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Tarkistus 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteysvirastojen tehtävä Toimivaltaisten viranomaisten ja
yhteysvirastojen tehtävä

Or. en

Tarkistus 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti 
jäsenvaltiot ovat viime kädessä vastuussa 
tietosuojan ja asianomaisten henkilöiden 
laillisten oikeuksien turvaamisesta, ja 
niiden on otettava käyttöön asianmukaiset 
järjestelyt tätä varten.

Or. en

Tarkistus 410
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän 
direktiivin soveltamista varten kansallisen 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä 
mukaisesti yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, jotka voivat olla myös 

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän 
direktiivin soveltamista varten kansallisen 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä 
mukaisesti yksi tai useampi toimivaltainen 
viranomainen, jotka voivat olla myös 
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direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa 
tarkoitettuja yhteysvirastoja.

direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa 
tarkoitettuja yhteysvirastoja.

Yhteysviraston päätehtävänä on antaa 
tietoja työehdoista ja -säännöistä.
Yhteysvirastot tai muut 
valvontaviranomaiset voivat valvoa edellä 
mainittujen sääntöjen noudattamista.

Or. hu

Tarkistus 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten 
yhteystiedot on toimitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee 
luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja 
yhteysvirastoista ja päivittää sitä 
säännöllisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot 
on toimitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ja ne ovat julkisia.
Komissio julkaisee luettelon 
toimivaltaisista viranomaisista ja 
yhteysvirastoista ja päivittää sitä 
säännöllisesti. Muiden jäsenvaltioiden ja 
EU:n toimielinten on kunnioitettava 
kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten valintaa.

Or. en

Tarkistus 412
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
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sovellettava ja noudatettava, annetaan 
yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja 
helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja 
sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja 
sellaisia internet-standardeja käyttäen, että 
ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 
4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti.

sovellettava ja noudatettava, annetaan 
yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja 
helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja 
sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja 
sellaisia internet-standardeja käyttäen, että 
ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 
4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti. Palveluntarjoajan tai 
työntekijän alkuperäjäsenvaltion on 
varmistettava, että nämä työehdot 
käännetään asianomaisen 
palveluntarjoajan tai työntekijän kielelle.

Or. fr

Tarkistus 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
sovellettava ja noudatettava, annetaan 
yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja 
helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja 
sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja 
sellaisia internet-standardeja käyttäen, että 
ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 
4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot työehdoista, 
joita palveluntarjoajien on sovellettava ja 
noudatettava, annetaan maksutta yleisesti 
saataville selkeällä, avoimella, kattavalla ja 
helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja 
sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja 
sellaisia internet-standardeja käyttäen, että 
ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 
4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti.

Or. en
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Tarkistus 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
sovellettava ja noudatettava, annetaan 
yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja 
helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja 
sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja 
sellaisia internet-standardeja käyttäen, että 
ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 
4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
sovellettava ja noudatettava, annetaan 
maksutta yleisesti saataville selkeällä, 
avoimella, kattavalla ja helppokäyttöisellä 
tavalla etäältä ja sähköisesti, myös 
sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-
standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä 
vammaisten saavutettavissa, ja että 
direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut 
yhteysvirastot pystyvät suorittamaan 
tehtävänsä tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 415
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
sovellettava ja noudatettava, annetaan 
yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja 
helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja 
sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja 
sellaisia internet-standardeja käyttäen, että 
ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
sovellettava ja noudatettava, annetaan 
yleisesti saataville selkeällä, avoimella,
kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla 
etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa 
muodoissa ja sellaisia internet-standardeja 
käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten 
saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 
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4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti.

4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot 
pystyvät suorittamaan tehtävänsä 
tehokkaasti.

Or. de

Tarkistus 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
tuettava taloudellisesti asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten yhteisiä aloitteita 
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 
sellaisten yhteisten välineiden 
perustamiseksi, joilla pyritään 
tiedottamaan yrityksille ja työntekijöille 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti 
noudatettavista sovellettavista ehdoista.

Or. en

Tarkistus 417
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta varmistetaan täydellinen 
tiedonsaanti ja tietojen oikeusvarmuus,
ainoastaan direktiivin 96/71/EY 3 
artiklassa tarkoitettuja ja julkaistuja 
työehtoja pidetään sitovina suhteessa 
työntekijöiden lähettämiseen työhön 
toiseen jäsenvaltioon.
Nämä työehdot julkaistaan yhdellä 
ainoalla virallisella kansallisella 
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verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedonsaannin parantamiseksi 
jäsenvaltioiden on lisäksi

2. Tiedonsaannin parantamiseksi 
jäsenvaltioiden on lisäksi direktiivin 
96/71/EY 4 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti

Or. en

Tarkistus 419
Traian Ungureanu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla selvästi, 
yksityiskohtaisesti ja helppokäyttöisellä 
tavalla, mitä työehtoja ja/tai mitä niiden 
(kansallisen ja/tai alueellisen) 
lainsäädännön osaa on sovellettava niiden 
alueelle lähetettäviin työntekijöihin

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla sekä nimettyjen 
työnvälitystoimistojen tai yhteyspisteiden 
kautta selvästi, yksityiskohtaisesti ja 
helppokäyttöisellä tavalla sekä 
helppokäyttöisessä muodossa, mitä 
työehtoja ja/tai mitä niiden (kansallisen 
ja/tai alueellisen) lainsäädännön osaa on 
sovellettava niiden alueelle lähetettäviin 
työntekijöihin;

Or. en

Tarkistus 420
Martin Kastler
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla selvästi, 
yksityiskohtaisesti ja helppokäyttöisellä 
tavalla, mitä työehtoja ja/tai mitä niiden 
(kansallisen ja/tai alueellisen) 
lainsäädännön osaa on sovellettava niiden 
alueelle lähetettäviin työntekijöihin

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla ja tarvittaessa 
käyttämällä muita sopivia viestintäkeinoja
selvästi, yksityiskohtaisesti ja 
helppokäyttöisellä tavalla, mitä työehtoja 
ja/tai mitä niiden (kansallisen ja/tai 
alueellisen) lainsäädännön osaa on 
sovellettava niiden alueelle lähetettäviin 
työntekijöihin;

Or. de

Tarkistus 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla selvästi, 
yksityiskohtaisesti ja helppokäyttöisellä 
tavalla, mitä työehtoja ja/tai mitä niiden 
(kansallisen ja/tai alueellisen) 
lainsäädännön osaa on sovellettava niiden 
alueelle lähetettäviin työntekijöihin

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla ja muilla keinoin
selvästi, yksityiskohtaisesti ja 
helppokäyttöisellä tavalla, mitä työehtoja 
ja/tai mitä niiden (kansallisen ja/tai 
alueellisen) lainsäädännön osaa on 
sovellettava niiden alueelle lähetettäviin 
työntekijöihin;

Or. en

Tarkistus 422
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla selvästi, 
yksityiskohtaisesti ja helppokäyttöisellä 
tavalla, mitä työehtoja ja/tai mitä niiden 
(kansallisen ja/tai alueellisen) 
lainsäädännön osaa on sovellettava niiden 
alueelle lähetettäviin työntekijöihin

(a) ilmoitettava kansallisilla 
verkkosivustoilla ja muilla keinoin
selvästi, yksityiskohtaisesti ja 
helppokäyttöisellä tavalla, mitä työehtoja 
ja/tai mitä niiden (kansallisen ja/tai 
alueellisen) lainsäädännön osaa on 
sovellettava niiden alueelle lähetettäviin 
työntekijöihin;

Or. de

Tarkistus 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistettava, että ne antavat elinten 
tehtäväksi antaa lähettäville yrityksille ja 
lähetetyille työntekijöille kaikki tarvittavat 
tiedot, jotka koskevat näiden direktiivin 
96/71/EY mukaisia oikeuksia ja 
velvollisuuksia; kansallisten perinteiden 
mukaisesti tämä tehtävä voidaan antaa 
myös kokonaan tai osittain 
työmarkkinaosapuolille tai ne voivat 
avustaa tehtävän saaneita elimiä

Or. en

Tarkistus 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
saattaakseen internetsivustoilla yleisesti 
saataville tiedot siitä, mitä 
työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) 
ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien on 
sovellettava direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi 
annettava linkit käytössä oleviin 
internetsivustoihin ja muihin 
yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin 
työmarkkinaosapuoliin

(b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
saattaakseen verkkosivustoilla ja muilla 
keinoin yleisesti saataville tiedot siitä, mitä 
työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) 
ja mahdollisuuksien mukaan olisi 
annettava linkit käytössä oleviin 
internetsivustoihin ja muihin 
yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin 
työmarkkinaosapuoliin

Or. en

Tarkistus 425
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
saattaakseen internetsivustoilla yleisesti 
saataville tiedot siitä, mitä 
työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) 
ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien on 
sovellettava direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi 
annettava linkit käytössä oleviin 
internetsivustoihin ja muihin 
yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin 
työmarkkinaosapuoliin

(b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
saattaakseen internetsivustoilla ja muilla 
keinoin yleisesti saataville tiedot siitä, mitä 
työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) 
ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien on 
sovellettava direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi 
annettava linkit käytössä oleviin 
internetsivustoihin ja muihin 
yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin 
työmarkkinaosapuoliin

Or. de

Tarkistus 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
saattaakseen internetsivustoilla yleisesti 
saataville tiedot siitä, mitä 
työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) 
ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien on 
sovellettava direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi 
annettava linkit käytössä oleviin 
internetsivustoihin ja muihin 
yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin 
työmarkkinaosapuoliin

(b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
saattaakseen internetsivustoilla ja muilla 
keinoin yleisesti saataville tiedot siitä, mitä 
työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) 
ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien on 
sovellettava direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi 
annettava linkit käytössä oleviin 
internetsivustoihin ja muihin 
yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin 
työmarkkinaosapuoliin

Or. en

Tarkistus 427
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville toivotulla 
virallisella EU-kielellä tiivistetyssä 
esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset 
sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä 
vammaisten saavutettavissa olevassa 
muodossa; asetettava helposti 
työntekijöiden saataville eri 
viestintävälineiden ja yhteyspisteiden 
avulla yksityiskohtaisia tietoja 
työolosuhteista ja sosiaalisista 
olosuhteista, muun muassa työterveydestä 
ja -turvallisuudesta

Or. de
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Tarkistus 428
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville pyydetyllä 
virallisella EU-kielellä mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa;
annettava maksutta helposti saataville eri 
viestintävälineiden, muun muassa 
yhteyspisteiden, avulla muita 
yksityiskohtaisia tietoja työoloista ja 
sosiaalisista oloista, työterveys ja 
-turvallisuus mukaan luettuina

