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Vetoomus nro 0080/2006, José Camacho (Portugalin kansalainen), Federatie van de 
Portuguese Gemeenschap in Nederlandin puolesta, työntekijöiden oikeuksien väitetyistä 
rikkomisista Alankomaissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää Alankomaiden viranomaisten syyllistyneen unionin kansalaisten 
perusoikeuksien ja -vapauksien rikkomiseen perimällä työntekijöiltä erityisen korkeat maksut 
asiakirjoista, joilla vahvistetaan heidän oleskeluoikeutensa. Vetoomuksen esittäjä korostaa, 
että sijoittautumiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvää jäsenvaltioiden kansalaisten 
liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta annetun 
neuvoston direktiivin 73/148/ETY mukaisesti jäsenvaltioiden kansalaisille oleskelua varten 
annettavat asiakirjat on annettava ja uudistettava maksutta tai hintaan, joka ei ylitä 
kansalaisille myönnettävistä henkilötodistuksista perittäviä maksuja ja veroja. Näitä 
säännöksiä sovelletaan myös oleskelua varten annettavien asiakirjojen myöntämisessä ja 
uudistamisessa tarvittaviin asiakirjoihin ja todistuksiin. Vetoomuksen esittäjä viittaa myös 
portugalilaisiin kausityöläisiin Alankomaissa kohdistuvaan riistoon, kun heidät ottavat 
palvelukseen työtä tarjoavat valefirmat. Tämän vuoksi hän pyytää Euroopan parlamenttia 
osaltaan varmistamaan, että Alankomaissa noudatetaan työvoiman vapaata liikkuvuutta ja 
työntekijöiden oikeuksia koskevia unionin periaatteita. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 30. toukokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. maaliskuuta 2007.

1. Tosiseikat

Vetoomuksen esittäjä toimii Alankomaiden portugalilaisen yhteisön kattojärjestön Federação 
da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH) puolesta ja pyytää asioihin puuttumista 
kahdessa seikassa. Ensimmäinen seikka koskee oleskelua varten tarvittavien asiakirjojen 
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korkeita kustannuksia. Toinen seikka koskee väitettä portugalilaisiin kausityöläisiin 
Alankomaissa kohdistuvasta riistosta. Viimeksi mainittu koskee kausityöntekijöitä, jotka 
valetyönvälitystoimistot tai häikäilemättömät välittäjät palkkaavat töihin. Näillä 
portugalilaisilla työntekijöillä ei ole vapautta eikä yksityisyyttä. Heitä uhkaillaan ja heidän 
kimppuunsa hyökätään eikä heille makseta täysimääräisesti heille kuuluvia maksuja.

2. Huomautuksia oleskelua varten tarvittavien asiakirjojen korkeisiin kustannuksiin.

Komissio on tietoinen nyt käsiteltävänä olevassa vetoomuksessa esitetyistä ongelmista. Ne 
koskevat EU:n kansalaisilta ja heidän perheenjäseniltään oleskeluluvan myöntämisen 
yhteydessä Alankomaissa perittäviä maksuja. 
Komissio katsoo, että nämä maksut, riippumatta niiden luonteesta ja nimityksestä (”leges”, 
hallintomaksu, asiakirjojen käsittelymaksu, toimitusmaksu jne.) eivät saa ylittää maksuja ja 
kustannuksia, jotka koituvat Alankomaiden viranomaisten maan kansalaisille myöntämistä 
henkilötodistuksista.
Komissio kääntyi Alankomaiden viranomaisten puoleen ja pyysi selvitystä EU:n kansalaisille 
ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävistä oleskeluluvista perittävistä maksuista ja 
kustannuksista. Koska Alankomaiden viranomaisilta saatu vastaus ei tyydyttänyt komissiota, 
se päätti aloittaa EY:n perustamissopimuksen 226 artiklaan perustuvan menettelyn. 

