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1. Sissejuhatus  

2011. aastal alustati katseprojekti, et katsetada IMI kasutamist lähetatud töötajate 

töötingimuste jälgimise eest vastutavate ametiasutuste vahel teabe vahetamiseks 

vastavalt töötajate lähetamise direktiivile 96/71/EÜ. 

Pärast kolmeaastast prooviperioodi ja positiivset hinnangut sätestati IMI kasutamine 

töötajate lähetamise direktiivi kohaldamisel töötajate lähetamise 

jõustamisdirektiivi 2014/67/EL eeskirjades. 

Töötajate lähetamise jõustamisdirektiivi eesmärk on parandada töötajate lähetamise 

direktiivi rakendamist, kohaldamist ja jõustamist. IMI on tähtis direktiivi aluseks oleva 

tugevdatud halduskoostöö toetamisel. Vastastikuse abistamise üldpõhimõtteid 

kirjeldatakse artiklis 6, milles kehtestatakse ka teabepäringutele vastamise ametlikud 

tähtajad. Artiklis 7 kirjeldatakse vastuvõtva liikmesriigi ja asutamiskoha liikmesriigi 

rolle halduskoostöö raames. 

Paremaks jõustamiseks nähakse direktiivi VI peatükis ette vajaduse korral asutuste 

vastastikune abistamine otsustest teatamisel ning halduskaristuste ja/või trahvide 

jõustamisel ja sissenõudmisel, kasutades IMI süsteemi kaudu loodud ühtset vormi. 

Töötajate lähetamise direktiivi ja jõustamisdirektiivi vastastikuse abistamise sätteid on 

IMI-s rakendatud nelja alljärgneva eri mooduli kaudu. 

 Moodul Õiguslik alus 

1. Töötajate lähetamisega seotud taotlused (96/71/EÜ artikkel 4 ja 2014/67/EL 

artiklid 6 ja 7 ning artikli 10 lõige 3) 

2. Eeskirjade rikkumisest teatamine (2014/67/EL artikli 7 lõige 4) 

3. Taotlused teatada otsusest, millega 

määratakse karistus ja/või trahv 

(2014/67/EL VI peatükk) 

4. Karistuse ja/või trahvi jõustamise või 

sissenõudmise taotlused 

(2014/67/EL VI peatükk) 

 

Olenevalt teie asutuse pädevustest võib teil olla juurdepääs kõigile või ainult mõnele 

neist moodulitest. 

Selles juhendis antakse ülevaade selle kohta, kuidas kasutada esimest kahte 

moodulit. Karistuste ja/või trahvide teatamise, jõustamise ja sissenõudmise 

taotlemise kahte moodulit käsitletakse eraldi juhendis. 

 Kõigil töötajate lähetamise vormidel on üldjoontes sama ülesehitus. See 

tähendab, et kui teil on juurdepääs asjakohasele moodulile, saate avada mis 

tahes olemasoleva taotluse ja kopeerida sisu mis tahes tüüpi uuele vormile. 



 Töötajate lähetamise kasutusjuhend 

5 
 

2. Töötajate lähetamisega seotud taotluste moodul  

2.1. Teave mooduli kohta 

Taotluste moodul on kahe töötajate lähetamise direktiivi kohase halduskoostöö 

peamine moodul. See toetab vastastikust abistamist, võimaldades ühe liikmesriigi 

asutusel küsida teavet või abi teise liikmesriigi asutuselt. Pärast jõustamisdirektiivi 

kehtestamist on taotluste moodul ümber korraldatud ja seda on laiendatud nii, et see 

hõlmaks uusi kohustusi. Moodulis on nüüd kokku viis taotlusvormi: 

1) kiireloomulised taotlused;  

2) lähetamist käsitlevad taotlused;  

3) tervist ja ohutust käsitlevad taotlused; 

4) töötingimusi käsitlevad taotlused ; 

5) taotlused saata teenuseosutajale dokumente. 

Loetelus esimene ehk kiireloomulise taotluse vorm on uus vorm teises liikmesriigis 

asutatud teenuseosutaja kontrollimiseks (artikli 6 lõike 6 punkt a). 

Lähetamist, tervist ja ohutust ning töötingimusi käsitlevate teabetaotluste vormid 

kajastavad algset teabetaotluse vormi, mis on jagatud kolmeks. See peaks hõlbustama 

asjakohaste küsimuste esitamist ja vähendama ühes taotluses esitatud küsimuste 

koguarvu. Küsimused põhinevad töötajate lähetamise direktiivi artiklis 3 esitatud 

töötingimustel, millele on lisatud jõustamisdirektiivist tulenevaid täiendavaid küsimusi. 

Viies, dokumentide saatmise taotluse vorm on samuti uus vorm, mis hõlbustab 

jõustamisdirektiivi artikli 6 lõikes 3 osutatud dokumentide saatmist. 

 Kui teil on juurdepääs töötajate lähetamisega seotud taotluste moodulile, leiate 

kõik viis vormi menüüvalikust „Päringud (uued vormid)“. 

2.2. Kiireloomulised taotlused 

Kiireloomulised küsimused teenuseosutaja asutamise kohta 

Jõustamisdirektiiv (artikli 6 lõike 6 punkt a) võimaldab asutusel küsida kiirkorras teavet 

tema territooriumile töötajaid lähetanud teenuseosutaja asutamise kohta. 

Kiireloomulise taotluse vorm on kasutamiseks ainult kiireloomulistel juhtudel ja 

asutustel peaks olema võimalik neile päringutele vastata oma riiklikes registrites 

saadaoleva teabe põhjal. 