Or. en

Tarkistus 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville pyydetyllä 
virallisella EU-kielellä mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa;
annettava maksutta helposti saataville eri 
viestintävälineiden, muun muassa 
yhteyspisteiden, avulla muita 
yksityiskohtaisia tietoja työoloista ja 
sosiaalisista oloista, työterveys ja 
-turvallisuus mukaan luettuina
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Or. en

Tarkistus 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja
palveluntarjoajien saataville 
vastaanottajajäsenvaltion valitsemilla 
tarkoituksenmukaisimmilla kielillä 
mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä 
esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset 
sovellettavat työehdot ja kerrotaan 
kantelumenettelyistä sekä oikeudellisista 
menettelyistä ja seuraamuksista sääntöjen 
noudattamatta jättämisen tapauksessa, ja 
pyynnöstä vammaisten saavutettavissa 
olevassa muodossa

Or. en

Tarkistus 431
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville sen 
jäsenvaltion, josta lähettäminen tapahtuu, 
virallisilla kielillä, työntekijän ja 
palveluntarjoajan alkuperäjäsenvaltion 
kielellä ja englanniksi eikä ainoastaan sen 
maan virallisilla kielillä, jossa palvelut 
tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan 
tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan 
keskeiset sovellettavat työehdot, ja 
pyynnöstä vammaisten saavutettavissa 
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olevassa muodossa

Or. en

Tarkistus 432
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville englanniksi ja 
muilla tarkoituksenmukaisimmilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa;
ilmoitettava valitusviranomainen, jolle 
lähetetty työntekijä voi saattaa asian 
käsiteltäväksi, jos sääntöjä ei ole 
noudatettu

Or. en

Tarkistus 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville englanniksi ja 
muilla tarkoituksenmukaisimmilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
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saavutettavissa olevassa muodossa;
ilmoitettava valitusviranomainen, jolle 
lähetetty työntekijä voi saattaa asian 
käsiteltäväksi, jos sääntöjä ei ole 
noudatettu

Or. en

Tarkistus 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville maksutta 
englanniksi ja muilla 
tarkoituksenmukaisimmilla kielillä kuin 
sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut 
tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan 
tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan 
keskeiset sovellettavat työehdot, ja 
pyynnöstä vammaisten saavutettavissa 
olevassa muodossa

Or. en

Tarkistus 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot 
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työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

ja määritellään toimivaltainen 
viranomainen, johon lähetetty työtekijä 
voi ottaa yhteyttä, jos asiaankuuluvaa 
lainsäädäntöä ei noudateta, ja pyynnöstä 
vammaisten saavutettavissa olevassa 
muodossa

Or. fr

Tarkistus 436
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja vammaisten saavutettavissa 
olevassa muodossa

Or. en

Tarkistus 437
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien 
mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa 
ilmoitetaan keskeiset sovellettavat 
työehdot, ja pyynnöstä vammaisten 
saavutettavissa olevassa muodossa

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville tärkeimmillä 
muilla kielillä kuin sen maan virallisilla 
kielillä, jossa palvelut tarjotaan, 
mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä 
esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset 
sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä 
vammaisten saavutettavissa olevassa 
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muodossa

Or. hu

Tarkistus 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) annettava helposti saataville eri 
viestintävälineiden, muun muassa 
yhteyspisteiden, avulla muita 
yksityiskohtaisia tietoja työoloista ja 
sosiaalisista oloista, työterveys ja 
-turvallisuus mukaan luettuina

Or. en

Tarkistus 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parannettava kansallisilla 
verkkosivustoilla tarjottavien tietojen 
saatavuutta ja selkeyttä

(d) parannettava kansallisilla 
verkkosivustoilla tarjottavien tietojen 
tarkoituksenmukaisuutta, saatavuutta ja 
selkeyttä

Or. en

Tarkistus 440
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan 
yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen 
käsittelystä

(e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan 
yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen 
käsittelystä ja joka varmistaa, että kaikki 
tarvittavat tiedot on annettu lähettävän 
yrityksen ja lähetettyjen työntekijöiden 
saataville

Or. en

Tarkistus 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan 
yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen 
käsittelystä

(e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan 
yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen 
käsittelystä ja joka varmistaa, että kaikki 
tarvittavat tiedot on annettu lähettävän 
yrityksen ja lähetettyjen työntekijöiden 
saataville

Or. en

Tarkistus 442
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan
yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen 
käsittelystä

(e) ilmoitettava yhteysvirastossa toimiva 
yhteyshenkilö, joka on vastuussa 
tietopyyntöjen käsittelystä
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Or. de

Tarkistus 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan
yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, 
joka on vastuussa tietopyyntöjen 
käsittelystä

(e) ilmoitettava yhteysvirastossa toimiva 
yhteyshenkilö, joka on vastuussa 
tietopyyntöjen käsittelystä

Or. en

Tarkistus 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) tiedotettava muista yhteyspisteistä, 
esimerkiksi työmarkkinaosapuolien 
tarjoamista yhteyspisteistä, ja tarjottava 
resursseja niille

Or. en

Tarkistus 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tukee jatkossakin 3. Komissio tukee jatkossakin 
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jäsenvaltioita näissä kysymyksissä. jäsenvaltioita näissä kysymyksissä 
neuvoston ja Euroopan parlamentin 
valvonnassa.

Or. en

Tarkistus 446
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tukee jatkossakin 
jäsenvaltioita näissä kysymyksissä.

3. Komissio tukee jatkossakin 
jäsenvaltioita erityisesti taloudellisesti
näissä kysymyksissä.

Or. fr

Tarkistus 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti sekä 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä 
täysin kunnioittaen työehtosopimuksissa 
kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 
8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että nämä työehdot 
saatetaan helpolla ja selkeällä tavalla 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien ja lähetettyjen 
työntekijöiden saataville, ja ne voivat 
antaa tämän tehtävän 
työmarkkinaosapuolille. Asiaankuuluvien 
tietojen olisi katettava etenkin 
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toimivaltaisten viranomaisten saatavilla 
olevat erilaiset vähimmäispalkat ja niiden 
osatekijät, palkkasaatavan laskutapa 
ja/tai luokitustapa. Työehdot olisi 
asetettava helpolla ja selkeällä tavalla 
saataville.

Or. en

Tarkistus 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 
artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan 
kansallisten lakien, perinteen ja 
käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä 
täysin kunnioittaen työehtosopimuksissa 
kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 
8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että työmarkkinaosapuolet 
yksilöivät ne ja antavat asiaankuuluvat 
tiedot vähimmäispalkoista, palkkojen 
laskutavasta ja arviointiperusteista
saataville. Työehtojen olisi oltava 
saatavilla helpolla ja selkeällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 
artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan 
kansallisten lakien, perinteen ja 
käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja 
selkeällä tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 
artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan 
kansallisten lakien, perinteen ja 
käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille 
palveluntarjoajille ja lähetetyille 
työntekijöille tiedotetaan näistä 
säännöistä helpolla ja avoimella tavalla, 
ja jäsenvaltiot voivat tätä varten ottaa 
työmarkkinaosapuolet mukaan tähän.
Tiedoissa on määriteltävä 
vähimmäispalkkojen osatekijät, 
palkkasaatavan laskutapa ja eri 
palkkaluokkiin sijoittamista koskevat 
perusteet.

Or. fr

Tarkistus 450
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti ja 
sanotun rajoittamatta 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
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sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

Or. de

Tarkistus 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 
artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan 
kansallisten lakien, perinteen ja 
käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista jäsenvaltioille, jotka 
antavat ne helpolla ja selkeällä tavalla 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien ja lähetettyjen 
työntekijöiden saataville.

Or. en

Tarkistus 452
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.

4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitetut työehdot 
vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen 
ja käytäntöjen mukaisesti 
työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja 
antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin 
tiedot vähimmäispalkoista ja niiden 
osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta 
ja eri palkkaluokkiin sijoittamista 
koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä 
tavalla muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja 
lähetettyjen työntekijöiden saataville.
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
nämä tiedot ovat lähetettyjen 
työntekijöiden saatavilla heidän omalla 
kielellään.

Or. fr

Tarkistus 453
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Työntekijöiden oikeus saada tietoa ja 
neuvoja
(a) Lähetetyillä työntekijöillä on 
riippumaton oikeus saada 
vastaanottajajäsenvaltiolta tietoa ja 
neuvoja sovellettavista työehdoista 
työntekijän valitsemalla virallisella EU-
kielellä.
(b) Jäsenvaltioiden on perustettava elimiä 
ja virastoja, joilta työntekijät voivat pyytää 
tietoa ja neuvoja sekä tukea oikeuksiensa 
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noudattamisen varmistamiseksi. Tätä 
sovelletaan sekä 
vastaanottajajäsenvaltioihin että 
sijoittautumisjäsenvaltioihin.
(c) Myös tarkoituksenmukaiset 
ammattiyhdistykset voivat huolehtia 
neuvojen ja tiedon antamisesta, jos 
jäsenvaltiot järjestävät vaadittavan 
rahoituksen.

Or. de

Tarkistus 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävä tuki unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla toteutettaville 
asianomaisten työmarkkinaosapuolten 
yhteisille aloitteille, joilla pyritään 
tiedottamaan yrityksille ja työntekijöille 
tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti sovellettavista ehdoista.

Or. en

Tarkistus 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 ja 
8 kohdassa tarkoitetut työehtosopimukset 
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kirjataan virallisiin rekistereihin ja 
julkaisuihin. Direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitettuja, kyseisissä 
työehtosopimuksissa määritettyjä 
työehtoja on sovellettava työntekijöitä 
lähettäviin yrityksiin vain virallisesta 
kirjaamisesta ja julkistamisesta lähtien.

Or. en

Tarkistus 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yritysten on tiedotettava kirjallisesti 
työntekijöilleen oikeuksista, joita näillä on 
lähettämisensä aikana.
Vastaavasti vastaanottajajäsenvaltiossa 
oleva toimeksisaaja tiedottaa kirjallisesti 
ulkomaisille alihankkijoilleen 
vastaanottajajäsenvaltiossa voimassa 
olevista työehdoista.

