindajate kogutud dokumente säilitada (paberkandjal või elektroonilises vormis)? 

 

Ei ole erisätteid vormi kohta. Siiski peab ettenähtud perioodil olema võimalus igal ajal dokumendiga 

tutvuda (lähetuse aeg + 18 kuud). 
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Vastutus ja sanktsioonid 
 

 

 
Mida peaks töövõtja tegema, kui kaastöövõtja lähetab töötajaid uue seadusandluse ulatuses? 

 

Töövõtja peab kindlaks tegema, et on esitatud lähetusteatis. 

 

Kes on töövõtjana vastutav allhankelepingu puhul? 

 

Igat töövõtjat, sõltumata tema positsioonist ahelas, arvestatakse kui töövõtjat oma alltöövõtjatele. 

 

Millised on teenusesaaja transpordilepingujärgsed kohustused? 

 

Üldiselt ei ole vastuvõtjal konkreetseid kohustusi, mis puudutab transpordilepingukohast lähetamist. 

 

Siiski, kui vastuvõtja on Prantsusmaal asuv firma, võivad õiguskaitseorganid temaga täiendavalt 

ühendust võtta: 

• kui lähetus toimub rahvusvahelise transporditeenuse osana 

• kui ei töövõtja ega vedaja asukoht ei ole Prantsusmaal. 

Kui mõlemad nendest tingimustest on täidetud, võivad õiguskaitseorganid nõuda, et vastuvõtja võtaks 

tööandjaga ühendust ja paluks tööandjal likvideerida teatud puudujääke (miinimumpalga 

mittemaksmine, ebasobivad majutustingimused, tööõiguse põhiprintsiipidele mittevastavus). 

 

Tööandja võib tunnistada vastuvõtja rikkumiste eest kaasvastutavaks ainult juhul, kui ta ei täida ülalpool 

nimetatud nõuet või kui ta ei esita aruannet oma tegevuse kohta. 

 

Kas ametiasutusel on õigus transporditoiming katkestada, kui ta leiab rikkumisi töötajate 

lähetamises? 

 

Ametiasutusel on õigus teenus katkestada kindlate tõsiste või korduvate rikkumiste korral Prantsuse 

töökoodeksi kohaselt, nagu ka kõigis teistes valdkondades. 

Siiski peab võimuorgan esmalt tegema ettevõttele ettekirjutuse puudujääkide parandamiseks enne 

peatamise algatamist. Sellise korralduse kohaselt peaks menetlus kohalduma ainult üksikutele 

olukordadele, kus transporditeenust teostatakse piisavalt pika perioodi vältel. 

 

Milliseid sanktsioone kohaldatakse uute reeglite rikkujate suhtes? 

 

Autojuhi suhtes sanktsioone ei kohaldata. 

Kui sõidukis ei ole kehtivat nõuetekohast teatist, karistatakse tööandjat 4. kategooria trahviga (kuni 750 

eurot) (Prantsuse transpordikoodeksi art. R. 1331-9). Kui sõidukis ei ole töötaja töölepingut ning 

vajaduse korral lähetuslepingut, karistatakse tööandjat (Prantsuse transpordikoodeksi art. R. 1331-10) 

3. kategooria trahviga (kuni 450 eurot). 

 

Tööandjapoolne kohustuste rikkumine lähetuse avalduse (mida asendab teatis) esitamisel ja esindaja 

määramisel – nagu sätestatud Prantsuse töökoodeksi artiklis L. 1264-1 – on samuti karistatav 

haldustrahviga (kuni 2000 eurot töötaja kohta). 

 

Töövõtjapoolne hoolsuskohustuse rikkumine on karistatav haldustrahviga Prantsuse töökoodeksi 

artiklite L. 1264-2 ja L. 1264-3 kohaselt kuni 2000 eurot töötaja kohta ja korduva rikkumise korral 4000 

eurot töötaja kohta piirmääraga 500 000 eurot kogusummas. 
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Kuid sama rikkumise eest sama töötaja poolt ei saa karistada mitme kriminaal- ja haldustrahviga. 

