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Tarkistus 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tarkastukset Valvontatoimet ja tarkastukset

Or. en

Tarkistus 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan tässä 
direktiivissä ja direktiivissä 96/71/EY 
vahvistettujen säännösten ja sääntöjen 
noudattamista ja varmistetaan sen 
asianmukainen soveltaminen ja 
täytäntöönpano.
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Or. en

Tarkistus 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
täytäntöönpanodirektiivissä vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 622
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja
varmistetaan sen asianmukainen 
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soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

soveltaminen ja täytäntöönpano.

Or. de

Tarkistus 623
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.
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toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

Or. de

Tarkistus 624
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.

Or. en
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Tarkistus 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 626
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 



AM\925205FI.doc 9/127 PE504.094v02-00

FI

toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.

Or. fr

Tarkistus 627
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkistukset ja 
seurantamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita tarkastuksia, joilla 
valvotaan ja seurataan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana voidaan käyttää
riskinarviointia, jonka säännöllisen 
toteuttamisen toimivaltaiset viranomaiset 
voivat ottaa tehtäväkseen. 
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tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat 
niiden alueella keskittyneet. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet 
sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen 
haavoittuva asema.

Riskinarvioinnissa voidaan yksilöidä ne 
toimialat, joille palvelujen tarjoamista 
varten lähetetyt työntekijät ovat niiden 
alueella keskittyneet. Riskinarviointia 
tehtäessä voidaan ottaa huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet 
sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen 
haavoittuva asema. Tällä säännöksellä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta tehdä 
tarkastuksia ilman epäilyperusteita. 

Or. de

Tarkistus 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten 
säännöllisesti tekemää riskinarviointia. 
Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ne 
toimialat, joille palvelujen tarjoamista 
varten lähetetyt työntekijät ovat niiden 
alueella keskittyneet. Riskinarviointia 
tehtäessä on otettava huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet 
sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen 
haavoittuva asema.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana voidaan käyttää 
etenkin toimivaltaisten viranomaisten 
säännöllisesti tekemää riskinarviointia. 
Riskinarvioinnissa voidaan yksilöidä ne 
toimialat, joille palvelujen tarjoamista 
varten lähetetyt työntekijät ovat niiden 
alueella keskittyneet. Riskinarviointia 
tehtäessä voidaan ottaa huomioon 
erityisesti suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet 
sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen 
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haavoittuva asema.

Or. fr

Tarkistus 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen 
säännösten ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten 
tarkastusten perustana on käytettävä 
ensisijaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten säännöllisesti tekemää 
riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on 
yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet.
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

1. Vastaanottavien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että käytössä on tehokkaat 
tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että 
niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja 
riittäviä tarkastuksia, joilla voidaan 
parantaa direktiivin 96/71/EY 3 ja 
5 artiklan noudattamista ja varmistaa sen 
tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano.

Tehokkaiden tarkastusten ja 
valvontatoimien mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on asetettava erityisesti 
seuraavat vaatimukset: 

Or. en
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Tarkistus 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
paperikopiona tai sähköisesti 
vastaanottavan jäsenvaltion kielellä 
ennen palvelujen suorittamisen 
aloittamista; ilmoituksessa on vähintään 
annettava tiedot, joita tarvitaan 
tosiasiallisten valvontatoimien 
toteuttamiseksi työpaikalla.
Tämä koskee erityisesti tietoja, joiden 
perusteella palvelutarjoaja, e alakohdassa 
tarkoitettu nimitetty yhteyshenkilö ja 
lähetetyt työntekijät voidaan varmasti 
tunnistaa, sekä tietoja, jotka koskevat 
lähettämisen ennakoitua kestoa, 
työpaikan sijaintia sekä lähettämisen 
perusteena olevia palveluita; tiedot siitä, 
jos työnantaja on lähettänyt lähetetyn 
työntekijän johonkin toiseen yritykseen 
sijoittautumisjäsenvaltiossa erityisesti 
yrityksen siirron tai yritysfuusion 
yhteydessä.
Näitä tietoja koskevista myöhemmistä 
muutoksista on ilmoitettava viipymättä. 
Näitä velvollisuuksia on sovellettava myös 
yrityksiin direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää paperikopiona tai 
sähköisenä kopiona tarvittavat 
työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, jotta 
tosiasiallisia valvontatoimia voidaan 
toteuttaa työpaikalla. Tämä koskee 
erityisesti työsopimusta (tai vastaavaa 
direktiivissä 91/533/EY tarkoitettua 
asiakirjaa, mukaan lukien tapauksen ja 
tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 
4 artiklassa tarkoitetut lisätiedot), 
palkkalaskelmaa, työaikatodistusta, 
palkanmaksun suorittamista koskevaa 
todistusta, josta ilmenee työajan alkamis-
ja päättymisajankohta sekä kesto, A1-
lomaketta osoituksena sosiaaliturvasta 
kotijäsenvaltiossa, työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevia asiakirjoja, myös 
vaatimusten mukainen arvio työterveys- ja 
työturvallisuusriskeistä 
direktiivin 89/391/EY mukaisesti ja mikäli 
työntekijä on kolmannen maan 
kansalainen kopioita työ- ja 
oleskeluluvasta sekä 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. en