Or. en

Tarkistus 457
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Työntekijöiden oikeus saada tietoa ja 

neuvoja
1. Lähetetyillä työntekijöillä on 
riippumaton oikeus saada tietoa ja 
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neuvoja vastaanottavan jäsenvaltion 
vahvistamista sovellettavista työehdoista 
haluamallaan virallisella EU-kielellä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavilla on soveliaita yhteyspisteitä ja 
elimiä, joiden puoleen työntekijät voivat 
kääntyä saadakseen oikeuksiaan 
koskevaa tietoa, neuvoja ja tukea. Tätä 
sovelletaan sekä 
vastaanottajajäsenvaltioihin että 
lähettäviin jäsenvaltioihin.
3. Tästä tehtävästä voivat huolehtia 
vastuussa olevat ammattiliitot.
4. Jos jäsenvaltio antaa tämän tehtävän 
kolmannelle osapuolelle, on varmistettava 
riittävä rahoitus.

Or. en

Tarkistus 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Työntekijöiden oikeus saada tietoa ja 

neuvoja
1. Lähetetyillä työntekijöillä on 
riippumaton oikeus saada tietoa ja 
neuvoja vastaanottajajäsenvaltiossa 
sovellettavista työehdoista haluamallaan 
virallisella EU-kielellä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavilla on soveliaita yhteyspisteitä ja 
elimiä, joiden puoleen työntekijät voivat 
kääntyä saadakseen oikeuksiaan 
koskevaa tietoa, neuvoja ja tukea. Tätä 
sovelletaan sekä 
vastaanottajajäsenvaltioihin että 
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lähettäviin jäsenvaltioihin.
3. Jos jäsenvaltio antaa tämän tehtävän 
kolmannelle osapuolelle, on varmistettava 
riittävä rahoitus.

Or. en

Tarkistus 459
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Komission ja jäsenvaltioiden on tuettava 
asianomaisten työmarkkinaosapuolten 
unionin tasolla ja kansallisella tasolla 
toteuttamia yhteisiä aloitteita sellaisten 
yhteisten välineiden perustamiseksi, joilla 
pyritään tiedottamaan yrityksille ja 
työntekijöille direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti sovellettavista ehdoista ja 
säännöksistä.

Or. de

Tarkistus 460
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Työntekijöiden ja yritysten oikeus saada 
tietoa ja neuvoja
1. Lähetetyillä työntekijöillä ja lähettävillä 
yrityksillä on riippumaton oikeus saada 
vastaanottajajäsenvaltiolta tietoa ja 
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neuvoja sovellettavista työehdoista 
työntekijän valitsemalla virallisella EU-
kielellä.
2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
yhteistyössä Eures-verkoston tai muiden 
puolueettomien erikoistuneiden 
organisaatioiden kanssa elimiä ja 
virastoja, joilta asianomaiset työntekijät 
voivat pyytää tietoa ja neuvoja sekä tukea 
oikeuksiensa noudattamisen 
varmistamiseksi. Tätä sovelletaan sekä 
vastaanottajajäsenvaltioihin että 
lähettäviin jäsenvaltioihin. Komissio 
tukee jäsenvaltioita perustamalla 
neuvontavirastot yhdistävän verkoston ja 
tiedottamalla niille kaikkialla 
Euroopassa.

Or. de

Tarkistus 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Rajat ylittävien työpaikkojen tilapäinen 
tiedotus- ja neuvontaelin
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lähetetyille työntekijöille voidaan tiedottaa 
ja heitä voidaan neuvoa heidän 
oikeuksistaan perustamalla rajat 
ylittävien työpaikkojen tilapäinen 
tiedotus- ja neuvontaelin, kun vähintään 
kaksi ulkomaista palveluntarjoajaa 
lähettää työntekijöitä työpaikkaan.
2. Pääasiallisen toimeksisaajan keskus-
tai paikallishallinto on vastuussa siitä, 
että paikallisille työntekijöiden 
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edustuselimille tiedotetaan viipymättä, ja 
sen on käynnistettävä neuvottelut rajat 
ylittävien työpaikkojen tilapäisen tiedotus-
ja neuvontaelimen perustamisesta.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
työjärjestys paikallisten käytäntöjen 
mukaisesti.
3. Rajat ylittävien työpaikkojen tilapäinen 
tiedotus- ja neuvontaelin perustetaan 
työpaikan koko keston ajaksi siitä 
hetkestä lähtien, kun vähintään kaksi 
ulkomaista palveluntarjoajaa on 
lähettänyt työntekijöitä työpaikkaan.
4. Rajat ylittävien työpaikkojen tilapäinen 
tiedotus- ja neuvontaelin koostuu 
pääasiallisten toimeksisaajien hallinnon 
edustajista ja työntekijöiden edustajista.

Or. en

Tarkistus 462
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä ja annettava toisilleen apua 
tämän direktiivin täytäntöönpanon, 
soveltamisen ja käytännön 
täytäntöönpanon helpottamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä ja annettava mahdollisimman 
nopeasti toisilleen apua tämän direktiivin 
täytäntöönpanon, soveltamisen ja 
käytännön täytäntöönpanon 
helpottamiseksi.

Or. de

Tarkistus 463
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen, myös selvityksiä 
mahdollisista väärinkäytöksistä tai 
laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta 
toiminnasta.

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen nopeasti 
ja tehokkaasti niiden toimivaltaisten 
viranomaisten esittämiin perusteltuihin 
tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä 
tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, 
myös selvityksiä mahdollisista 
väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden 
välillä harjoitetusta toiminnasta, ja 
asianmukaisten toimien käynnistäminen 
kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 464
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja 
pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja
tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 
96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, 
myös selvityksiä mahdollisista 
väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden 
välillä harjoitetusta toiminnasta.

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti velvollisuus vastata
viipymättä toimivaltaisten viranomaisten 
esittämiin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa ja tämän direktiivin 
asianmukaisissa artikloissa tarkoitettuun 
työntekijöiden lähettämiseen, myös 
selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä 
tai laittomasta valtioiden välillä 
harjoitetusta toiminnasta.

Or. de
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Tarkistus 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja 
pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja 
tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 
96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, 
myös selvityksiä mahdollisista 
väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden 
välillä harjoitetusta toiminnasta.

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
viipymättä toimivaltaisten viranomaisten 
esittämiin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa ja tämän direktiivin 
asianmukaisissa artikloissa tarkoitettuun 
työntekijöiden lähettämiseen, myös 
selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä 
tai laittomasta valtioiden välillä 
harjoitetusta toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen, myös selvityksiä 
mahdollisista väärinkäytöksistä tai 
laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta 
toiminnasta.

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen, myös selvityksiä 
mahdollisista väärinkäytöksistä.

Or. en
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Tarkistus 467
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen, myös selvityksiä 
mahdollisista väärinkäytöksistä tai 
laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta 
toiminnasta.

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti nopea vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen, myös selvityksiä 
mahdollisista väärinkäytöksistä tai 
laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta 
toiminnasta.

Or. de

Tarkistus 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 
tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen, myös selvityksiä 
mahdollisista väärinkäytöksistä tai 
laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta 
toiminnasta.

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
viipymättä toimivaltaisten viranomaisten 
esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin ja 
pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja 
tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 
96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, 
myös selvityksiä mahdollisista 
väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden 
välillä harjoitetusta toiminnasta.

Or. en
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Tarkistus 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön voi 
myös kuulua esittäjäviranomaisen 
asiakirjojen lähettäminen ja 
tiedoksiantaminen.

Or. en

Tarkistus 470
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat 
niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
tiedot, joita tarvitaan kyseisten 
palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat 
niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
tiedot, joita tarvitaan kyseisten 
palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos 
palveluntarjoajat eivät toimita tällaisia 
tietoja, vastaanottajajäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
käynnistettävä tarvittaessa aiheelliset 
toimet yhteistyössä 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pantava EU:n ja kansallisen 
tason työlainsäädäntö täytäntöön tehokkaasti. Jos havaitaan rikkomus ja jos oikeustoimet 
eivät jostakin syystä ole mahdollisia vastaanottajajäsenvaltiossa, molempien valtioiden on 
tehtävä yhteistyötä varmistaakseen että palveluntarjoajaa asetetaan vastuuseen, suoritettava 
aiheelliset korvaukset lähetetyille työntekijöille ja kannettava asiaankuuluvat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

Tarkistus 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat 
niiden toimivaltaisille viranomaisille 
kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten 
palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat 
toimivaltaisille viranomaisille kaikki
tiedot, joita tarvitaan kyseisten 
palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 
96/71/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 472
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat 
niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki 

3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa 
avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on 
nopeasti varmistettava, että niiden alueelle 
sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat 
niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
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tiedot, joita tarvitaan kyseisten 
palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

tiedot, joita tarvitaan kyseisten 
palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 473
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi.

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi. Jos tietojenvaihdossa 
ilmenee pysyviä ongelmia, komissio 
auttaa jäsenvaltioita ongelman 
ratkaisemisessa.

Or. cs

Tarkistus 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi.

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi mahdollisimman nopeasti.
Jatkuva kieltäytyminen pyydettyjen 
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tietojen toimittamisesta katsotaan SEUT-
sopimuksen 258 artiklassa ja sitä 
seuraavissa artikloissa tarkoitetuksi EU:n 
säännöstön rikkomiseksi.

Or. en

Tarkistus 475
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi.

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
löytämiseksi. Jatkuva kieltäytyminen 
pyydettyjen tietojen toimittamisesta 
katsotaan SEUT-sopimuksen 
258 artiklassa ja sitä seuraavissa 
artikloissa tarkoitetuksi EU:n säännöstön 
rikkomiseksi.

Or. de

Tarkistus 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 

4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista 
koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai 
tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa 
on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on 
viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun 
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löytämiseksi. löytämiseksi. Jatkuva kieltäytyminen 
pyydettyjen tietojen toimittamisesta 
katsotaan SEUT-sopimuksen 
258 artiklassa ja sitä seuraavissa 
artikloissa tarkoitetuksi EU:n säännöstön 
rikkomiseksi.

Or. en

Tarkistus 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jatkuva kieltäytyminen pyydettyjen 
tietojen toimittamisesta antaa pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle oikeuden laatia 
julkisesti saatavilla oleva luettelo 
viranomaisista, jotka ovat kieltäytyneet 
yhteistyöstä, ja oikeuden ilmoittaa siitä 
komissiolle. Komissio laatii julkisesti 
saatavilla olevan luettelon sille 
ilmoitetuista viranomaisista, jotka eivät 
ole olleet yhteistyöhaluisia.

Or. en

Tarkistus 478
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden tai komission pyytämät 
tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja 
viimeistään kahden viikon kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden tai komission pyytämät 
tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja 
viimeistään kahden viikon kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta tai yhden 
kuukauden kuluessa, jos vastaaminen 
edellyttää paikalla tehtävää tarkastusta.
Jotta tehtyjen pyyntöjen vuoksi 
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tarkastuksia ei jouduta tekemään 
viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, määräajat 
asetetaan työpäivinä.