3. Arvio työolosuhteista, mukaan lukien kausityöläiset

Kun työntekijä siirtyy työskentelemään jäsenvaltiosta toiseen, hänellä on yleensä kaksi 
mahdollisuutta. Hän voi käyttää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella, ryhtyy 
työsuhteeseen jäsenvaltiossa ja tulee pysyvästi tai tilapäisesti osaksi kyseisen jäsenvaltion 
työvoimaa. Tässä tapauksessa yksittäiseen työsuhteeseen sovelletaan Rooman 
yleissopimusta1.

Tämän yleissopimuksen mukaan jolleivät osapuolet ole valinneet sopimukseen sovellettavaa 
lakia ja jollei kaikista olosuhteista ilmene, että työsopimus liittyy läheisemmin johonkin 
toiseen valtioon, työsopimuksiin sovelletaan sen valtion lakia, jossa työntekijä tavallisesti 
työskentelee sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai sen toimipaikan sijaintivaltion lakia, joka 
on ottanut työntekijän työhön, jos hän ei tavallisesti työskentele ainoastaan yhdessä valtiossa.

Osapuolten työsopimukseen valitsema laki ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että työntekijä 
menettäisi sen lain pakottavin säännöksin hänelle annetun suojan, jota lakivalinnan puuttuessa 
sovellettaisiin tämän yleissopimuksen nojalla.

Yleensä nyt käsiteltävän olevan kaltaisissa tapauksissa sovellettaisiin Alankomaiden lakia, 
johon kuuluu kaikki työlainsäädäntö ja sovellettavat työehtosopimukset. Lainsäädännön eri 
osista saa tietoja viranomaisilta ja/tai työmarkkinaosapuolilta. Useimmissa jäsenvaltioissa 
tietoja työlainsäädännöstä saa mm. monikielisiltä verkkosivuilta. Kyseessä on kuitenkin 
kansalliseen toimivaltaan kuuluva asia eikä ole yhteisön lainsäädäntöä, jolla jäsenvaltio 
velvoitettaisiin toimittamaan näitä tietoja.

  
1 Sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan vuoden 1980 Rooman yleissopimuksen (konsolidoitu 
versio) 6 artikla – EYVL C 027 , 26.1.1998, ss. 34–46. Korostettakoon, että Rooman yleissopimus on Euroopan 
talousyhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolten allekirjoittama kansainvälinen oikeusväline. Se ei ole 
suppeasti sovellettuna yhteisön oikeusväline. Tämän vuoksi yleissopimusta sovelletaan vasta, kun se on 
ratifioitu. Näin ollen se on voimassa kaikissa “vanhoissa” jäsenvaltioissa ja tulee asteittain voimaan unioniin 
vuonna 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa.
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Muistettakoon, että EY:n perustamissopimuksen 39 artiklan mukaan toisessa jäsenvaltiossa 
työskentelevää EU:n kansalaista on kohdeltava aivan samalla tavalla kuin hänen 
työtovereitaan, jotka ovat kyseisen valtion kansalaisia, muun muassa työolojen suhteen 
(esimerkiksi maksuissa, irtisanomisissa ja uudelleen työhön otettaessa, koulutuksessa).

Työntekijän toinen mahdollisuus siirtyä työskentelemään jäsenvaltiosta toiseen on, että hänet 
lähetetään sinne työhön palvelun tarjoamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa työntekijän ottaa 
palvelukseen toisessa valtiossa työskentelyn ajaksi isäntävaltioon sijoittautunut työnantaja ja 
hänet lähetetään väliaikaisesti suorittamaan palvelu toisen jäsenvaltion alueelle. Tässä 
tapauksessa voitaisiin soveltaa direktiiviä 96/71/EY1.

Direktiivissä 96/71/EY määritetään, että jäsenvaltion alueelle työhön lähetetylle työntekijälle 
taataan kyseisessä direktiivissä säädetyt työehdot ja/tai työolot työsuhteeseen sovellettavasta 
lainsäädännöstä riippumatta siinä jäsenvaltiossa, jossa työ suoritetaan yleisesti sovellettaviksi 
julistetuin työehtosopimuksin. Direktiivissä säädetään seuraavista työehdoista ja työoloista:
enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat, palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto, 
vähimmäispalkat, työntekijöitä koskevat ehdot, työturvallisuus, työterveys ja työhygienia, 
raskaana olevien naisten ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin 
ja -oloihin sovellettavat suojatoimenpiteet, miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä muut 
syrjintäkieltoa koskevat säännökset.