 

Kas on erisanktsioone esindaja suhtes, näiteks kui ta ei vasta – või ei vasta piisava põhjalikkusega 

– õiguskaitseorganite päringutele? 

 

Ei. Kui aga esindaja ei täida oma ülesandeid, võib seda käsitleda tööandjapoolse rikkumisena ning 

kohaldada kriminaal- või haldussanktsioone (nt haldustrahv tööandjale, kes pole teatist esitanud). 

 

Lisaks võib esindajat Prantsusmaal karistada, kui ta tahtlikult takistab agenti kontrollimisel. 

 

Milliseid sanktsioone kohaldatakse nendele, kes ei maksa miinimumpalka? 

 

Kui tööandja ei maksa lähetatud töötajale ettenähtud miinimumpalka, võetakse (enamasti) kasutusele 

alljärgnevad meetmed: 

- kas kriminaalsanktsioon: kui tööandja ei maksa kohustuslikku miinimumpalka (SMIC) või 

kohustuslikku miinimumkuupalka, trahvitakse teda Prantsuse töökoodeksi artikli R. 3233-1 kohaselt 5. 

kategooria trahviga (kuni 1500 eurot). See on tavaõiguse sanktsioon ja ei ole eriomane lähetatud 

töötajatele.  

- või haldussanktsioon: kui tööandja ei maksa kohustuslikku miinimumpalka või 

kollektiivlepingus ette nähtud miinimumpalka, karistatakse teda Prantsuse töökoodeksi artikli L. 8115-

1 kohaselt haldustrahviga kuni 2000 eurot. Jällegi on see tavaõiguse sanktsioon ja ei ole eriomane 

lähetatud töötajatele. 

 

Tarvitusele võidakse võtta ka alljärgnevad meetmed: 

 

- riikidevahelise teenuse peatamine kuni üheks kuuks, kui tööandja ei heasta tõsist rikkumist, 

mis puudutab palga maksmist alla kohustusliku miinimumi (SMIC) Prantsuse töökoodeksi artiklite L. 

1263-3 ja L. 1263-4 kohaselt. Kui tööandja ei täida peatamiskohustust, karistatakse teda haldustrahviga 

kuni 10 000 eurot asjassepuutuva töötaja kohta. Selle meetme ulatus on transpordisektoris piiratud, välja 

arvatud regulaarliinide puhul, mida kaetakse töövõtja ja vedaja vahelise lepinguga. 

 

- kriminaalsanktsioon, kui tegelikult töötatud tunnid ei ole palgateatisel esitatud: Prantsuse 

töökoodeksi artikli L. 8224-1 kohaselt trahv 45 000 eurot ja kolm aastat vangistust. See sanktsioon ei 

ole eriomane lähetatud töötajatele. 

 

Mida saab töötaja kaebuse korral ette võtta? 

 

Direktiivi 96/71/EÜ (artikkel 6) kohaselt: “Artiklis 3 tagatud õiguste kohaldamiseks töötingimustele 

võib algatada kohtumenetluse liikmesriigis, kelle territooriumile töötaja on või oli lähetatud, ilma et see 

piiraks vajaduse korral õigust algatada menetlus teises riigis olemasolevate kohtualluvust käsitlevate 

rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt”. 

 

Lisaks sätestab Prantsuse töökoodeks (art. L. 1265-1) väljaspool Prantsusmaad asuva ettevõtte poolt 

lähetatud töötajate suhtes, et „representatiivsed liidud võivad [vajadusel] töötaja nimel kasutada 

mistahes õiguslikke meetmeid ilma kõnealuse osapoole mandaadi vajaduseta. Osapoolt tuleb lihtsalt 

teavitada seadusega sätestatud tingimustel ja ta ei tohi sellist tegevust vaidlustada 15 päeva jooksul liidu 

poolt tehtud teavituse kuupäevast. Kõnealune osapool võib liidu algatatud menetlustest osa võtta ja 

menetlusi lõpetada igal ajal.” 