Or. hu

Tarkistus 479
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden tai komission pyytämät 
tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja 
viimeistään kahden viikon kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden tai komission pyytämät 
tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja 
viimeistään kahden viikon kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta tai yhden 
kuukauden kuluessa, jos vastaaminen 
edellyttää paikalla tehtävää tarkastusta.

Or. cs

Tarkistus 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio kirjaa tapaukset, joissa 
jäsenvaltiot ja asianomaiset asiasta 
vastaavat virnaomaiset ovat kieltäytyneet 
antamasta pyydettyjä tietoja.

Or. en
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Tarkistus 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä 
tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä 
toimia, on käytettävä kiireellistä 
menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 
24 tunnin kuluessa.

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä 
tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä 
toimia, on käytettävä kiireellistä 
menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 
24 tunnin kuluessa. Tätä kiireellistä 
menettelyä käytetään, jos 3 artiklassa 
säädetyt perusteet antavat aihetta epäillä, 
että yritys, jonka palveluksessa lähetetty 
työntekijä on, ei ole todellinen, tai että 
työntekijä ei ole tosiasiallisesti lähetetty.
Tämä ei estä vastaanottavan valtion 
kansallisia viranomaisia ja/tai 
työsuojeluviranomaisia toteuttamasta 
välittömästi sosiaaliturvan väärinkäyttöä 
koskevia ehkäisy-, tutkinta- ja 
rankaisutoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä 
tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä 
toimia, on käytettävä kiireellistä 
menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 
24 tunnin kuluessa.

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä 
tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä 
toimia, on käytettävä kiireellistä 
menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 
24 tunnin kuluessa. Tätä kiireellistä 
menettelyä käytetään, jos epäillään, että 
yritys ei tosiasiallisesti harjoita 
merkittävää toimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tämän 
direktiivin 3 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 483
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä 
tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä 
toimia, on käytettävä kiireellistä 
menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 
24 tunnin kuluessa.

Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä 
tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä 
toimia, on käytettävä kiireellistä 
menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 
viiden työpäivän kuluessa.

Or. hu

Tarkistus 484
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä kiireellistä menettelyä käytetään 
myös, jos 3 artiklassa säädetyt perusteet 
antavat aihetta epäillä, että yritys, jonka 
palveluksessa lähetetty työntekijä on, ei 
ole todellinen, tai että työntekijä ei ole 
tosiasiallisesti lähetetty. Tämä ei estä 
vastaanottajajäsenvaltion kansallisia 
viranomaisia ja/tai 
työsuojeluviranomaisia toteuttamasta 
välittömästi sosiaaliturvan väärinkäyttöä 
koskevia ehkäisy-, tutkinta- ja 
rankaisutoimenpiteitä.

Or. de
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Tarkistus 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä artiklalla ei estetä vastaanottavan 
jäsenvaltion viranomaisia toteuttamasta 
välittömästi sosiaaliturvan väärinkäyttöä 
koskevia tutkinta-, ehkäisy- ja 
rankaisutoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
tuettava taloudellisesti asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten unionin ja 
kansallisen tason yhteisiä aloitteita 
sellaisten yhteisten järjestelyjen 
perustamiseksi, joilla tiedotetaan 
yrityksille ja työntekijöille työehdoista ja 
-oloista, joita näiden on noudatettava 
direktiivin 96/71/EY nojalla.

Or. fr

Tarkistus 487
Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.
Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.
Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty, 
ja tiukasti henkilötietojen suojaa 
koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.
Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten niitä on 
pyydetty.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.
Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten niitä on 
pyydetty.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus 
unionin lainsäädännön sekä kansallisen 
lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 490
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.
Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen tinkimätön 
luottamuksellisuus. Vaihdettuja tietoja saa 
käyttää yksinomaan siihen tarkoitukseen, 
jota varten niitä on pyydetty.

Or. de

Tarkistus 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 
toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 
96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan 
soveltamisessa mahdollisesti ilmenevien 
vaikeuksien tutkimiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 
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toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 
96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan 
soveltamisessa mahdollisesti ilmenevien 
vaikeuksien tutkimiseksi.

toimivat direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa 
vahvistetun periaatteen mukaisesti
kiinteässä yhteistyössä direktiivin 
96/71/EY täytäntöönpanossa mahdollisesti 
ilmenevien vaikeuksien tutkimiseksi.

Or. en

Tarkistus 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 
toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 
96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan 
soveltamisessa mahdollisesti ilmenevien 
vaikeuksien tutkimiseksi.

9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset 
toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 
96/71/EY täytäntöönpanossa mahdollisesti 
ilmenevien vaikeuksien tutkimiseksi.

Or. en

Tarkistus 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Keskinäisen avunannon ja rajat 
ylittävän yhteistyön helpottamiseksi 
komissio esittää 2 vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
jäsenvaltioiden nykyisiin järjestelmiin 
perustuvan ja niiden kanssa 
yhteensopivan EU:n laajuisen ilmoitus-
tai rekisteröintijärjestelmän 
toteutettavuutta koskevan 
vaikutustenarvioinnin.
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Or. en

Tarkistus 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sijoittautumisjäsenvaltion rooli Vastaanottajajäsenvaltion ja
sijoittautumisjäsenvaltion yhteistyö

Or. en

Tarkistus 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sijoittautumisjäsenvaltion rooli Jäsenvaltioiden rooli

Or. en

Tarkistus 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sijoittautumisjäsenvaltion rooli Jäsenvaltioiden rooli

Or. en
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Tarkistus 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Vastaanottajajäsenvaltion 
viranomaiset ovat direktiivin 96/71/EY 
4 ja 5 artiklan mukaisesti vastuussa 
työehtojen noudattamisen valvonnasta, ja 
kyseisen jäsenvaltion on siksi jatkettava 
valvontaa ja seurantaa ja toteutettava 
kaikki tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet kansallisen 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti 
alueelleen lähetettyjen työntekijöiden 
osalta.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suorittaa omasta aloitteestaan 
tosiasiallisia tarkastuksia, eivätkä 
sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisten 
suorittamien tarkastusten tulokset sido 
niitä mitenkään.

Or. en

Tarkistus 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on jatkettava 
toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin 
työntekijöihin liittyvää valvontaa ja 
seurantaa ja toteutettava siltä osin 
tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja 

Poistetaan.
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hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 500
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on jatkettava 
toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin
työntekijöihin liittyvää valvontaa ja 
seurantaa ja toteutettava siltä osin 
tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.

1. Vastaanottajajäsenvaltion on direktiivin 
96/71/EY 5 artiklan mukaisesti jatkettava 
alueelleen lähetettyihin työntekijöihin 
liittyvää valvontaa ja seurantaa ja 
toteutettava siltä osin tarvittavat valvonta-
tai täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.

Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on direktiivin 
96/71/EY 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti jatkettava myös 
valvontaa ja seurantaa ja toteutettava 
tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.
Täytäntöönpanon tehostamiseksi se 
raportoi tästä vastaanottajajäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimittaa 
sille viipymättä tiedot siitä, täyttävätkö 
lähettävät yritykset tämän direktiivin 
3 artiklassa ja direktiivissä 96/71/EY 
esitetyt vähimmäisvaatimukset, ja siitä 
onko niillä oikeus lähettää työntekijöitä.
Jäsenvaltiot, jotka havaitsevat, että 
palveluntarjoajat ottavat työntekijöitä 
maassa palvelukseen ainoastaan näiden 
lähettämiseksi välittömästi kolmanteen 
jäsenvaltioon, eivät saa tukea tällaista 
toimintaa vaan niiden on ilmoitettava 
viipymättä vastaanottajajäsenvaltion 



PE504.078v01-00 50/114 AM\924423FI.doc

FI

toimivaltaisille viranomaisille.

Or. de

Tarkistus 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on jatkettava 
toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin 
työntekijöihin liittyvää valvontaa ja 
seurantaa ja toteutettava siltä osin
tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.

1. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on avustettava 
lähettämisen kohteena olevaa 
jäsenvaltiota, jotta varmistetaan 
direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin 
nojalla sovellettavien edellytysten 
noudattaminen siltä osin, että toimitetaan 
ajoissa tiedot siitä, täyttävätkö lähettävät 
yritykset tämän direktiivin 3 artiklassa ja 
direktiivissä 96/71/EY esitetyt 
vähimmäisvaatimukset.
Tämä vastuu ei millään tavalla vähennä 
lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion mahdollisuuksia seurata, 
valvoa ja toteuttaa tarvittavia valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteitä tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetuissa tilanteissa 
palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on autettava 
lähettämisen kohteena olevaa 
jäsenvaltiota varmistamaan direktiivin 
96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten 
edellytysten noudattaminen.
Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on omasta 
aloitteestaan toimitettava lähettämisen 
kohteena olevalle jäsenvaltiolle kaikki 
3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 
1 kohdassa täsmennetyt asiaankuuluvat 
tiedot, jos palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltio on tietoinen 
sellaisista seikoista, jotka viittaavat 
mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on autettava 
lähettämisen kohteena olevaa 
jäsenvaltiota varmistamaan direktiivin 
96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten 
edellytysten noudattaminen.
Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on omasta 
aloitteestaan toimitettava lähettämisen 
kohteena olevalle jäsenvaltiolle kaikki 
3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 
1 kohdassa täsmennetyt asiaankuuluvat 
tiedot, jos palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltio on tietoinen 
sellaisista seikoista, jotka viittaavat 

2. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on välittömästi 
omasta aloitteestaan tai 
vastaanottajajäsenvaltion pyynnöstä 
toimitettava tälle kaikki tässä direktiivissä
täsmennetyt tai direktiivin 96/71/EY 
3 artiklan noudattamiseksi tarvittavat
asiaankuuluvat tiedot. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää tietoja yleistä 
etua koskevista pakottavista syistä.
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mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kunkin palvelun 
tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan 
osalta kaikkia sellaisia tietoja, jotka 
koskevat palveluntarjoajan 
sijoittautumisen laillisuutta ja 
moitteetonta toimintaa sekä sitä, että 
sovellettavia sääntöjä ei ole rikottu.
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 
6 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 505
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen 
tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia 

3. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen 
tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia
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sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palveluntarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole 
rikottu. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä 
nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

tietoja sen valvomiseksi, että direktiiviä 
96/71/EY ja tätä direktiiviä noudatetaan 
täysimääräisesti.
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 
6 artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen 
tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia 
sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palveluntarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä 
sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole 
rikottu. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä 
nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

3. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen 
tai kunkin palveluntarjoajan osalta sekä 
direktiivin 96/71/EY että tämän direktiivin 
täysimääräisen noudattamisen 
tarkistamiseksi muun muassa sellaisia 
tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan 
sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta 
toimintaa sekä sitä, että sovellettavia 
sääntöjä ei ole rikottu.
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 
6 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite 
ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota 
suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, 
jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset 
tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä 
tarvitaan, toteuttavat 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, 
käytännössä ja hallinnollisissa 
menettelyissä ja jotka ovat unionin 
lainsäädännön mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 508
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite 
ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota 
suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, 
jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset 
tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä 
tarvitaan, toteuttavat 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä 
ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka 

4. Vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat tarkastukset ja 
valvontatoimet 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä 
ja hallinnollisissa menettelyissä.
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ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

Or. de

Tarkistus 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite 
ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota
suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, 
jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset 
tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä 
tarvitaan, toteuttavat 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä 
ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka 
ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

4. Vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat tarkastukset ja 
valvontatoimet 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä 
ja hallinnollisissa menettelyissä.