Tarkistus 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c) velvollisuus toimittaa vastaanottavan 
jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä ja 
kohtuullisen ajan kuluessa lähettämisestä 
b alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

Or. en

Tarkistus 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d) velvollisuus toimittaa b alakohdassa 
tarkoitetusta asiakirjasta käännös 
vastaanottavan jäsenvaltion kielellä;

Or. en

Tarkistus 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e) velvollisuus nimetä laillinen tai 
valtuutettu edustaja, joka tarvittaessa 
neuvottelee työnantajan puolesta 
lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten ja/tai sellaisten 
asiaan liittyvien viranomaisten kanssa 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti, joihin vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat ottaa yhteyttä ja jolla on lupa saada 
palvelua;
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Or. en

Tarkistus 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f) muut hallinnolliset vaatimukset ja 
valvontatoimenpiteet, joita ilman 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset elimet eivät 
voi hoitaa tehokkaasti 
valvontatehtäväänsä eikä tehtävää voitaisi 
hoitaa vähemmän rajoittavilla 
toimenpiteillä.

Or. en

Tarkistus 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä, ja 
niiden on myönnettävä tarvittavat 
resurssit tarkastusten varmistamiseksi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvät 
menettelyt ja muodollisuudet ovat 
sellaisia, että yritykset voivat ne täyttää 
mahdollisimman pitkälti etäältä ja 
sähköisesti, ja kaikki hallinnolliset 
vaatimukset ovat julkisesti 
palveluntarjoajien saatavilla ja niitä 
päivitetään säännöllisesti.

Or. en
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Tarkistus 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
noudattamiseen liittyvät tarkastukset eivät 
ole syrjiviä, ja niiden on myönnettävä 
tarvittavat resurssit tarkastusten 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 638
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä, ja 
niiden on myönnettävä tarvittavat 
resurssit tarkastusten ja valvontatoimien 
varmistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 639
Traian Ungureanu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia ja että ne eivät aiheuta 
ylimääräisiä rasitteita työntekijöille tai 
työnantajille.

Or. en

Tarkistus 640
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia. Tällä säännöksellä ei 
rajoiteta valvontatoimien ja tarkastusten 
toteuttamista ilman epäilyperusteita.

Or. de

Tarkistus 641
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset ja valvontatoimet 
eivät ole syrjiviä.

Or. de

Tarkistus 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 96/71/EY noudattamiseen 
liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai 
suhteettomia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
noudattamiseen liittyvät tarkastukset eivät 
ole syrjiviä ja/tai suhteettomia.

Or. en

Tarkistus 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin tarkastuksen päätteeksi 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
asiakirja, jossa esitetään vähintään 
tarkastetun yrityksen nimi ja osoite, 
toimivaltaisen viranomaisen 
tunnistetiedot, tarkastuksen 
suorittamispäivät, suoritetun 
valvontatoimenpiteen oikeusperusta, 
tarpeellisuutta ja suhteellisuutta koskevat 
perustelut, tarkastetun yrityksen 
pyynnöstä tiedot siitä, että nämä ovat 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia 
seikkoja, havaitun puutteen kuvaus tai 
maininta siitä, että puutteita ei havaittu, 
sekä kaikki muut aiheelliset tiedot. 
Tarkastetulla yrityksellä on oikeus esittää 
huomautuksia asiakirjassa mainituista 
seikoista. Tarkastettu yritys saa kopion 
asiakirjasta.

Or. en
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Tarkistus 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanon valvomiseen ja 
työntekijöiden lähettämistä koskevien 
väärinkäytösten paljastamiseen tähtääviä 
toimenpiteitä on pidettävä järjestykseen 
liittyvinä säännöksinä 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
10 alakohtaan liittyvän Euroopan unionin 
neuvoston pöytäkirjaan 
direktiivin 96/71/EY hyväksymisen 
yhteydessä kirjatun julistuksen N:o 10 
tarkoittamassa mielessä. Pimeän työn 
torjumiseen ja sosiaalisen polkumyynnin 
estämiseen tähtääviä jäsenvaltioiden 
säännöksiä ei voida rajoittaa sillä 
perusteella, että ne saattavat rajoittaa 
vapautta tarjota palveluja, kunhan 
kyseiset säännökset eivät ole 
protektionistisia tai syrjiviä. 