Kiireloomulisuse kinnitamine ja põhjendamine 

Kiireloomulise taotluse saatmisel peate kõigepealt kinnitama, et see on tõepoolest 

kiireloomuline, ja esitama vabatekstiväljal selgesti kiireloomulisuse põhjuse, 

sealhulgas põhjendavad üksikasjad. 

 Seda vormi võite kasutada ainult põhjendatud kiireloomulisuse korral. 

Kiireloomuliste taotluste tähtajad  
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Jõustamisdirektiivi tekstis määratakse kiireloomulistele taotlustele vastamiseks 

maksimaalne tähtaeg kaks tööpäeva. IMI süsteem töötab aga kalendripäevade alusel 

ega võta arvesse nädalavahetusi ja pühi eri riikides. 

 Taotluse saatmisel peate märkima kalendripäevade arvu, mille jooksul 

vastust vajate. 

 Saabuva kiireloomulise taotluse vastuvõtmisel tuleb märkida 

kalendripäevade arv, mille jooksul loodate vastata. 

 Mõlemal juhul võimaldab süsteem määrata kuni 5 kalendripäeva. Selle 

eesmärk on võimaldada arvestada nädalavahetusi ja pühi, näiteks lihavõtteid. 

 Jõustamisdirektiivi kohaselt peab kiireloomulise taotluse saaja vastama 

võimalikult kiiresti ja maksimaalselt 2 tööpäeva jooksul. 

 

2.3. Lähetamist käsitlevad taotlused 

Küsimused lähetamise kohta 

See vorm võimaldab teil taotleda teavet konkreetse lähetuse kohta, kui töötajad on 

lähetatud teie liikmesriigi territooriumile või kui teie liikmesriigis asutatud ettevõte on 

lähetanud töötajaid teise liikmesriigi territooriumile. 

Lähetamise kohta teabetaotluse saatmisel võite valida nelja kategooria küsimuste 

hulgast: 

1) küsimused lähetava ettevõtte kohta; 

2) küsimused lähetatud töötajate kohta; 

3) küsimused lähetuse olemuse kohta (alguskuupäev, lõppkuupäev, ...) ning 

4) küsimused lisatud dokumentide kohta. 

Küsimused koostati algselt töötajate lähetamise katseprojekti jaoks ja põhinevad 

töötajate lähetamise direktiivi artiklil 3. Lisatud on mõned jõustamisdirektiivist 

tulenevad uued küsimused. 

Jõustamisdirektiivi artiklis 4 kirjeldatakse, kuidas asutused annavad üldhinnangu 

tegeliku lähetuse kindlakstegemiseks ning kuritarvitamise ja kõrvalehoidmise 

vältimiseks. Töötajate lähetamise ekspertide taotlusel märgitakse nende küsimuste 

juurde, milles käsitletakse erinevaid aspekte, mida tuleb üldhinnangu tegemisel arvesse 

võtta, viide artiklile 4. Need asuvad selles vormis iga küsimuste loetelu alguses. 

 Taotluse saatmisel valige ainult nõutavad küsimused, et vältida vastuse esitava 

asutuse tarbetut koormamist. 

  

Taotluse saatmise põhjendus 
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Taotluse esitanud asutus peab iga teabetaotluse kohta esitama põhjuse, valides selle 

eelnevalt kindlaks määratud põhjuste loetelust. Selle eesmärk on tagada, et 

teabetaotlused on seotud konkreetse lähetusega. 

 Seda vormi peaksite kasutama ainult tegeliku lähetusega seotud küsimuste 

esitamiseks. 

(Mittekiireloomuliste) teabetaotluste tähtajad 

 Jõustamisdirektiivi tekstis määratakse teabetaotlustele vastamiseks maksimaalne 

tähtaeg 25 tööpäeva. Kuid nagu punktis 2.2 märgitud, toimib IMI süsteem 

kalendripäevade alusel ega arvesta nädalavahetusi ja pühi eri riikides. 

 Taotluse saatmisel või saabuva taotluse vastuvõtmisel peate märkima 

kalendripäevade arvu, mille jooksul vastust vajate, või kalendripäevade arvu, 

mille jooksul loodate vastata. 

 Süsteem võimaldab teil määrata kuni 35 kalendripäeva, mis vastab 

25 tööpäevale. 

 Jõustamisdirektiivi kohaselt peab töötajate lähetamise teabetaotluse saaja 

vastama 25 tööpäeva (35 kalendripäeva) jooksul, kui saatjaga ei ole vastastikku 

kokku lepitud lühemat tähtaega. 

2.4. Tervist ja ohutust käsitlevad taotlused 

Selle vormi abil saate esitada küsimusi konkreetse lähetusega seotud tervise- ja 

ohutusmeetmete kohta, samuti konkreetse tööõnnetuse asjaolude kohta. Selles 

vormis esitatud küsimused koostas ja kiitis heaks vanemtööinspektorite komitee. 

Tervist ja ohutust käsitleva taotluse koostamisel palutakse saatval asutusel märkida, kas 

taotlus puudutab õnnetust. Kui jah, tuleb esitada kõik õnnetuse teadaolevad üksikasjad, 

näiteks kuupäev ja toimumiskoht. 

Nagu punktis 2.2 viidatud juhtudel, tuleb esitada põhjus ja kohaldatakse sama kuni 

35 kalendripäeva pikkust tähtaega. 