Or. en

Tarkistus 510
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite 
ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota 
suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, 
jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite 
ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota 
suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, 
jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset 
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tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä 
tarvitaan, toteuttavat 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä 
ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka 
ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä 
tarvitaan, toteuttavat 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja 
niillä valvontavaltuuksilla, jotka 
vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä 
ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka 
ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Työntekijän ollessa lähetettynä 
toiseen jäsenvaltioon 
vastaanottajajäsenvaltion viranomaiset 
ovat vastuussa direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti noudatettavien työolojen 
tarkastamisesta yhteistyössä 
sijoittautumisjäsenvaltion kanssa.

Or. en

Tarkistus 512
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
käyttöön tarvittavat resurssit tehokkaita 
tarkastuksia ja valvontatoimenpiteitä 
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varten.

Or. de

Tarkistus 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
1. Lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion on direktiivin 96/71/EY 
5 artiklan mukaisesti jatkettava valvontaa 
ja seurantaa ja toteutettava tarpeelliset 
valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti 
alueelleen lähetettyjen työntekijöiden 
osalta.
2. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on direktiivin 
96/71/EY 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti jatkettava myös 
valvontaa ja seurantaa ja toteutettava 
tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.
Täytäntöönpanon parantamiseksi se 
raportoi tästä lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja toimittaa tälle ajoissa 
tiedot siitä, täyttävätkö lähettävät yritykset 
tämän direktiivin 3 artiklassa ja 
direktiivissä 96/71/EY esitetyt 
vähimmäisvaatimukset.
3. Lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat tarkastukset ja valvontatoimet 
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10 artiklan mukaisesti ja niillä 
valvontavaltuuksilla, jotka vahvistetaan 
lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä, käytännössä ja 
hallinnollisissa menettelyissä.
4. Jäsenvaltioiden, jotka havaitsevat, että 
työntekijöitä otetaan palvelukseen vain 
tarkoituksena lähettää heidät kolmanteen 
jäsenvaltioon tai tarkoituksena 
työskennellä näennäisinä itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, on ilmoitettava 
viipymättä lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.
5. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
tarvittavat resurssit tehokkaiden 
tarkastusten ja valvontatoimien 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Työntekijän ollessa lähetettynä toiseen 
jäsenvaltioon vastaanottajajäsenvaltion 
viranomaiset ovat vastuussa työolojen 
tarkastamisesta. Vastaanottajajäsenvaltio 
voi suorittaa omasta aloitteestaan 
valvontatoimia, eivätkä 
sijoittautumisvaltion viranomaisten 
suorittamien tarkastusten tai 
valvontatoimien tulokset sido sitä.

Or. en



AM\924423FI.doc 59/114 PE504.078v01-00

FI

Tarkistus 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on komission 
avustuksella toteutettava 
liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, 
helpotetaan ja edistetään tietojenvaihtoa 
niiden virkailijoiden välillä, jotka vastaavat 
hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen 
avunannon toteuttamisesta sekä
sovellettavien sääntöjen noudattamisen 
valvonnasta ja täytäntöönpanosta.

1. Jäsenvaltioiden on komission 
avustuksella toteutettava 
liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, 
helpotetaan ja edistetään tietojenvaihtoa
työmarkkinaosapuolten välillä ja niiden 
virkailijoiden välillä, jotka vastaavat 
hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen 
avunannon toteuttamisesta, sekä
varmistettava lähetetyille työntekijöille 
tietoa tarjoavien organisaatioiden 
tukeminen.

Or. en

Tarkistus 516
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vastaanottajajäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä 9 artiklan 1 kohdan mukaiset 
tiedot ja analysoitava ne.
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on kerättävä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden 
mukaiset asiaankuuluvat tiedot ja tiedot 
palveluntarjoajan maksamista 
sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
Jäsenvaltioiden on raportoitava 
säännöllisesti komissiolle. Komissio tekee 
raporteista yhteenvedon ja julkaisee ne 
säännöllisesti.
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Kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
välittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vaikutustenarvioinnin 
jäsenvaltioissa käytössä oleviin 
järjestelmiin perustuvan ja niiden kanssa 
yhteensopivan EU:n laajuisen ilmoitus-
tai rekisteröintijärjestelmän 
toteutettavuudesta.

Or. de

Tarkistus 517
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vastaanottajajäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä 9 artiklan 1 kohdan mukaiset 
tiedot ja analysoitava ne.
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on kerättävä 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden 
mukaiset asiaankuuluvat tiedot ja tiedot 
palveluntarjoajan maksamista 
sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
Jäsenvaltioiden on raportoitava 
säännöllisesti komissiolle. Komissio tekee 
raporteista soveliaassa muodossa olevan 
yhteenvedon ja julkaisee ne säännöllisesti.

Or. de

Tarkistus 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Vastaanottajajäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kirjattava 9 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaiset asiaankuuluvat 
tiedot. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
kirjattava 3 artiklan 1 kohdan mukaiset 
asiaankuuluvat tiedot ja tiedot 
palveluntarjoajan maksamista 
sosiaaliturvamaksuista ja veroista.
Vastaanottavan jäsenvaltion ja 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on välitettävä tietonsa 
komissiolle (Eurostatille) yhteenvetoja ja 
säännöllistä julkista raportointia varten.

Or. en

Tarkistus 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sijoittautumisjäsenvaltion ja 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on kerättävä 
lähettämismenettelyä koskevat tiedot ja 
arvioitava ne.
Jäsenvaltioiden on raportoitava 
säännöllisesti komissiolle. Komissio 
kokoaa tiedot ja julkaisee säännöllisesti 
raportteja.

Or. en

Tarkistus 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti



PE504.078v01-00 62/114 AM\924423FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi taloudellisen tuen 
tarpeen tarkoituksena parantaa edelleen 
hallinnollista yhteistyötä ja lisätä 
keskinäistä luottamusta hankkeiden kautta, 
mukaan luettuna asianomaisten 
virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen 
edistäminen, ja kehittää, helpottaa ja 
edistää parhaisiin käytäntöihin liittyviä 
toimia, myös EU:n tason 
työmarkkinaosapuolten toimia, kuten 
sellaisten tietokantojen tai yhteisten 
verkkosivustojen kehittäminen ja ajan 
tasalla pitäminen, jotka sisältävät 
alakohtaista tietoa noudatettavista 
työehdoista.

2. Komissio varmistaa asianmukaisen
taloudellisen tuen tarkoituksena parantaa 
edelleen hallinnollista yhteistyötä ja lisätä 
keskinäistä luottamusta hankkeiden kautta, 
mukaan luettuna asianomaisten 
virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen 
edistäminen, ja kehittää, helpottaa ja 
edistää parhaisiin käytäntöihin liittyviä 
toimia, myös EU:n tason 
työmarkkinaosapuolten toimia, kuten 
sellaisten tietokantojen tai yhteisten 
verkkosivustojen kehittäminen ja ajan 
tasalla pitäminen, jotka sisältävät 
alakohtaista tietoa noudatettavista 
työehdoista.

Or. en

Tarkistus 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi taloudellisen tuen 
tarpeen tarkoituksena parantaa edelleen 
hallinnollista yhteistyötä ja lisätä 
keskinäistä luottamusta hankkeiden kautta, 
mukaan luettuna asianomaisten 
virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen 
edistäminen, ja kehittää, helpottaa ja 
edistää parhaisiin käytäntöihin liittyviä 
toimia, myös EU:n tason 
työmarkkinaosapuolten toimia, kuten 
sellaisten tietokantojen tai yhteisten 
verkkosivustojen kehittäminen ja ajan 
tasalla pitäminen, jotka sisältävät 
alakohtaista tietoa noudatettavista 

2. Komissio varmistaa asianmukaisen
taloudellisen tuen tarkoituksena parantaa 
edelleen hallinnollista yhteistyötä ja lisätä 
keskinäistä luottamusta hankkeiden kautta, 
mukaan luettuna asianomaisten 
virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen 
edistäminen, ja kehittää, helpottaa ja 
edistää parhaisiin käytäntöihin liittyviä 
toimia, myös EU:n tason 
työmarkkinaosapuolten toimia, kuten 
sellaisten tietokantojen tai yhteisten 
verkkosivustojen kehittäminen ja ajan 
tasalla pitäminen, jotka sisältävät 
alakohtaista tietoa noudatettavista 
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työehdoista. työehdoista.

Or. en

Tarkistus 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioita kannustetaan 
perustamaan lähetetyille työntekijöille 
tietoa ja käytännön apua tarjoavia 
pisteitä, jotta varmistetaan, että näillä on 
asianmukaista tietoa oikeuksistaan.
Tiedotuspisteiden sijainti ja kielivalikoima 
päätetään lähetettyjen työntekijöiden 
läsnäoloa asianomaisen jäsenvaltion 
alueella koskevan arvioinnin perusteella.
Tätä sovelletaan 
sijoittautumisjäsenvaltioon ja 
vastaanottajajäsenvaltioon, koska on yhtä 
tärkeää tiedottaa työntekijälle ennen 
lähettämistä kuin lähettämisen aikana.

Or. en

Tarkistus 523
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot voivat vapaasti valita 
hallinnolliset vaatimuksensa ja 
valvontatoimenpiteensä ja soveltaa niitä.