Or. en

Tarkistus 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta, sopivuutta ja riittävää 
tehokkuutta tarkastellaan uudelleen 
kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä ottaen 
huomioon kokemukset yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen 
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tehokkuudesta, yhtenäisempien, 
vakiomuotoisten asiakirjojen 
kehittäminen, yhteisten periaatteiden tai 
standardien vahvistaminen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten 
ja lähettämisen teknologinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen kehittyminen ja 
ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai 
mukautuksia, jotta voidaan varmistaa 
vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten harjoittama työolojen 
tehokas valvonta.

Or. en

Tarkistus 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Työntekijän lähettämisen aikana 
vastuu työolojen tarkastuksista on 
vastaanottavan jäsenvaltion asiasta 
vastaavilla viranomaisilla tai elimillä. Ne 
voivat tehdä omasta aloitteestaan 
tosiasiallisia tarkastuksia ja 
valvontatoimia, eivätkä 
sijoittautumisvaltiossa suoritettujen 
tarkastusten tai valvontatoimien tulokset 
sido niitä millään tavalla.

Or. en

Tarkistus 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. Valvontakäytännöt ja -järjestelmät, 
joilla pyritään valvomaan 
direktiivissä 96/71/EY vahvistettuja 
sääntöjä ja paljastamaan lähettämistä 
koskevien sääntöjen rikkomuksia tai 
muussa kuin palvelujen vapaan 
tarjoamisen tarkoituksessa tehtyjä 
väärinkäytöksiä, kuuluvat yleistä 
järjestystä koskeviin säännöksiin 
sellaisina kuin ne ovat muotoiltuina 
neuvoston julistuksessa N:o 10. 
Rajatylittävään työnvälitykseen liittyvän 
pimeän työvoiman torjumiseen ja 
sosiaalisen polkumyynnin välttämiseen 
tähtääviä jäsenvaltioiden pakottavia 
sääntöjä ei voida rajoittaa ainoastaan siitä 
syystä, että ne voivat mahdollisesti olla 
palvelujen vapaan tarjoamisen esteenä.

Or. en

Tarkistus 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tarkastusten aikana ja 3 artiklassa 
mainittujen perusteiden valossa tarvitaan 
tietoja, sen jäsenvaltion, jossa palvelu 
suoritetaan, ja sijoittautumisjäsenvaltion on 
toimittava hallinnollista yhteistyötä 
koskevien sääntöjen mukaisesti, toisin 
sanoen toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä 6 ja 7 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen ja periaatteiden 
mukaisesti.

3. Jos tarkastusten aikana ja 3 artiklassa 
mainittujen perusteiden valossa tarvitaan 
tietoja, sen jäsenvaltion, jossa palvelu 
suoritetaan, ja sijoittautumisjäsenvaltion on 
toimittava hallinnollista yhteistyötä 
koskevien sääntöjen mukaisesti, toisin 
sanoen toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä 
täytäntöönpanodirektiivin 6 ja 7 artiklassa 
vahvistettujen sääntöjen ja periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hallinnollista yhteistyötä koskevien 
sääntöjen mukaisesti 
sijoittautumisjäsenvaltiolla on 
velvollisuus toimittaa pyydetyt tiedot. 
Tämän velvollisuuden jatkuvaa 
noudattamatta jättämistä pidetään EU:n 
lainsäädännön rikkomisena.

Or. en

Tarkistus 650
Traian Ungureanu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavia 
työehtoja ja -oloja ja etenkin 
vähimmäispalkkoja ja työaikaa koskevat 
kansalliset asetukset ja oikeuskäytäntö on 
jätetty työntekijän ja työnantajan 
sovittaviksi kahdenvälisissä 
neuvotteluissa, kumpikin neuvottelevista 
osapuolista voi valvoa lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien työehtojen 
soveltamista voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, ainoastaan, 
jos he voivat taata, että nykyisestä
direktiivistä ja direktiivistä 96/71/EY 
johtuvia velvoitteita noudatetaan. Tästä 
näkökulmasta tarkasteltuna toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteiden 
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soveltaminen on tärkeää, sillä näin 
voidaan taata direktiivien tehokas 
saattaminen osaksi jäsenvaltioiden 
kansallisia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 651
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja -olot ja etenkin 
vähimmäispalkat ja työaika on kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
jätetty työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, 
ne voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
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työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 653
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja -olot ja etenkin 
vähimmäispalkat ja työaika on kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
jätetty työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, 
ne voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten on mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti, onko niiden toiminnassa 
otettu huomioon "riittävä suojelu". Tästä syystä tämä rajoittava säännös on oikeudellisen 
selkeyden nimissä syytä poistaa.