2.5. Töötingimusi käsitlevad taotlused 

See vorm hõlmab küsimusi kehtivate töötingimuste kohta. Küsimused on esitatud 

kaheksas kategoorias. Taotlused võivad koosneda eri kategooriatesse kuuluvast ühest 

või mitmest küsimusest. Paljude nende küsimuste puhul võivad vastava asutuse esitatud 

vastused tekitada lisaküsimusi. 

Näide sellise küsimuse kohta töö- ja puhkeaegade (töötunnid) kategoorias: 

„[F213] Kas teie liikmesriigis on minimaalne puhkeaeg mõne eeskirjaga reguleeritud?“  

Kui vastus on jah, esitatakse järgmised küsimused: 

-> Jaatava vastuse korral selgitage palun, kuidas seda puhkeaega arvestatakse? 

-> Milline on minimaalse puhkeaja pikkus tundides? 
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Paljude töötingimusi puudutavate küsimuste puhul peab vastuse esitav asutus valima 

rippmenüüst valikvastuse. Näide sellisest küsimusest töötasu määrade kategoorias: 

 „[F403] Millise ajavahemiku kaupa töötasu arvestatakse?“ 

Vastajale kuvatakse järgmised valikvastused: 

päeva kaupa 

nädala kaupa 

kahe nädala kaupa 

kuu kaupa 

aasta kaupa 

muu, nagu on täpsustatud allpool 

Need eelnevalt kindlaks määratud vastused tagavad, et taotluse esitanud asutus saab 

selge ja lõpliku vastuse talle mõistetavas keeles. Eelnevalt kindlaks määratud vastuste 

korral esitatakse selgituse lisamiseks ka täiendav vabatekstiväli. 

2.6. Dokumentide saatmise taotlus 

Vorm, millega taotletakse teise liikmesriigi asutuselt dokumentide saatmist, on sama 

ülesehitusega nagu teised töötajate lähetamisega seotud taotlusvormid, välja arvatud 

see, et küsimuste esitamise asemel palub saatja, et taotluse saaja edastaks 

teenuseosutajale saatja nimel ühe või mitu lisatud dokumenti.  

Põhjendus 

Nagu kõigi teiste taotluste puhul, peab saatja esitama taotluse põhjenduse. 

Dokumentide saatmise tähtajad 

Nendele taotlustele ei ole sätestatud ametlikku tähtaega. Praktilistel põhjustel võib 

määrata tähtajaks kuni kolm kuud. 

Võimalikud vastused 

Dokumentide saatmise taotlusele vastamisel kuvatakse teile valik eelnevalt kindlaks 

määratud vastuseid:  

 Dokumentide saatmine teenuseosutajale õnnestus. 
 Teenuseosutaja suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus. Seepärast saatsime 

dokumendi teisele organisatsioonile. 
 Dokumentide saatmine teenuseosutajale ebaõnnestus. 
 Me ei saa dokumente saata järgmistel põhjustel. 

Iga vastust tuleb täiendada üksikasjadega. Näiteks  

 vastuse „Dokumentide saatmine teenuseosutajale ebaõnnestus“ järel kuvatakse:  

Järgmistel põhjustel: 
 Teenuseosutaja asukohta ei olnud võimalik kindlaks teha 
 Teenuseosutaja ei ole asutatud meie liikmesriigis 
 Teenuseosutaja ei eksisteeri enam 
 Muud põhjused, nagu on kirjeldatud allpool  
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3. Töötajate lähetamisega seotud taotluste menetlemine  

Kõigil taotlustel, välja arvatud dokumentide saatmise taotlusel, on sama ülesehitus 

järgmiste üksikasjadega:  

a) taotlus (põhjus, tähtaeg, valitud vastuvõtja); 

b) lähetav ettevõte; 

c) lähetatavad töötajad; 

d) küsimused ja vastused;  

e) sõnumid ja lisadokumendid ning  

f) süsteemi loodud teave ehk haldusteave. 

Dokumentide saatmise taotlus ei sisalda üksikasju lähetatud töötajate kohta ning 

küsimuste ja vastuste asemel palutakse selles, et lisatud dokumendid saadetaks 

teenuseosutajale. 

Taotluse võivad saata või sellele vastata kasutajad, kellel on juurdepääs taotluste 

moodulile ja menetleja õigused.  

Kõiki töötajate lähetamisega seotud taotluste mooduli viit vormi saab luua ja vaadata 

menüüvalikus „Päringud (uued vormid)“. 

Taotlused, millega teie asutus peab tegelema, on loetletud teie töölaual. 

3.1. Taotluse mustandi koostamine 

Uue taotluse saab koostada menüüvalikus  

„Päringud (uued vormid)“ -> „Loo teabetaotlus“.  

Olenevalt teie pääsuõigustest on loetletud ka viis töötajate lähetamisega seotud 

taotlusvormi ja muud vormid. 

Nagu kogu IMI teabevahetus, sisestatakse ja kuvatakse ka taotlused eri vahelehtedel. 

Uue taotluse loomisel peate ühel lehel esitama kõik kohustuslikud andmed, enne kui 

saate liikuda järgmisele lehele. Kohustuslikud andmed on tähistatud punase tärniga.  

Kui proovite ilma kohustuslikke andmeid esitamata liikuda järgmisele lehele või kui 

andmete õigsuse kontroll ebaõnnestub, kuvatakse veateated ekraani ülemises 

vasakus nurgas asuval paneelil ja vigased väljad tuuakse esile punase värviga. 

Ekraanil kuvatud teavet varjavat vigade loetelu on võimalik sulgeda ja hiljem uuesti 

avada. 