Or. de
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Tarkistus 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 525
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. fr

Tarkistus 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. en
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Tarkistus 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. fr

Tarkistus 528
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. de

Tarkistus 529
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. de
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Tarkistus 530
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 531
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vähintään seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 532
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

Or. en
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Tarkistus 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä
hallinnollisia vaatimuksia ja tehokkaita 
valvontatoimenpiteitä. Näihin 
toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti

Or. en

Tarkistus 534
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Direktiivin 96/71/EY 3 ja 5 artiklan 
noudattamisen tehostamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
esimerkiksi seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. de

Tarkistus 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanon 
parantamiseksi jäsenvaltiot voivat 
syrjimättömyyden periaatetta täysin 
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noudattaen valvoa kaikkia osatekijöitä, 
jotka ovat tarpeen direktiivin 96/71/EY ja 
tämän direktiivin 3 artiklan 
noudattamisen tarkistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää seuraavia 
hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 537
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

1. Jäsenvaltioiden voivat edellyttää 
esimerkiksi seuraavia hallinnollisia 
vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

Or. de

Tarkistus 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 539
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

Poistetaan.
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Or. hu

Tarkistus 540
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä 
olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 
lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksesta on käytävä 
ilmi, että palveluntarjoajalle on tiedotettu 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisista 
vähimmäistyöoloista ja että tämä on 
sopinut noudattavansa niitä;
ilmoituksessa on oltava vähintään tiedot 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
edustajan ja henkilön, jolla on valtuudet 
hyväksyä edustajan nimeämä palvelu,
nimi ja osoite, tiedot lähettämisen kestosta, 
lähettämisen alkamispäivämäärästä, 
lähetettyjen työntekijöiden 
henkilöllisyydestä ja lukumäärästä, 
näiden suorittamista tehtävistä sekä 
työpaikasta ja asuinpaikasta 
vastaanottajajäsenvaltiossa
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille 
viipymättä, jos
– lähettäminen ei toteudu tai ei ole 
toteutunut tai se on päättynyt 
ennenaikaisesti
– toiminta keskeytyy
– työnantaja on lähettänyt lähetetyn 
työntekijän johonkin toiseen yritykseen 
sijoittautumisjäsenvaltiossa erityisesti 
yrityksen siirron tai yritysfuusion 
yhteydessä
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Or. de

Perustelu

Tiedonantamista voidaan valvoa vain, jos tiedon luonne on määritelty selkeästi.
Yksityiskohtaisen tiedon antaminen helpottaa tilastotietojen keräämistä lähetetyistä 
työntekijöistä ja sen määrittelyä, saavutetaanko direktiivillä toivottu tavoite.

Tarkistus 541
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus lähettämisen 
kohteena olevan jäsenvaltion kielellä
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoitukseen on sisällyttävä 
seuraavat tiedot:

(i) palveluntarjoajan henkilöllisyys
(ii) lähetetyn työntekijän henkilöllisyys
(iii) lähetettyjen työntekijöiden odotettu 
lukumäärä
(iv) lähettämisen ennakoitu kesto ja 
palvelujen tarjoamispaikan ennakoitu 
sijainti
(v) helppopääsyinen ja selvästi yksilöity 
paikka, jossa tarkastusasiakirjat (muun 
muassa työsopimukset, palkkalaskelmat, 
työaikatodistukset, palkanmaksun 
suorittamista koskevat todistukset ja muut 
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vastaavat asiakirjat) säilytetään tai 
asetetaan saataville paperikopiona tai 
sähköisenä kopiona
(vi) sen henkilön sukunimi, etunimi ja 
osoite, jolla on valtuudet hyväksyä palvelu 
lähettämisen kohteena olevassa maassa, 
eli henkilö, jolle toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneelle palveluntarjoajalle 
oikeusvaikutuksia aiheuttavat 
hallinnolliset päätökset tai viralliset 
asiakirjat voidaan toimittaa
(vii) lähettämisen perusteena olevat 
palvelut.
Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen 
palveluntarjoajan on tiedotettava 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
välittömästi ilmoitukseen sisältyvien 
tietojen muuttumisesta.

Or. de

Tarkistus 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Gaetano Cofferati, 
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus viimeistään 
kuukautta ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa on annettava 
erityisesti seuraavat tiedot:
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lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

– palveluntarjoajan henkilöllisyys
– lähetettyjen työntekijöiden odotettu 
määrä ja yksilölliset henkilötiedot
– lähettämisen ennakoitu kesto
– palvelujen tarjoamispaikka
– lähettämisen perusteena olevat palvelut

Or. en

Tarkistus 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
kuukautta ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa on annettava 
erityisesti seuraavat tiedot:

– palveluntarjoajan henkilöllisyys, 
erityisesti tämän etu- ja sukunimi, 
syntymäaika ja -paikka, kotiosoite ja 
majoitusosoite vastaanottajavaltiossa 
oleskelun aikana
– lähetettyjen työntekijöiden odotettu 
määrä ja yksilölliset henkilötiedot
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– lähettämisen ennakoitu kesto
– palvelujen tarjoamispaikka
– lähettämisen perusteena olevat palvelut

Or. en

Tarkistus 544
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa on annettava
vastaanottajajäsenvaltion yhdellä 
virallisella kielellä vähintään seuraavat
tiedot:

1) palveluntarjoajan henkilöllisyys
2) lähetettyjen työntekijöiden odotettu 
määrä ja yksilölliset henkilötiedot
3) lähettämisen ennakoitu kesto ja 
palvelujen tarjoamispaikan sijainti
4) lähettämisen perusteena olevat palvelut

ja tämä ilmoitus on saatettava ajan 
tasalle, jos tiedon sisältö muuttuu ennen 
palvelun tarjoamista tai sen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista; ilmoituksessa 
on annettava vähintään seuraavat tiedot:

(i) palveluntarjoajan henkilöllisyys

(ii) lähetettyjen työntekijöiden odotettu 
määrä ja henkilötiedot
(iii) lähettämisen ennakoitu kesto ja 
palvelun tarjoamispaikan sijainti ja
(iv) lähettämisen perusteena olevat palvelut

Or. fr

Tarkistus 546
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
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toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä 
olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 
lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena
olevista palveluista

toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksesta on käytävä 
ilmi, että palveluntarjoajalle on tiedotettu 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisista 
vähimmäistyöoloista ja että tämä on 
sopinut noudattavansa niitä;
ilmoituksessa on oltava vähintään tiedot 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
edustajan ja henkilön, jolla on valtuudet 
hyväksyä edustajan nimeämä palvelu,
nimi ja osoite, tiedot lähettämisen kestosta, 
lähettämisen alkamispäivämäärästä, 
lähetettyjen työntekijöiden 
henkilöllisyydestä ja lukumäärästä, 
näiden suorittamista tehtävistä sekä 
työpaikasta ja asuinpaikasta 
vastaanottajajäsenvaltiossa

Or. de

Tarkistus 547
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä 
olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 
lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille
yksinkertainen ilmoitus 
vastaanottajajäsenvaltion kielellä ennen 
palvelujen suorittamisen aloittamista tai 
viimeistään niiden aloittamishetkellä;
ilmoituksessa on annettava tiedot 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
lähetetyn työntekijän henkilöllisyydestä, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 
lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista, paikasta, jossa b alakohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja pidetään 
vastaanottajajäsenvaltiossa, sen henkilön 
sukunimi, etunimi ja 
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vastaanottajajäsenvaltiossa sijaitseva
osoite, jolla on valtuudet hyväksyä 
palvelu, ja tiedot alasta, jolle työntekijä 
lähetetään; työnantajan on tiedotettava 
toimivaltaisille viranomaisille välittömästi 
näiden tietojen muuttumisesta

Or. de

Tarkistus 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä 
olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 
lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
ilmoittaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille englanniksi 
tai vastaanottajajäsenvaltion kielellä
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa on annettava 
vähintään tiedot palveluntarjoajan 
henkilöllisyydestä, lähetettyjen 
työntekijöiden odotetusta lukumäärästä ja 
henkilötiedoista, nimetystä 
yhteyshenkilöstä, toiminnan 
aloittamisesta ja ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

Or. en

Tarkistus 549
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle (a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
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palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä olevan 
lähetetyn työntekijän läsnäolosta, heidän 
odotetusta lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastuullisille kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
etukäteisilmoitus viimeistään viisi 
työpäivää ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa olisi annettava 
vähintään tiedot palveluntarjoajan 
henkilöllisyydestä, yhden tai useamman 
selvästi yksilöitävissä olevan lähetetyn 
työntekijän läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, heidän läsnäolonsa 
ennakoidusta kestosta ja paikasta sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista;

Or. en

Tarkistus 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä 
olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 
lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista; ilmoituksessa 
on annettava tiedot vähintään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
selvästi yksilöitävissä olevien lähetettyjen 
työntekijöiden odotetusta lukumäärästä, 
nimetystä yhteyshenkilöstä, lähettämisen 
aloittamisesta, ennakoidusta kestosta ja 
palvelujen tarjoamispaikan sijainnista 
sekä lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

Or. fr
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Tarkistus 551
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä olevan 
lähetetyn työntekijän läsnäolosta, heidän 
odotetusta lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa on annettava
tiedot vähintään palveluntarjoajan 
henkilöllisyydestä, yhden tai useamman 
selvästi yksilöitävissä olevan lähetetyn 
työntekijän läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen ennakoidusta 
kestosta ja palvelujen tarjoamispaikan
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

Or. fr

Tarkistus 552
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 
tai useamman selvästi yksilöitävissä 
olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, 
heidän odotetusta lukumäärästään, 

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
ennen palvelujen suorittamisen aloittamista 
tai viimeistään niiden aloittamishetkellä;
ilmoituksessa voidaan antaa tiedot 
pelkästään palveluntarjoajan 
henkilöllisyydestä ja selvästi yksilöitävissä 
olevista lähetetyistä työntekijöistä, heidän 
odotetusta lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
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lähettämisen ennakoidusta kestosta ja 
sijainnista sekä lähettämisen perusteena 
olevista palveluista

lähettämisen perusteena olevista 
palveluista; kopiot kaikista työntekijää 
koskevista asiakirjoista olisi asetettava 
tämän saataville

Or. fr

Tarkistus 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) palveluntarjoajalle asetettava 
velvollisuus ilmoittaa asiasta vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä, 
jos
– lähettäminen ei toteudu tai ei ole 
toteutunut tai se on päättynyt 
ennenaikaisesti
– lähettämisen perusteena oleva palvelu 
on keskeytetty
– työnantaja on lähettänyt lähetetyn 
työntekijän toiseen yritykseen erityisesti 
yritysfuusion tai yrityksen siirron 
yhteydessä
– 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti annetut tiedot ovat muuttuneet 
jollakin muulla tavoin

Or. en

Tarkistus 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan 
luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan 
kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista 
lähettämisen ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista
lähettämisen ajan sen alueella olevassa 