Tarkistus 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
täytäntöönpanodirektiivin 3 artiklassa 
tarkoitetut lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavat työehdot ja etenkin 
vähimmäispalkat ja työaika on kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
jätetty työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, 
ne voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
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direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

Or. en

Tarkistus 656
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja 
työaika on kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti jätetty 
työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne 
voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot ja -olot ja etenkin 
vähimmäispalkat ja työaika on kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
jätetty työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, 
ne voivat asianmukaisella tasolla, ja jos 
jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei 
muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä 
työntekijöitä koskevien ehtojen 
soveltamista, kunhan taataan riittävä, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

Or. pl

Tarkistus 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa 
työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin 
työntekijöihin sovellettavien työolojen 
ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja 
valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat 
poikkeuksellisesti ja kansallisen tason 

5. Direktiivin 96/71/EY 5 artiklan 
mukaisesti ja erilaisia 
työmarkkinamalleja kaikilta osin 
kunnioittaen jäsenvaltioilla on oikeus 
käyttää monia erilaisia järjestelyitä 
kansallisen lainsäädäntönsä ja 
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työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
perustaa tai pitää voimassa järjestelyitä, 
joilla taataan kyseisten työntekijöiden 
työehtojen noudattaminen, kunhan 
järjestelyt tarjoavat asianomaisille 
henkilöille riittävän, direktiivistä 96/71/EY 
ja tästä direktiivistä johtuvaa tasoa 
vastaavan suojelun.

käytäntönsä mukaisesti varmistaakseen 
direktiivin 96/71/EY noudattamisen ja 
taatakseen asianomaisille henkilöille 
riittävän, direktiivissä 96/71/EY ja tässä 
direktiivissä määritellyn suojelun tason.

Or. en

Tarkistus 658
Traian Ungureanu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa 
työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin 
työntekijöihin sovellettavien työolojen 
ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja 
valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat 
poikkeuksellisesti ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan perustaa 
tai pitää voimassa järjestelyitä, joilla 
taataan kyseisten työntekijöiden 
työehtojen noudattaminen, kunhan 
järjestelyt tarjoavat asianomaisille 
henkilöille riittävän, direktiivistä 96/71/EY 
ja tästä direktiivistä johtuvaa tasoa 
vastaavan suojelun.

5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa 
työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin 
työntekijöihin sovellettavien työolojen 
ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja 
valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat 
poikkeuksellisesti ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolia ensin kuultuaan 
luoda, muuttaa tai pitää voimassa 
tarvittavia menettelyjä tai järjestelmiä, 
joilla varmistetaan kyseisten 
työntekijöiden työehtojen noudattaminen. 
Näillä menettelyillä ja järjestelmillä on 
tarjottava asianomaisille henkilöille 
riittävä, direktiivistä 96/71/EY ja tästä 
direktiivistä johtuvaa tasoa vastaava 
suojelu.

Or. en

Tarkistus 659
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Kansallisten valvontaviranomaisten 
on ilmoitettava ajoissa syytetoimista 
vastaaville oikeusviranomaisille sekä 
Euroopan petostentorjuntavirastolle 
(OLAF) kaikista tämän direktiivin 
mukaisesti toteutetuissa tarkastuksissa 
havaituista petoksista.

Or. fr

Tarkistus 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myös sen jäsenvaltion 
alueella, johon työntekijät on tai oli 
lähetetty, on käytettävissä tehokkaita 
menettelyjä, joiden kautta lähetetyt 
työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun 
työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus 
käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia 
menettelyjä, joita voivat käyttää 
työntekijät, jotka katsovat, että heille on 
aiheutunut haittaa tai vahinkoa 
sovellettavien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun 
työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta 
jättämisen väitetään tapahtuneen, on 
päättynyt.

1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sekä yrityksen 
sijoittautumisjäsenvaltiossa että 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa on 
käytettävissä tehokkaita menettelyjä, 
joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat 
suoraan tehdä kantelun työnantajaansa 
vastaan, samoin kuin oikeus käynnistää 
oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä 
myös sen jälkeen, kun työsuhde, jossa 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
väitetään tapahtuneen, on päättynyt.