Esimene samm: põhjus, tähtaeg ja vastuse esitava asutuse andmeid sisaldav 

vaheleht 

 Taotluse loomisel on esimene samm määrata taotluse ajend või põhjus. 

Olenevalt vormist võib see olla vabatekstiväli või eelnevalt kindlaks määratud 

põhjuste loetelu või mõlemad. Taotluse saatmise põhjendamise nõue aitab 

tagada, et taotlus saadetakse asjakohases õigusraamistikus. 
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 Taotluse tähtaja määramiseks peab saatja sisestama kalendripäevade arvu, 

mille jooksul ta vastust vajab. Vastuse esitav asutus peaks seda arvesse võtma, 

kui ta registreerib päevade arvu, mille jooksul ta loodab vastata. Vastuse esitava 

asutuse esitatud päevade arv määrab taotluse lõpliku tähtaja. 

Iga vormi maksimaalsed tähtajad ja nendega seotud õiguslikud kohustused on 

esitatud punktis 2. 

 Järgmisena tuleb valida vastuse esitav asutus. Klõpsake otsingufunktsioonil 

ja sisestage otsingukriteeriumid: valige riik, kuhu taotlus saata, ja määrake kõik 

muud teadaolevad kriteeriumid, näiteks osa nimest või linn. Võite ka valida 

ainult riigi ja vajutada nupul „Otsi“. Süsteem esitab kõik määratud 

kriteeriumidele vastavad asutused, kellel on juurdepääs töötajate lähetamisega 

seotud taotluste moodulile. Kui soovite vaadata otsingutulemustes loetletud 

konkreetse asutuse andmeid, topeltklõpsake vastaval real ja IMI-s avaneb uus 

vaheleht, kus kuvatakse asutuse täielikud andmed. Seejärel saate tutvuda 

andmetega, et teha kindlaks, kas see on teie taotlusele vastamiseks sobiv asutus. 

Näide: Itaalias Veronas asuva pädeva asutuse otsimiseks (kus töötajate lähetamise 

eest vastutab palju asutusi) 

valige riigiks Itaalia ja määrake linnaks Verona. 

Kui te ei oska määrata õiget vastavat asutust, otsige lihtsalt asjaomase riigi 

asutust, kasutades mooduli koordinaatori rolli. Koordinaator edastab teie 

taotluse õigele asutusele. 

 

Teine samm: taotluse ese  

Järgmine samm on anda teavet teenuseosutaja või lähetatud töötaja(te) kohta ning 

tervise ja ohutusega seotud taotluste korral asjakohasel juhul õnnetuse üksikasjad. 

 Iga töötajate lähetamisega seotud taotluse korral tuleb esitada lähetava 

ettevõtte andmed (osutatav teenus). Kuigi paljud väljad on valikulised, on 

tähtis anda võimalikult palju teavet, et vastuse esitaval asutusel oleks võimalik 

teenuseosutaja hõlpsasti ja usaldusväärselt tuvastada. 

Iga töötajate lähetamise taotlus peab olema seotud tegeliku lähetusega, mistõttu tuleb 

esitada vähemalt lähetava ettevõtte (teenuseosutaja) andmed. 

 Kui teie taotlus puudutab üht või mitut lähetatud töötajat, võib töötaja(te) 

andmete esitamiseks kas sisestada iga töötaja andmed käsitsi või lisada 

taotlusele iga töötaja andmeid sisaldava faili, näiteks PDF-vormingus. 

Lähetatud töötajate andmete sisestamine käsitsi (ette antud tabelisse) 

Ühe või mitme lähetatud töötaja andmete käsitsi sisestamisel tuleb 

sisestada iga töötaja andmed, mis kuvatakse tabelis või nimekirjas. Andmete 

käsitsi sisestamiseks: 
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 märkige, et üksikasjad esitatakse tabelis;  

 klõpsake allpool avaneval paneelil „Lisa“; 

 ilmub rida nr 1 ja paneeli all kuvatakse väljad esimese töötaja andmete 

sisestamiseks; 

 sisestage töötaja kohta kõik teadaolevad andmed; 

 teise töötaja andmete sisestamiseks klõpsake uuesti nupul „Lisa“ ja 

tabelisse ilmub uus rida nr 2 ning kuvatakse vajalikud väljad;  

 korrake, kuni olete sisestanud kõigi töötajate andmed, ja klõpsake nupul 

„Järgmine“. 

Varem sisestatud töötaja andmete muutmiseks klõpsake tabeli või nimekirja 

real. Kui klõpsate nupul „Lisa“, kuid ei sisesta töötaja kohta kohustuslikke 

andmeid, kuvatakse veateade. Sisestage kõik andmed või eemaldage tabelist 

rida, valides selle ja klõpsates nupul „Kustuta“. 

Lähetatud töötajate andmete esitamine lisatud failiga 

Kui teie taotlus puudutab suurt hulka töötajaid, võib teil olla kergem lisada 

lähetatud töötajate andmeid sisaldav fail. Selleks tehke järgmist: 

 märkige, et andmed esitatakse „lisatud failis“; 

 klõpsake nupul „Lisa“, seejärel „Sirvi“, leidke fail ja klõpsake nupul 

„Salvesta“. 

Lisatud faili sisu kontrollimiseks klõpsake nupul „Laadi alla“. Faili muutmiseks 

klõpsake nupul „Kustuta“ ja korrake tegevust, lisades õige faili.  

 Tervist ja ohutust käsitlevate taotluste korral palutakse teil märkida, kas 

taotlus puudutab konkreetset õnnetust. Sellisel juhul tuleb esitada kõik õnnetuse 

teadaolevad üksikasjad, näiteks õnnetuse toimumise kuupäev ja koht. 