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville asiakirjat ja/tai säilyttää 
paperikopiot tai sähköiset kopiot 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
ammattijärjestöille palvelun 
tarjoamispaikassa palvelun tarjoamisen 
ajan ja kahden vuoden ajan palvelun 
tarjoamisen jälkeen; tämä velvoite koskee 
erityisesti seuraavia asiakirjoja:
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helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

– kopio A1-lomakkeesta todistuksena 
kuulumisesta kotijäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmän piiriin
– kopio työsopimuksesta (tai vastaavasta 
direktiivissä 91/533/EY tarkoitetusta 
asiakirjasta, mukaan luettuna tapauksen ja 
tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 4 
artiklassa tarkoitetut lisätiedot)

– palkkalaskelmat
– työaikatodistukset
– palkanmaksun suorittamista koskeva 
todistus tai kopio vastaavista asiakirjoista

– arviointi turvallisuus- ja 
terveysvaaroista työssä sekä toteutettavista 
turvatoimista direktiivin 89/391/EY 
mukaisesti
– kopiot työluvasta ja oleskeluluvasta, jos 
lähetetty työntekijä on kolmannen maan 
kansalainen
asiakirjat säilytetään 
vastaanottajajäsenvaltion alueella 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. en

Tarkistus 556
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan 
luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan 
kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista
lähettämisen ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää lähettämisen ajan 
ja kahden vuoden ajan 
palveluntarjoamisen päättymisen jälkeen 
työntekijöiden lähettämisen kohteena
olevassa jäsenvaltiossa sijaitsevassa
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa, 
paperikopio tai sähköinen kopio erityisesti 
seuraavista asiakirjoista:

– todistus lähetetyn työntekijän 
henkilöllisyydestä
– osoituksena sijoittautumisjäsenvaltion 
sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta kopio 
A1-lomakkeesta
– työsopimus (tai vastaava direktiivissä 
91/533/EY tarkoitettu asiakirja, mukaan 
luettuina kyseisen direktiivin 4 artiklassa 
tarkoitetut lisätiedot)
– palkkalaskelmat ja palkanmaksun 
suorittamista koskevat todistukset
– työaikatodistukset
– arviointi turvallisuus- ja terveysriskeistä 
työssä direktiivin 89/391/EY mukaisesti
– kopiot työluvasta ja oleskeluluvasta, jos 
lähetetty työntekijä on kolmannen maan 
kansalainen

Or. de

Tarkistus 557
Thomas Händel
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan 
luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan 
kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista 
lähettämisen ajan sen alueella olevassa
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperikopio tai 
sähköinen kopio lähettämisen ajan ja 
kahden vuoden ajan palveluntarjoamisen 
päättymisen jälkeen helppopääsyisessä ja 
selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten 
työpaikalla tai rakennustyömaalla taikka 
kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden 
osalta päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, 
jota käytetään palvelun tarjoamisessa, 
erityisesti seuraavista asiakirjoista:

– osoituksena sijoittautumisjäsenvaltion 
sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta kopio 
A1-lomakkeesta
– työsopimus (tai vastaava direktiivissä 
91/533/EY tarkoitettu asiakirja, mukaan 
luettuina kyseisen direktiivin 4 artiklassa 
tarkoitetut lisätiedot)
– palkkalaskelmat ja palkanmaksun 
suorittamista koskevat todistukset
– työaikatodistukset
– arviointi turvallisuus- ja terveysriskeistä 
työssä direktiivin 89/71/EY mukaisesti
– kopiot työluvasta ja oleskeluluvasta, jos 
lähetetty työntekijä on kolmannen maan 
kansalainen

Or. de
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Tarkistus 558
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan 
luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan 
kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperikopio tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta asiakirjasta, joka sisältää 
tarvittavat työehdot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta, 
osoituksena lähettävän jäsenvaltion 
sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta A1-
todistus tai kopio vastaavista asiakirjoista 
lähettämisen ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten esimerkiksi työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. de

Tarkistus 559
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan 
luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan
kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperikopio tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta asiakirjasta, jossa ilmoitetaan 
tarvittavat työehdot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta, 
kolmannen maiden kansalaisilta 
työluvasta ja oleskeluluvasta, osoituksena 
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suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

kotijäsenvaltion sosiaaliturvan piiriin 
kuulumisesta A1-todistus tai kopio 
vastaavista asiakirjoista lähettämisen ajan 
sen alueella olevassa helppopääsyisessä ja 
selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten 
esimerkiksi työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. de

Tarkistus 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista
lähettämisen ajan sen alueella olevassa
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivin 91/533/EY 
2 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa
tarkoitetusta asiakirjasta) lähettämisen ajan 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jossa 
palvelu tarjotaan; muut asiakirjat, kuten 
palkkalaskelmat, työaikatodistukset ja 
palkanmaksun suorittamista koskevat 
todistukset, on toimitettava 6 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa kohtuullisessa 
ajassa vastaanottajajäsenvaltion 
viranomaisten tai 
sijoittautumisjäsenvaltion työnantajan tai 
toimivaltaisten elinten pyynnöstä

Or. en
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Tarkistus 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista 
lähettämisen ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää lähettämisen ajan
paperi- tai sähköinen kopio 
työsopimuksesta (tai vastaavasta 
direktiivissä 91/533/EY tarkoitetusta 
asiakirjasta, mukaan luettuna tapauksen ja 
tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 
4 artiklassa tarkoitetut lisätiedot), 
palkkalaskelmasta, työaikatodistuksesta, 
palkanmaksun suorittamista koskevasta 
todistuksesta tai kopio vastaavista 
asiakirjoista, lomakkeista, joissa annetaan 
tiedot kuulemisesta alkuperämaan 
sosiaaliturvaverkostoon tai sen 
sosiaaliturvaelimen täydelliset 
yhteystiedot, jonka jäseniä lähetetyt 
työntekijät ovat 
vastaanottajajäsenvaltioissa oleskelunsa 
ajan (asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) 
N:o 987/2009), alkuperämaan 
työterveyspalvelun myöntämästä 
todistuksesta soveltuvuudesta työhön sen 
alueella olevassa helppopääsyisessä ja 
selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten 
työpaikalla tai rakennustyömaalla taikka 
kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden 
osalta päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, 
jota käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. en

Tarkistus 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville kohtuullisen ajan kuluessa ja/tai 
säilyttää palveluntarjoajan valinnan 
mukaan paperi- tai sähköinen kopio 
työsopimuksesta (tai vastaavasta 
direktiivissä 91/533/EY tarkoitetusta 
asiakirjasta, mukaan luettuna tapauksen ja 
tarpeen mukaan kyseisen direktiivin
4 artiklassa tarkoitetut lisätiedot), 
palkkalaskelmasta, työaikatodistuksesta, 
palkanmaksun suorittamista koskevasta 
todistuksesta tai kopio vastaavista 
asiakirjoista, jotka on myönnetty 
sijoittautumisjäsenvaltion kansallisen 
laisäädännön mukaisesti, lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. en

Tarkistus 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 

(b) velvollisuus säilyttää tai saattaa 
saataville ja/tai säilyttää paperikopio tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), A1-lomakkeista, kolmannen 
maan kansalaisilta työluvasta ja 
oleskeluluvasta, palkkalaskelmasta, 
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kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa;

Or. fr

Tarkistus 564
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperi- tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta tai 
kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen 
ajan sen alueella olevassa 
helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä 
paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperikopio tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), A1-lomakkeista,
palkkalaskelmasta, työaikatodistuksesta, 
palkanmaksun suorittamista koskevasta 
todistuksesta tai kopio vastaavista 
asiakirjoista lähettämisen ajan sen alueella 
olevassa helppopääsyisessä ja selvästi 
yksilöidyssä paikassa, kuten työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. fr

Tarkistus 565
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) palveluntarjoajalle asetettava 
velvollisuus ilmoittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle viipymättä, jos
– lähettäminen ei toteudu tai ei ole 
toteutunut tai se on päättynyt 
ennenaikaisesti
– toiminta keskeytyy
– työnantaja on lähettänyt lähetetyn 
työntekijän eri yritykseen 
sijoittautumisjäsenvaltiossa erityisesti 
yrityksen siirron tai yritysfuusion 
yhteydessä

Or. de

Tarkistus 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 567
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännöstä kaikista asiaan liittyvistä
asiakirjoista, sekä vakiomuotoisista että 
myös muista kuin vakiomuotoisista 
lomakkeista kyseessä olevan asiakirjan tai 
lomakkeen pituudesta riippumatta

Or. de

Tarkistus 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännös b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista pyydetyillä virallisilla EU-
kielillä

Or. en

Tarkistus 569
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännös b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista toivotulla virallisella EU-
kielellä

Or. de
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Tarkistus 570
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännös b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista

Or. de

Tarkistus 571
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) velvollisuus antaa käännös
b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista 
yhdellä vastaanottajajäsenvaltion 
virallisista kielistä

Or. fr

Tarkistus 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 

(c) käännös b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista yhdellä 
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kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

vastaanottajajäsenvaltion virallisista 
kielistä

Or. fr

Tarkistus 573
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännös b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista jäsenvaltion virallisella EU-
kielellä

Or. de

Tarkistus 574
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, jos 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai elin katsoo sen 
tarpeelliseksi

Or. en

Tarkistus 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita; käännöstä ei 
tehdä työnantajien kustannuksella

Or. en

Tarkistus 576
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) mahdollisuus pyytää käännöstä 
b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita;

Or. en

Tarkistus 577
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita

(c) mahdollisuus pyytää käännöstä 
b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista, 
kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman 
pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti 
vakiomuotoisia lomakkeita;
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Or. en

Tarkistus 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lähettämisen kohteena oleva 
jäsenvaltio voi pyytää, että b alakohdassa 
tarkoitetut asiakirjat ja muut pakolliset 
lisäasiakirjat annetaan toimivaltaisten 
kansainvälisten viranomaisten saataville 
viipymättä

Or. en

Tarkistus 579
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, 
joka tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti sinä aikana, kun palveluja 
suoritetaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, 
joka tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti sinä aikana, kun palveluja 
suoritetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) tarvittaessa sellaisen yhteyshenkilön 
nimeäminen, joka tarvittaessa neuvottelee 
työnantajan puolesta lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan;
edustaja tai yhteyshenkilö voi olla kuka 
tahansa henkilö, jonka työnantaja tai 
sijoittautumisjäsenvaltiossa toimiva 
työnantajajärjestö, johon työnantaja 
kuuluu, on valinnut.

Or. en

Tarkistus 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti sinä aikana, kun palveluja 
suoritetaan.