Or. en

Tarkistus 661
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myös sen jäsenvaltion 
alueella, johon työntekijät on tai oli 
lähetetty, on käytettävissä tehokkaita 
menettelyjä, joiden kautta lähetetyt 
työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun 
työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus 
käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia 
menettelyjä, joita voivat käyttää 
työntekijät, jotka katsovat, että heille on 
aiheutunut haittaa tai vahinkoa 
sovellettavien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun 
työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta 
jättämisen väitetään tapahtuneen, on 
päättynyt. 

1. Tämän direktiivin ja direktiivin 
96/71/EY mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myös sen jäsenvaltion 
alueella, johon työntekijät on tai oli 
lähetetty, tehokkaita menettelyjä, joiden 
kautta lähetetyt työntekijät voivat suoraan 
tehdä kantelun työnantajaansa vastaan, 
samoin kuin oikeus käynnistää 
oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä 
on sellaisten työntekijöiden käytettävissä, 
jotka katsovat, että heille on aiheutunut 
haittaa tai vahinkoa sovellettavien 
sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, 
myös sen jälkeen, kun työsuhde, jossa 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
väitetään tapahtuneen, on päättynyt. 

Or. de

Tarkistus 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että myös sen jäsenvaltion 
alueella, johon työntekijät on tai oli 
lähetetty, on käytettävissä tehokkaita 
menettelyjä, joiden kautta lähetetyt 
työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun 
työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus 
käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia 

1. Tämän direktiivin ja
direktiivin 96/71/EY mukaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanoa varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös 
sen jäsenvaltion alueella, johon työntekijät 
on tai oli lähetetty, on käytettävissä 
tehokkaita menettelyjä, joiden kautta 
lähetetyt työntekijät voivat suoraan tehdä 
kantelun työnantajaansa vastaan, samoin 
kuin oikeus käynnistää oikeudellisia tai 
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menettelyjä, joita voivat käyttää 
työntekijät, jotka katsovat, että heille on 
aiheutunut haittaa tai vahinkoa 
sovellettavien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun 
työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta 
jättämisen väitetään tapahtuneen, on 
päättynyt.

hallinnollisia menettelyjä, joita voivat 
käyttää työntekijät, jotka katsovat, että 
heille on aiheutunut haittaa tai vahinkoa 
sovellettavien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun 
työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta 
jättämisen väitetään tapahtuneen, on 
päättynyt.

Or. en

Tarkistus 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet 
osapuolet, kuten yhdistykset, järjestöt ja 
muut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti on legitiimi 
intressi varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan, voivat aloittaa 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai 
hänen työnantajansa suostumuksella 
hänen puolestaan tai häntä tukeakseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY
täytäntöönpanemiseksi ja/tai niiden 
mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi
säädetyn oikeudellisen tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa puolesta tai heitä 
tukeakseen. Ammattiliitoilla on oltava 
oikeus ryhtyä työtaistelutoimiin, joiden 
avulla voidaan varmistaa, että tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
vaatimuksia noudatetaan ja että lähetetyn 
työntekijän puolesta voidaan nostaa 
edustuksellinen kanne.

Or. en

Tarkistus 665
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
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oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa puolesta tai heitä tukeakseen. 
Ammattiliitoilla on oltava 
ryhmäkanneoikeus, jotta ne voivat panna 
täytäntöön tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY säännökset. Niille 
voidaan myös myöntää oikeus ryhtyä 
oikeustoimiin omissa nimissään mutta 
lähetettyjen työntekijöiden puolesta.

Or. de

Tarkistus 666
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisia 
työmarkkinasuhdejärjestelmiä ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä.

Or. en

Tarkistus 667
Milan Cabrnoch
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla niiden kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa lähetetyn 
työntekijän tai hänen työnantajansa 
puolesta tai tätä tukeakseen tämän 
yksiselitteisellä myöntymyksellä tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja/tai 
tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden 
noudattamiseksi säädetyn oikeudellisen tai 
hallinnollisen menettelyn.

Or. cs

Tarkistus 668
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa puolesta tai heitä tukeakseen.
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Or. de

Tarkistus 669
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa puolesta tai heitä 
tukeakseen.

Or. en

Tarkistus 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY säännöksiä 
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direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

Or. en

Tarkistus 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, 
kuten yhdistykset, järjestöt ja muut 
oikeushenkilöt, joilla kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn ainoastaan lähetetyn 
työntekijän tai hänen työnantajansa
suostumuksella hänen puolestaan tai häntä 
tukeakseen.