 Dokumentide saatmise taotluste puhul puudub võimalus sisestada lähetatud 

töötajate andmeid. 

Kolmas samm: küsimuste valimine või dokumentide saatmise taotlemine 

Lähetust või töötingimusi käsitlevad taotlused 

 Kuna küsimusi on palju, on need valimise hõlbustamiseks paigutatud 

kategooriatesse. Seetõttu peate nende kahe vormi puhul märkima kategooriad, 

mille kohta soovite küsimusi esitada.  

 Kui te ei ole kursis võimalike kategooriate ja küsimustega, tutvuge IMI 

veebisaidil1 esitatud küsimuste loeteludega. 

 Iga valitud kategooria kohta avaneb uus vaheleht, kus on loetletud võimalikud 

küsimused. Küsimuste vahelehtedel liikumiseks klõpsake nupul „Edasi“.  

                                                             
1 IMI veebisait (http://ec.europa.eu/imi-net/). 

http://ec.europa.eu/imi-net/
http://ec.europa.eu/imi-net/
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 Kui olete märkinud küsimuste kategooria, mille küsimusi te ei soovi valida, 

klõpsake vahelehele „Küsimuste liigid“ naasmiseks nupul „Tagasi“ ja tühistage 

selle kategooria valik. 

Küsimuste valimine ja valiku tühistamine 

 Küsimuse valimiseks tehke märge küsimuse kõrval olevasse kasti. Küsimuste 

loetelu all avaneb paneel, kus saate küsimusele lisada üksikasju või täpsustusi. 

Kui ainult klõpsate real, jääb küsimus valimata ja te ei saa sisestada küsimuse 

üksikasju.  

 Valiku tühistamiseks eemaldage märge küsimuse kõrval olevast kastist. 

Kui olete teinud igal küsimuste vahelehel valiku, saate oma taotluse salvestada 

mustandina. 

Dokumentide saatmise taotluse vormi korral kuvatakse küsimuste valimise asemel 

vaheleht saadetavate dokumentide lisamiseks. 

3.2. Taotluse mustandi lõplik vormistamine 

Muuta saab mustandisse salvestatud kogu teavet, alates põhjusest kuni küsimuste 

valikuni. Selles staatuses on võimalikud järgmised toimingud: 

 „Kustuta“, mis eemaldab teie taotluse IMI andmebaasist jäädavalt; 

 „Muuda“, mis võimaldab teil läbida kõik taotluse vahelehed ja andmeid muuta 

või lisada, sealhulgas lisada ja eemaldada küsimusi; 

 võite soovida lisada oma taotlusele lisadokumente või sõnumi vastuse 

esitavale asutusele. Selleks peate oma taotluse esmalt mustandina salvestama. 

Lisateavet sõnumite ja manuste kohta leiate punktis 3.8.3. 

3.3. Taotluse saatmine 

Kui teie taotlus on valmis, klõpsake nupul „Saada“. 

 Kui teie asutus on seotud mitme töötajate lähetamise koordinaatoriga, palutakse 

teil valida nimekirjast asjaomane koordinaator. 

 Kui koordinaator peab teie asutuse taotlused kinnitama, teavitatakse 

koordinaatorit taotluse kinnitamise vajadusest e-posti teel. 

 Kui teie asutuse taotlused ei vaja koordinaatori kinnitust, saadetakse valitud 

vastava asutuse kasutajatele viivitamatult e-kiri, milles teavitatakse neid uuest 

saabuvast taotlusest. 

3.4. Taotluse muutmine või tagasivõtmine 

Pärast taotluse saatmist ei saa te seda enam kustutada ega muuta, välja arvatud mõned 

väljad, nagu kontaktandmed. Küll aga saate esitada lisateavet vahelehe „Sõnumid ja 

Manused“ kaudu, vt allpool punkt 3.8.3. Kui olete teinud taotluses olulisi vigu või kui te 
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ei vaja enam taotletud teavet, saate taotluse tagasi võtta. Taotluse tagasivõtmist 

palutakse põhjendada. 

Pärast taotluse saatmist ei saa te seda enam muuta ega kustutada. Lisateavet 

või parandusi saate anda lisasõnumis või vajaduse korral saate taotluse tagasi 

võtta. 

 

3.5. Saabuvate taotluste menetlemine 

Kui teie asutus saab uue taotluse, teavitatakse taotluse menetlejaid e-posti teel ja 

taotlus kuvatakse töölaual pealkirja „Taotlused vastuvõtmiseks“ all. 

3.5.1. Taotluste vastuvõtmine 

Enne taotluse vastuvõtmist ei ole võimalik näha isikuandmeid ega avada manuseid. See 

aitab tagada, et isikuandmeid jagatakse ainult teadmisvajaduse alusel. Kui esitatud 

küsimuste põhjal on selge, et teie asutus on pädev vastama, peaksite taotluse 

viivitamatult vastu võtma. Saatvat asutust teavitatakse selle vastuvõtmisest e-posti teel. 

Kui olete taotluse vastu võtnud ja mõistate siis, et seda peaks menetlema teine asutus, 

saate taotluse siiski edastada, vt allpool punkt 3.5.2. 

Kui võtate taotluse vastu, palutakse teil sisestada kalendripäevade arv, mille jooksul 

loodate vastata. Kõigepealt peaksite võtma arvesse päevade arvu, mille jooksul taotluse 

esitanud asutus on palunud vastata, samuti seda, kui palju aega on möödunud taotluse 

saatmisest. Maksimaalne lubatud päevade arv varieerub sõltuvalt kasutatavast vormist. 