(d) mahdollisuus nimetä tarvittaessa 
yhteyshenkilö, joka edustaa työnantajaa 
lähettämisen kohteena olevassa 
vastaanottajajäsenvaltiossa, kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 583
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) mahdollisuus nimetä yhteyshenkilö,
johon vastaanottajajäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa 
suoraan yhteyttä ja joka tarvittaessa 
neuvottelee työnantajan puolesta 
lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion 
asianomaisten työmarkkinaosapuolten 
kanssa kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti sinä aikana, kun 
palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 584
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) mahdollisuus pyytää nimeämään 
yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee 
työnantajan puolesta lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 585
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) mahdollisuus pyytää nimeämään 
yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee 
työnantajan puolesta lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 586
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 

(d) mahdollisuus pyytää nimeämään 
yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee 
työnantajan puolesta vastaanottavan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
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lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. hu

Tarkistus 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) velvollisuus nimetä laillinen edustaja,
jonka asuinpaikka on lähettämisen 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa 
lähettämisen aikana ja vuoden ajan 
palvelutarjoamisen päättymisen jälkeen ja
joka hoitaa hallinnollisia ja oikeudellisia 
menettelyjä ja joka tarvittaessa neuvottelee 
työnantajan puolesta lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 588
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 

(d) velvollisuus nimetä lähettämisen 
kohteena olevassa jäsenvaltiossa läsnä 
oleva laillinen edustaja palvelujen 
tarjoamisen aikana neuvottelemaan 
työehtosopimuksista ja tekemään niitä 
tarvittaessa kansallisen lainsäädännön ja 
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mukaisesti sinä aikana, kun palveluja 
suoritetaan.

käytännön mukaisesti työantajan puolesta 
kyseisen jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa.

Or. en

Tarkistus 589
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti sinä aikana, kun palveluja 
suoritetaan.

(d) velvollisuus nimetä laillinen tai 
valtuutettu edustaja, joka kantaa 
lähettämisen kohteessa olevassa 
jäsenvaltiossa olevan palveluntarjoajan 
vastuun ja jolla on viralliset valtuudet 
vastaanottaa lähetyksiä lähettävän 
yrityksen puolesta

Or. de

Tarkistus 590
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) velvollisuus nimetä laillinen edustaja;
laillisen edustajan tehtävänä on hoitaa 
oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt 
sekä neuvottelut kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
tarvittaessa työnantajan puolesta 
lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion 
asianomaisten työmarkkinaosapuolten 
kanssa sinä aikana, kun palveluja 
suoritetaan.
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Or. en

Tarkistus 591
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai elimen kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 592
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
toimii laillisena edustajana tai tarvittaessa 
neuvottelee työnantajan puolesta 
lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion 
asianomaisten työmarkkinaosapuolten 
kanssa kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa, joissa edellytetään yhteyshenkilön nimeämistä, tämän yhteyshenkilön 
tehtävänä ei ole "neuvotella" vastaanottajajäsenvaltion työmarkkinaosapuolten kanssa vaan 
toimia yhteyspisteenä ja tiedonlähteenä (edustajana). Kun viitataan vain neuvotteluihin, 
vaarana on kansallisten työehtosopimusneuvottelujärjestelmien häiritseminen. Näin ollen 
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olisi todettava yksiselitteisesti, että yhteyshenkilön roolina voi sen sijaan tai myös olla 
edustajana toimiminen.

Tarkistus 593
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(d) velvollisuus nimetä laillinen tai 
valtuutettu edustaja, joka kantaa 
lähettämisen kohteessa olevassa 
jäsenvaltiossa olevan palveluntarjoajan 
vastuun ja jolla on viralliset valtuudet 
vastaanottaa lähetyksiä lähettävän 
yrityksen puolesta lähettämisen kohteena 
olevassa jäsenvaltiossa sijaitsevassa 
toimipaikan postiosoitteessa; edustajan 
vastuulle kuuluu tarvittaessa neuvotella
työnantajan puolesta lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. de

Tarkistus 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 

(d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö,
johon jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat ottaa yhteyttä ja jolla 
on lupa neuvotella tarvittaessa työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
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sinä aikana, kun palveluja suoritetaan. työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 595
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka 
tarvittaessa neuvottelee työnantajan 
puolesta lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen version.)

Tarkistus 596
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) jäsenvaltiot voivat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
56 artiklan ja asianmukaisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vahvistaa 
muita hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä.

Or. de



PE504.078v01-00 104/114 AM\924423FI.doc

FI

Tarkistus 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) muut hallinnolliset vaatimukset ja 
valvontatoimenpiteet, joita ilman 
toimivaltaiset viranomaiset eivät kykene 
hoitamaan valvontatehtäviään 
tehokkaasti; nämä vaatimukset on 
julkistettava.

Or. en

Tarkistus 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edellä 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuja kansallisia 
lisävalvontatoimenpiteitä tai asiakirjoja 
voidaan edellyttää ainoastaan komission 
etukäteishyväksynnän jälkeen, ja niitä 
voidaan käyttää vain sen tarkistamiseen, 
noudatetaanko direktiivin 96/71/EY 
3 artiklassa tarkoitettuja työehtoja 
ja -oloja.

Or. en

Tarkistus 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
1 kohdassa tarkoitettuja tarvittavia 
hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä syrjimättömällä, 
perustellulla ja suhteellisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimenpiteet harmaan talouden 
torjumiseksi, muun muassa velvoite 
määrätä työntekijälle henkilökohtainen 
veronumero.

Or. en

Tarkistus 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen 
hallinnollisten vaatimusten ja 
valvontatoimenpiteiden lisäksi muita 
hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä edellyttäen, että ne 
ovat johdonmukaisia suhteellisuutta ja 
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tarpeellisuutta koskevien unionin 
periaatteiden kanssa ja että jäsenvaltiot 
tiedottavat palveluntarjoajille uusista 
säännöksistä tarkalla, selkeällä ja 
helpolla tavalla.

Or. fr

Tarkistus 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvät 
menettelyt ja muodollisuudet ovat 
sellaisia, että yritykset voivat ne helposti 
täyttää mahdollisimman pitkälti etäältä ja 
sähköisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 603
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvät 
menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, 
että yritykset voivat ne helposti täyttää 
mahdollisimman pitkälti etäältä ja 
sähköisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvät 
menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, 
että yritykset voivat ne täyttää 
mahdollisimman pitkälti etäältä ja 
sähköisesti.

Or. de



AM\924423FI.doc 107/114 PE504.078v01-00

FI

Tarkistus 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvät 
menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, 
että yritykset voivat ne helposti täyttää 
mahdollisimman pitkälti etäältä ja 
sähköisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvät 
menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, 
että yritykset voivat ne täyttää 
mahdollisimman pitkälti etäältä ja 
sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen 
kehittäminen, yhteisten periaatteiden tai 
standardien vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 606
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tehokkuutta tarkastellaan uudelleen 
kolmen vuoden kuluessa 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä ottaen 
huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuus, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen, sekä 
ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai 
mukautuksia.

Or. de

Tarkistus 607
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tehokkuutta tarkastellaan uudelleen 
kolmen vuoden kuluessa 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä ottaen 
huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä, 
yhtenäisempien, vakiomuotoisten 
asiakirjojen kehittäminen, yhteisten 
periaatteiden tai standardien vahvistaminen 
työntekijöiden lähettämiseen liittyviä 
tarkastuksia varten ja teknologian 
kehittyminen ja ehdotetaan tarvittaessa 
muutoksia tai mukautuksia.

Or. de
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Tarkistus 608
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
suosittaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja suositetaan 
jäsenvaltioille muutoksia tai mukautuksia.

Or. de

Tarkistus 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 

3. Komissio tarkastelee kansallisten 
valvontatoimenpiteiden soveltamista
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
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ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

ja teknologian kehittyminen tarkoituksena 
arvioida EU:n laajuisen sähköisen 
ennakkoilmoitusjärjestelmän 
tarpeellisuutta ja toteutettavuutta sekä
ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai 
mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
soveltamista tarkastellaan kolmen vuoden 
kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä uudelleen ottaen huomioon 
kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. fr

Tarkistus 611
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
soveltamista tarkastellaan kolmen vuoden 
kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta 
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tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

päivämäärästä uudelleen ottaen huomioon 
kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. fr

Tarkistus 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen 
ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
soveltamisen tehokkuutta ja sopivuutta 
tarkastellaan uudelleen kolmen vuoden 
kuluessa 20 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ottaen huomioon 
kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
tehokkuus, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, 
yhteisten periaatteiden tai standardien 
vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja teknologian kehittyminen, sekä 
ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai 
mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 613
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Työntekijän lähettämisen ajan vastuu 
työolojen tarkastamisesta kuuluu 
lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asiasta vastaaville 
viranomaisille tai elimelle. Ne voivat 
suorittaa omasta aloitteestaan 
tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia, eivätkä 
sijoittautumisvaltiossa suoritettujen 
tarkastusten tai valvontatoimien tulokset 
sido niitä.

Or. de

Tarkistus 614
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Työntekijän lähettämisen ajan vastuu 
työolojen tarkastamisesta kuuluu 
lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asiasta vastaaville 
viranomaisille tai elimelle. Ne voivat 
suorittaa omasta aloitteestaan 
tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia.

Or. de

Tarkistus 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sekä sijoittautumisjäsenvaltiolla että 
lähettämisen kohteena olevalla 
jäsenvaltiolla on valtuudet tarkastaa 
työsuhteiden ja työolojen 
säännönmukaisuus. Ristiriitaisissa 
tulkinnoissa lähettämisen kohteena 
olevan jäsenvaltion lainsäädäntö on 
etusijalla.

Or. en

Tarkistus 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Työntekijän lähettämisen aikana 
vastuu työolojen tarkastuksesta on 
lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion viranomaisilla tai 
toimivaltaisella elimellä. Ne voivat 
suorittaa omasta aloitteestaan 
tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia, eivätkä 
sijoittautumisvaltiossa suoritettujen 
tarkastusten tai valvontatoimien tulokset 
sido niitä mitenkään.

Or. en

Tarkistus 617
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Jotta varmistetaan kansallisten 
valvontatoimenpiteiden jatkuva 
täytäntöönpano, toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneita palveluntarjoajia ja 
lähetettyjä työntekijöitä varten on 
nimettävä valtuutettu edustaja 
vastaanottajajäsenvaltiossa. Oikeudellisia 
vaikutuksia aiheuttavia tiedonantoja ja 
virallisia asiakirjoja voidaan toimittaa 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien valtuutetulle 
edustajalle.

Or. de