Or. en

Tarkistus 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista, jos ne 
ovat suotuisammat kuin a alakohdassa 
säädetyt säännökset, eivätkä sellaisten 
kansallisten säännösten soveltamista, 
joiden mukaan työehtosopimusten 
sopimuspuolet valvovat kyseisten 
sopimusten noudattamista.

Or. en

Tarkistus 673
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista, jos ne 
ovat suotuisammat kuin a alakohdassa 
säädetyt säännökset, eivätkä sellaisten 
kansallisten säännösten soveltamista, 
joiden mukaan työehtosopimusten 
sopimuspuolet panevat täytäntöön nämä 
sopimukset.

Or. de
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Tarkistus 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen tai
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista eivätkä 
myöskään sellaisten kansallisten 
säännösten soveltamista, joiden mukaan 
työehtosopimusten sopimuspuolet panevat 
täytäntöön nämä sopimukset.

Or. en

Tarkistus 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista. 
Jäsenvaltioiden menettelysäännöissä on 
kuitenkin säädettävä vähintään kuuden 
kuukauden määräajasta vaatimuksen 
esittämiselle.

Or. en
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Tarkistus 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Oikeudellisia tai hallinnollisia 
menettelyjä aloittavat lähetetyt työntekijät 
eivät saa joutua työnantajan epäedullisen 
kohtelun kohteeksi. Lähetetyille 
työntekijöille, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, on annettava oikeus 
oleskella EU:ssa, kunnes menettelyt on 
saatu päätökseen.

Or. en

Tarkistus 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla 
taataan, että lähetetyille työntekijöille

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lähetetyt työntekijät tai heitä edustavat 
elimet kykenevät vaatimaan ja perimään 
kaikki asianmukaiset etuudet.

Or. en

Tarkistus 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla 
taataan, että lähetetyille työntekijöille

lähetetyt työntekijät tai heitä edustavat 
elimet kykenevät vaatimaan ja perimään 
seuraavassa esitetyt hänelle kuuluvat 
etuudet eli, että hänelle muun muassa

Or. en

Tarkistus 679
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla 
taataan, että lähetetyille työntekijöille

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla 
taataan vähintään, että lähetetyille 
työntekijöille

Or. de

Tarkistus 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen 
mukaisesti olisi pitänyt maksaa

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 681
Phil Bennion
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen
mukaisesti olisi pitänyt maksaa

(a) maksetaan erääntyneet palkkasaatavat 
ja/tai maksut, jotka on maksettava 
työmarkkinaosapuolten yhteisiin 
rahastoihin tai työmarkkinajärjestöille
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisesti

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä säädetään tehokkaista täytäntöönpanomekanismeista, joilla puolustetaan 
lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ja etuja. On syytä korostaa, että 3 ja 11 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa lähetettyjen työntekijöiden palkka-, vero-
ja sosiaaliturva-asioiden kattava suojelu ja niiden on tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että näitä oikeuksia kunnioitetaan.

Tarkistus 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen
mukaisesti olisi pitänyt maksaa

(a) maksetaan erääntyneet palkkasaatavat 
ja/tai maksut, jotka on maksettava 
työmarkkinaosapuolten yhteisiin 
rahastoihin tai työmarkkinajärjestöille 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisesti

Or. en

Tarkistus 683
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(p) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen
mukaisesti olisi pitänyt maksaa

(a) maksetaan erääntyneet palkkasaatavat 
ja/tai maksut, jotka on maksettava 
työmarkkinaosapuolten yhteisiin 
rahastoihin tai työmarkkinajärjestöille
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisesti

Or. en

Tarkistus 684
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen 
mukaisesti olisi pitänyt maksaa

(a) maksetaan palkkasaatavat ja siihen 
liittyvät osat sekä sosiaaliturvamaksut 
korkoineen, jotka direktiivin 96/71/EY 
3 artiklan piiriin kuuluvien sovellettavien 
työehtojen mukaisesti olisi pitänyt maksaa

Or. de

Tarkistus 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen 
mukaisesti olisi pitänyt maksaa

(a) maksetaan palkkasaatavat ja niihin 
liittyvät etuudet, kuten 
sosiaaliturvamaksut, korkoineen

Or. en
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Tarkistus 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palautetaan nettopalkkaan tai 
majoituksen laatuun nähden 
kohtuuttomat kustannukset, jotka on 
pidätetty tai vähennetty palkasta 
työnantajan järjestämän majoituksen 
kattamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) palautetaan nettopalkkaan tai 
majoituksen laatuun nähden kohtuuttomat 
kustannukset, jotka on pidätetty tai 
vähennetty palkasta työnantajan 
järjestämän majoituksen kattamiseksi.