Lisäksi direktiivissä 96/71/EY velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet, 
jotta työehtoja ja -oloja koskevat tiedot olisivat yleisesti työntekijöiden ja palvelujen tarjoajien 
saatavilla. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa brosyyrien ja lehtisten julkaiseminen useilla 
kielillä ja Internet-sivut ja ne on kuvattu 4. huhtikuuta 2006 julkaistussa komission 
kertomuksessa.2

Komissio on toteuttanut monia muita toimia parantaakseen tiedonvaihtotilannetta. Komission 
tiedonannossa, joka on julkaistu 4. huhtikuuta 20063, jäsenvaltioita kehotetaan muun muassa 
parantamaan tietojen saatavuutta.

Jos työntekijä on lähetetty toiseen jäsenvaltioon tai hän kuuluu (tilapäisesti) toisen 
jäsenvaltion työvoimaan, sen jäsenvaltion viranomaiset, jossa työt suoritetaan, ovat vastuussa 
heidän työlainsäädäntönsä noudattamisen valvonnasta ja täytäntöönpanosta.

Alankomaissa työskentelevien portugalilaisten kausityöläisten ongelma otettiin esiin 
työntekijöiden vapaan liikkuvuuden teknisen komitean kokouksessa 22. helmikuuta 2006. 
Kyseisten jäsenvaltioiden viranomaiset kertoivat olevansa tietoisia ongelmasta ja tekevänsä 
yhteistyötä sen ratkaisemiseksi. Samanaikaisesti Alankomaissa on tutkittu asiaa ja 
Alankomaiden ja Portugalin välillä on käyty poliittisia ja menettelytapakeskusteluja ja 
vaihdettu tietoja.

Vetoomuksen esittäjän suosituksesta, jonka mukaan kaikkien työsopimusten olisi täytettävä 
tietyt vaatimukset, joihin kuulu kieli tai kielet, jo(i)lla sopimukset tehdään, on todettava, ettei 

  
1 Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, EYVL L 18/1, 
21.1.1997.
2 SEC(2006)0439.
3 KOM(2006)0159 lopullinen.
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yhteisön lainsäädännössä ole tällaisia vaatimuksia. On kuitenkin lisättävä, että direktiivissä 
91/533/ETY1 määritetään, että jokaiselle palkatulle työntekijälle on annettava asiakirja, josta 
käyvät ilmi tiedot hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa keskeisistä kohdista ja josta 
ilmenevät vähintään osapuolten henkilöllisyys, työn luonne, palkan perusosan suuruus ja 
muut palkan osat sekä säännöllisen työpäivän tai työviikon pituus. Kotimaastaan lähteneille 
työntekijöille annettaviin tietoihin olisi kuuluttavat muun muassa tarvittaessa ulkomailla 
saatavat rahalliset edut tai luontaisedut ja tarvittaessa työntekijän kotiuttamista säätelevät 
ehdot. Kansallisten viranomaisten tehtävänä on valvoa ja saattaa voimaan kansalliset säännöt, 
joilla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.  

Saatujen tietojen perusteella on mahdotonta päätellä, kuuluuko portugalilaisten työntekijöiden 
tilanne direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan. Tämän vuoksi pyydetään lisätietoja, erityisesti
siitä, ketkä ovat kyseisten portugalilaisten työntekijöiden nykyiset työnantajat, mikä on heidän 
sijoittautumisvaltionsa ja mikä suhde näillä nykyisillä työnantajilla on portugalilaisia 
työntekijöitä työhön palkkaaviin henkilöihin tai yhtiöihin.

4. Päätelmä

Komissio pitää vetoomusvaliokunnan ajan tasalla tilanteen kehityksestä.

  
1 Työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista 
14. lokakuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi, EYVL L 288/32, 18.10.1991.
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