Üksikasjad on esitatud eespool punktis 2. Kalendripäevade arv, mille jooksul loodate 

vastata, määrab taotluse tähtaja. 

3.5.2. Taotluste edastamine 

Kui on selge, et taotlus ei kuulu teie asutuse pädevusse, peaksite selle viivitamatult 

edastama oma liikmesriigi asjaomasele asutusele. Kui asjaomane asutus ei ole IMI-s 

registreeritud, edastage taotlus koordinaatorile, kes peaks hoolitsema õige asutusega 

ühendust võtmise ja registreerimise eest. 

Taotlust saate edastada ka pärast selle vastuvõtmist. Kui seda teete, kaovad kõik teie 

sisestatud vastuste või märkuste mustandid. 

Edastamist palutakse teil põhjendada. Kui olete taotluse edastanud, ei vastuta te enam 

selle eest. Taotluse esitanud asutust teavitatakse e-posti teel, et nüüd peaks taotlusega 

tegelema uus vastuse esitav asutus. 

3.5.3. Taotluste osadeks jagamine 

Kui saate vastata vaid mõnele taotluses esitatud küsimusele, peaksite hankima vajaliku 

teabe oma liikmesriigi asjaomaselt asutuselt, taotluse osadeks jagama või saatma 

asjakohased küsimused teisele asutusele. 

Taotluse esitanud asutust teavitatakse e-posti teel, et tema taotlus on osadeks jagatud ja 

teatavate küsimustega peaks nüüd tegelema uus vastuse esitav asutus. 
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Võite kaaluda ka taotluse jagamist kiiresti vastatavateks küsimusteks ja rohkem aega 

nõudvateks küsimusteks, valides vastajaks oma asutuse. See võimaldab teil mõnele 

küsimusele kiiresti vastata ja võtta aega rohkem tööd eeldavatele küsimustele 

vastamiseks. 

Taotletud teabe esitamine on kohustuslik: kui oskate vastata vaid mõnele taotluse 

küsimusele, peaksite hankima vajaliku teabe oma liikmesriigi asjaomastelt asutustelt või 

jagama taotluse osadeks ja saatma asjakohased küsimused teisele asutusele või 

koordinaatorile. 

 

3.5.4. Taotlusele vastamine 

Kui olete taotluse vastu võtnud, saate vaadata kõiki üksikasju ja kõiki lisatud 

dokumente. Olenevalt vormist võivad küsimused paikneda mitmel vahelehel. Küsimusi 

vaadates klõpsake ühel küsimusel ja teile kuvatakse allpool paneel, mis näitab saatva 

asutuse lisatud vabas vormis teksti. 

Kui olete taotlusele valmis vastama, klõpsake nupul „Muuda vastust“. 

Küsimusele vastamiseks klõpsake sellel ja küsimuste loetelu all kuvatakse paneel. 

Küsimust näidatakse koos saatja esitatud vabas vormis teksti ja olemasolevate 

vastuseväljadega. Võite valida eelnevalt kindlaks määratud vastuste hulgast või vastata 

vabas vormis tekstiga. Mõni vastus võib tekitada lisaküsimusi. 

Kui proovite taotlust kõigile küsimustele vastamata salvestada, kuvatakse ekraani 

ülemises vasakus nurgas asuval paneelil veateated ning vahelehed ja vastuseta 

küsimused tõstetakse esile oranži värviga. Võite hoiatusi eirata ja taotluse salvestada 

vaid mõne vastatud küsimusega. 

Võite saata taotluse saatjale sõnumeid ja lisada selleks ette nähtud vahelehel 

lisadokumente. Vt punkt 3.8.3. 

Dokumentide saatmise taotluse puhul tuleb küsimustele vastamise asemel märkida, 

kas teil õnnestus dokumendid saata või mitte, valides vastuse eelnevalt kindlaks 

määratud loetelust. Vt selle vormi üksikasjad punktis 2.6. 

3.5.5. Vastuse saatmine 

Kui teie vastus on valmis, klõpsake nupul „Saada“. 

 Kui teie asutus on seotud mitme töötajate lähetamise koordinaatoriga, palutakse 

teil valida nimekirjast asjaomane koordinaator.  

 Kui koordinaator peab teie asutuse taotlused kinnitama, teavitatakse 

koordinaatorit vastuse kinnitamise vajadusest e-posti teel. 

 Kui teie asutuse taotlused ei vaja koordinaatori kinnitust, saadetakse taotluse 

saatnud asutusele viivitamatult e-kiri, milles talle teatatakse, et vastus on 

saadetud. 
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3.6. Taotluse lõpetamine 

Teid kui taotluse saatjat teavitatakse e-posti teel, kui vastuse esitav asutus on vastanud. 

Selle e-kirja koopia saadetakse ka teie asutuse kontaktaadressile. Taotluse leiate 

töölaual „Taotlused lõpetamiseks“ all. 

Teil tuleks vastust kontrollida ja läbi lugeda kõik vastuse esitanud asutuse lisatud vabas 

vormis märkused ja sõnumid. Vastus võib sisaldada ka uusi manuseid. 

Kui lisasite oma taotlusesse manuse ja esitasite sellega seotud küsimusi, kontrollige 

kindlasti esitatud vastuseid (ja märkusi). 

Kui olete oma taotlusele saadud vastusega tutvunud ja sellega rahul, peaksite 

viivitamatult vastuse vastu võtma, klõpsates nupul „Võta vastus vastu“. 