(b) palautetaan palkkaan tai majoituksen 
laatuun nähden kohtuuttomat kustannukset, 
jotka on pidätetty tai vähennetty palkasta 
työnantajan järjestämän majoituksen 
kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 688
Phil Bennion

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) palautetaan palkkasaatavat tai 
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työntekijän palkasta virheellisesti pidätetyt 
verot tai sosiaaliturvamaksut.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä säädetään tehokkaista täytäntöönpanomekanismeista, joilla puolustetaan 
lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ja etuja. On syytä korostaa, että 3 ja 11 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa lähetettyjen työntekijöiden palkka-, vero-
ja sosiaaliturva-asioiden kattava suojelu ja niiden on tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien 
toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että näitä oikeuksia kunnioitetaan.

Tarkistus 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) palautetaan palkkasaatavat tai 
työntekijän palkasta virheellisesti pidätetyt 
verot tai sosiaaliturvamaksut.

Or. en

Tarkistus 690
Danuta Jazłowiecka

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) palautetaan palkkasaatavat tai 
työntekijän palkasta virheellisesti pidätetyt 
verot tai sosiaaliturvamaksut.

Or. en
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Tarkistus 691
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, 
kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin.

Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, 
kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin, 
ja silloin, kun kyse on työntekijöistä, jotka 
on näennäisesti palkattu rajatylittävinä 
itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Or. de

Tarkistus 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, 
kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin.

Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, 
kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin, 
ja myös, kun kyse on näennäisestä 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 693
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuihin 
menettelyihin voidaan sisällyttää 
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järjestelmä, jolla säädetään jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun nähden 
syrjimättömin perustein, että lähetetty 
työntekijä ja/tai työmarkkinaosapuolten 
yhteiset rahastot tai instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena 5 kohdan mukaisten 
maksujen maksamatta jättämisestä. 

Or. en

Tarkistus 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Alihankinta – yhteisvastuu 

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
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jättämisestä:
(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.
3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
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mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.
4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 695
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Alihankinta – yhteisvastuu Poistetaan.
1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:
(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
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sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.
3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 



AM\925205FI.doc 49/127 PE504.094v02-00

FI

toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.
4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. hu

Tarkistus 696
Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
 Alihankinta – yhteisvastuu 

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:
(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
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työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen. 
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu. 
3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
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määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.
4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. fi

Tarkistus 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Alihankinta – yhteisvastuu 

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:
(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
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sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.
3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
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toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.
4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Alihankinta – yhteisvastuu 

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:
(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
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sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.
3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
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toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.
4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 699
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Poistetaan.

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 



PE504.094v02-00 56/127 AM\925205FI.doc

FI

1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Or. hu

Tarkistus 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Poistetaan.

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
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kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Or. en

Tarkistus 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Poistetaan.

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
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maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Or. en

Tarkistus 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Poistetaan.

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
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(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Or. en

Tarkistus 703
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Poistetaan.

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Or. en
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Tarkistus 704
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai 
tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltiot voivat kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta säätää syrjimättömällä 
tavalla suhteessa sen alueelle 
sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai 
tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Or. en

Perustelu

Alihankintaketjujen yhteisvastuu on käytössä vain muutamissa EU:n jäsenvaltioissa. 
Tällaisen oikeuskehyksen määrääminen jäsenvaltioihin, joissa tällaista perinnettä ei ole, 
heikentää vakiintuneita ja tehokkaita työmarkkinajärjestelmiä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava kaikkien työntekijöiden oikeuksien suojelu kaikilta osin, mutta on 
jäsenvaltioiden tehtävä yksilöidä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat tavat tehdä niin 
kansallisessa sosiaalisessa ja oikeudellisessa kehyksessään, kun ne saattavat tämän 
direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 705
Thomas Händel
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 
syrjimättömällä tavalla, että 
hankintaviranomainen, joka antaa 
toiselle yritykselle tehtäväksi suorittaa 
työn tai tarjota palveluita, on vastuullinen 
kyseisen yrityksen tai kyseisen yrityksen 
tai alihankkijan palkkaaman yrityksen 
työsopimuksen mukaisista vaatimuksista, 
jotka koskevat työntekijöitä ja/tai 
työmarkkinaosapuolten yhteisiä rahastoja 
tai instituutioita, ja että se siten toimii 
takaajana, joka on luopunut aiemman 
vaateen mukaisesta velvollisuudesta.

Jos kansallisella tasolla on voimassa 
tiukempia sääntöjä, niitä on käytettävä 
ensisijaisesti.