3.7. Selgituste küsimine ja esitamine 

Kui vajate pärast taotluse vastusega tutvumist sellega seotud selgitusi, võite kasutada 

funktsiooni „Taotle selgitust“. Selgituse küsimiseks kuvatakse vabatekstiväli. 

Vastuse esitavat asutust teavitatakse sellest e-posti teel ja taotlus ilmub kasutajate 

töölauale „Vastust vajavad taotlused“ alla. 

Vastuse esitava asutusena leiate taotletud selgituse taotluse esimese vahelehe jaotisest 

„Viimased toimingud“. Klõpsake real „Taotluse selgitus“ ja teile kuvatakse allpool asuval 

paneelil toimingu tegija ja taotletud selgituse üksikasjad. Nüüd saate varem esitatud 

vastuste täpsustamiseks lisada vabas vormis teksti ja vajaduse korral lisadokumendid. 

Pärast vajalike selgituste esitamist klõpsake nupul „Saada vastus“. Samuti võib 

olenevalt konkreetsest juhtumist olla kasulik suhelda saatjaga taotlusele lisatava sõnumi 

teel. 

Kui vajate saatva asutusena selgituse asemel lisateavet, peaksite esmalt vastuse vastu 

võtma ja seejärel saatma uue taotluse, kasutades punktis 3.8.4 kirjeldatud funktsiooni 

„Kopeeri“. 

 

3.8. Muud taotluste üldfunktsioonid 

3.8.1. Vabas vormis teksti tõlge  

Vabas vormis tekstina esitatud teave kuvatakse koos kõnemullidega paremal. Selle 
teksti saab automaatselt tõlkida IMI-ga ühendatud teenuse (MT@EC) abil. 

Konkreetsete vabatekstiväljade tõlkimiseks klõpsake teksti kõrval asuvatel 
kõnemullidel ja valige soovitud tõlkekeel. 

Võite tõlkida ka kogu taotluses oleva teksti ühe korraga, kasutades ekraani ülaosas 
asuvat funktsiooni „Tõlgi kõik“, mis tõlgib kogu vabas vormis teksti sellesse keelde, 
milles te IMI süsteemi kasutate (st ekraani ülemises paremas nurgas kuvatud 
seansikeel). 

Tavaliselt näidatakse tõlkeid mõne hetke pärast, kuid olenevalt originaalteksti pikkusest 
ja tõlgitavate väljade arvust võib esineda viivitus. 
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3.8.2. Taotluse üksikasjade printimine 

Taotluse kõik üksikasjad saab laadida PDF-dokumendina koos digiallkirjaga või ilma 
kõigis IMI pakutavas 22 keeles. Kui teil puudub õigus taotluses esitatud isikuandmete 
vaatamiseks, kuvatakse PDF-failis isikuandmete asemel tärnid, samamoodi nagu 
ekraanil. 

Loodud PDF-faile hoitakse menüüvalikus „Minu aruanded“ 30 päeva. 

3.8.3. Sõnumid ja lisadokumendid (manused) 

Kõigil IMI taotlustel on vaheleht sõnumite ja lisadokumentide (manused) jaoks. Nii 

saatev kui ka vastuse esitav asutus võib kuni taotluse sulgemiseni lisada sellele igal ajal 

sõnumeid ja lisadokumente. 

Sõnumid on kahe asjaomase asutuse vahel kasulik suhtlusvahend. Niipea kui olete 

taotlusele sõnumi lisanud, teavitatakse sellest teise asutuse kasutajat e-posti teel. 

Näiteks võib saaja küsida lisaandmeid teenuseosutaja või töötajate kohta. Saatev asutus 

võib saata taotluse edenemise kohta päringu. Sõnumi lisamisel peate valima eelnevalt 

kindlaks määratud loetelust sõnumitüübi ja esitama sõnumi vabas vormis tekstina. 

Mõlemad asjaomased asutused võivad igal ajal lisada lisadokumente. 

 Dokumendi lisamisel püüdke sellele anda dokumendi sisule viitav tähenduslik 
nimi. Nagu kõigi vabatekstiväljade puhul, on ka siin keeleväli, mis peaks näitama 
keelt, milles nime sisestasite. 

 Dokumendi üleslaadimisel valige kindlasti ka dokumendile (failile) õige keel, 
see tähendab dokumendis kasutatav keel. See võib erineda keelest, milles 
sisestasite dokumendi nime. 

 Dokumendid ei tohi olla suurema mahuga kui 10 MB ja teatavat tüüpi faile, 
näiteks täitmisfaile, ei saa üles laadida. 

3.8.4. Taotluse kopeerimine 

Saatva või vastava asutusena saate funktsiooni „Kopeeri“ abil kasutada ühe taotluse 

sisu teise sama tüüpi taotluse koostamiseks. See võib olla kasulik näiteks siis, kui peate 

saatma sama teenuseosutaja ja lähetatud töötajate kohta teise taotluse või kui esitate 

samu küsimusi nagu eelmises taotluses. 

Taotluse kopeerimisel läbite samad toimingud nagu taotluse loomisel. Eelmises 

taotluses esitatud andmeid saab muuta ja küsimusi lisada või eemaldada. 

Pädev asutus võib kopeerida kõiki enda saadetud või vastuvõetud ja mis tahes 

staatusega taotlusi. 

3.8.5. Andmete taaskasutamise funktsioon 

Funktsioon „Kasuta uuesti“ on sarnane funktsiooniga „Kopeeri“ kuid võimaldab ka 

kasutada töötajate lähetamist käsitleva ühe taotluse sisu uue erinevat tüüpi taotluse 

loomiseks. Näiteks saate lähetamise või töötingimuste kohta üksikasjalikuma taotluse 

loomiseks avada asutamist käsitleva kiireloomulise taotluse. Olenevalt teie 

pääsuõigustest võib teil olla võimalus kasutada uuesti teabetaotlust 

halduskaristusest/trahvist teavitamise taotluse loomiseks või vastupidi. 
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Uude vormi saab kopeerida ainult kahe vormi ühised elemendid ja kõiki kopeeritud 

andmeid on võimalik muuta. 

Funktsiooni „Kasuta uuesti“ saab kasutada igas töötajate lähetamist puudutavas 

teabevahetuses ja see võimaldab tekitada uue teabevahetuse seoses töötajate 

lähetamise vormidega, millele teil on ligipääs. 

3.9.  Taotluste jälgimine 

Taotlustele pääseb ligi kolmel järgmisel viisil. 

1. Töölaual on loetletud iga staatusega taotluste arv, mis eeldavad teilt 

tegutsemist. Näiteks taotluste mustandite, vastuvõetavate taotluste, vastust 

vajavate taotluste ja suletavate taotluste arv. Kui klõpsate kuvatud arvul, ilmub 

uus vaheleht, kus loetletakse selle konkreetse staatusega taotlused. 

2. Kui saate e-kirja, milles teid teavitatakse, et peate taotlusega seoses midagi ette 

võtma, võite klõpsata e-kirjas taotluse numbril ja teid suunatakse IMI 

sisselogimislehele. Sisselogimise järel kuvatakse kohe taotlus. Kui olete juba IMI-

sse sisse loginud, kuvatakse taotlus uuel vahelehel. 

3. Ühe või mitme taotluse leidmiseks võite kasutada ka üht kahest taotluse 

otsingust menüüvalikus „Päringud (uued vormid)“. 

 Otsi kõiki taotlusi: menüüvalik pakub laia valikut kriteeriume, mis on 

kõikidele taotlustele ühised: kande number, taotluse staatus, tähtaegade 

vahemik, saatmisaja vahemik jne. 

 Otsi taotlust vormi järgi: kasutage seda menüüvalikut, kui soovite leida üht 

või mitut kindlat tüüpi taotlust, nt töötingimusi puudutavaid taotlusi. See 

otsing pakub samu kriteeriume nagu esimene, kuid sellele on lisatud 

kriteerium „teenuseosutaja“. 

3.10. Taotlusi käsitlevad e-kirjad 

Kui saadetakse uus taotlus või tehakse toiming olemasoleva taotlusega, saadetakse 

asjaomastele kasutajatele automaatsed teavitused e-kirjaga. 

 Kui saadetakse uus taotlus, saadetakse e-kiri: 

a) kõigile vastuse esitava asutuse menetlejatele;  

b) vastuse esitava asutuse asjakohase mooduli toimivale e-posti 

aadressile. 

 Kui olemasoleva taotluse suhtes tehakse toiming, saadetakse e-kiri: 

a)  kasutajale, kes tegi viimasena teises asjaomases asutuses taotluse 

suhtes toiminguid; 

b) vastuse esitava asutuse asjaomase mooduli toimivale e-posti 

aadressile. 
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4. Eeskirjade rikkumisest teatamise moodul 

Selles moodulis on ainult üks vorm. See võimaldab ühe liikmesriigi asutusel edastada 

võimalikud eeskirjade rikkumised ja seotud teabe asjaomasele liikmesriigile 

põhjendamatu viivituseta, nagu on ette nähtud jõustamisdirektiivi artikli 7 lõikes 4. 

See teave on IMI mõistes teade ja seetõttu kuvatakse see menüüvalikus „Hoiatused ja 

teated“. 

Teave on sama ülesehitusega nagu teised töötajate lähetamisega seotud vormid ning 

lähetava ettevõtte ja lähetatud töötajate andmed kuvatakse vahelehtedel. Vahelehel, kus 

esitatakse faktid ja eeskirjade rikkumised, peab saatja: 

 valima rippmenüüst eeskirjade rikkumise liigi. Kui valitakse eeskirjade 

rikkumised seoses vastuvõtva riigi töötingimuste või vastuvõtva riigi 

haldusnõuete rikkumisega, kuvatakse tingimuste ja nõuete loetelud; 

 esitama vabas vormis tekstina faktide ja asjaolude kirjelduse. 

Lisadokumente saab üles laadida ka faktide ja eeskirjade rikkumiste vahelehele. 

Nagu kõigi IMI teavituste puhul, saadetakse teade kõigile valitud vastuvõtva liikmesriigi 

koordinaatoritele. 

Pärast saatmist jääb teabevahetus avatuks 90 päevaks, mille jooksul saavad saatja ja 

saajad teatise kohta sõnumeid vahetada. 

Sellel perioodil saavad vastuvõtvad koordinaatorid levitamisfunktsiooni abil jagada 

teadet teiste sama liikmesriigi asutustega, kellel on ligipääs eeskirjade rikkumisest 

teatamise moodulile. 

Seda tüüpi teabevahetuses on võimalik kasutada ka punktis 3 kirjeldatud 

üldfunktsioone „Kopeeri“, „Kasuta uuesti“, „Tühista“, „Tõlgi kõik“ ja „Trüki“. 
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5. Lisateave 

IMI VEEBISAIT: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/ 

RIIKLIKUD IMI KOORDINAATORID: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_et.htm 

IMI KASUTAJATUGI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_et.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