Or. de

Tarkistus 706
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä,
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimet, joiden avulla 
varmistetaan, että yritystä, joka ohjaa 
toista yritystä välittömästi palvelujen 
tarjoamisessa sen puolesta, pidetään 
välittömästä alihankkijastaan
vastuullisena, kun kyseessä ovat
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alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Or. en

Tarkistus 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa 
syrjimättömällä tavalla tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että yritys, 
joka nimittää toisen yrityksen tarjoamaan 
palveluja, on työnantajan lisäksi tai 
asemesta vastuullisena kyseisen yrityksen 
tai alihankkijan tai kyseisen yrityksen 
nimittämän työvoiman palkkaajan 
seuraavista velvoitteista:

Or. en
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Tarkistus 708
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että yritys, joka nimittää toisen yrityksen 
tarjoamaan palveluja, on työnantajan 
lisäksi tai asemesta vastuullinen kyseisen 
yrityksen tai alihankkijan tai kyseisen 
yrityksen nimittämän työvoiman 
palkkaajan velvoitteista. Tämä ei estä jo 
voimassa olevien tiukempien sääntöjen 
soveltamista kansallisella tasolla eikä 
sellaisten sääntöjen käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimet, joiden avulla 
varmistetaan, että yritystä, joka ohjaa 
toista yritystä välittömästi palvelujen 
tarjoamisessa sen puolesta, pidetään 
välittömästä alihankkijastaan 
vastuullisena, kun kyseessä ovat
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alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Or. en

Tarkistus 710
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
välitön työnantaja on vastuussa 
11 artiklan 5 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen erääntyneiden 
palkkasaatavien, 11 artiklan 5 kohdan 
b alakohdan mukaisten kohtuuttomien 
kustannusten sekä mahdollisten 
taannehtivien maksujen tai palkasta 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. 
Tämä on varmistettava myös sen jälkeen, 
kun työntekijä on palannut kotimaahansa 
tai toiseen jäsenvaltioon. Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa näitä tiukempia sääntöjä 
tai ottaa käyttöön sellaisia sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
välitön työnantaja on vastuussa 
11 artiklan 5 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen erääntyneiden 
palkkasaatavien, 11 artiklan 5 kohdan 
b alakohdan mukaisten kohtuuttomien 
kustannusten sekä mahdollisten 
taannehtivien maksujen tai palkasta 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. 
Tämä on varmistettava myös sen jälkeen, 
kun työntekijä on palannut kotimaahansa 
tai toiseen jäsenvaltioon. Jäsenvaltiot 
voivat soveltaa näitä tiukempia sääntöjä 
tai ottaa käyttöön sellaisia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 712
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla sen alueelle 
sijoittautuneiden välittömien 
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alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja 
tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojelu, ja näitä erityissääntöjä 
sovelletaan seuraavien maksamatta 
jättämiseen:

Or. fr

Tarkistus 713
Jean-Luc Bennahmias

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien direktiivin 
96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai 
tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
jäsenvaltion alueelle sijoittautuneiden 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun nähden syrjimättömin 
perustein, että lähetetty työntekijä ja/tai 
työmarkkinaosapuolten yhteiset rahastot tai 
instituutiot voivat pitää sitä toimeksisaajaa, 
jonka välitön tai välillinen alihankkija 
työnantaja (palveluntarjoaja tai tilapäistä 
työvoimaa välittävä tai työvoiman 
vuokrausta harjoittava yritys) on, 
työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Or. fr
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Tarkistus 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioiden on kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta varmistettava 
syrjimättömällä tavalla suhteessa sen 
alueelle sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien 
oikeuksien suojeluun, että lähetetty 
työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai 
työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat 
pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön 
alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai 
tilapäistä työvoimaa välittävä tai 
työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) 
on, työnantajan lisäksi tai asemesta 
vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

1. Kaikkien direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdan soveltamisalaan kuuluvien 
työntekijöiden lähettämisten osalta 
varmistettava jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden välittömien 
alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien
oikeuksien suojeluun nähden syrjimättömin 
perustein, että lähetetty työntekijä ja/tai 
työmarkkinaosapuolten yhteiset rahastot tai 
instituutiot voivat pitää sitä toimeksisaajaa, 
jonka välitön alihankkija työnantaja 
(palveluntarjoaja tai tilapäistä työvoimaa 
välittävä tai työvoiman vuokrausta 
harjoittava yritys) on, työnantajan lisäksi 
tai asemesta vastuullisena seuraavien 
maksamatta jättämisestä:

Or. fr

Tarkistus 715
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 716
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 717
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 720
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähimmäispalkkaa vastaavat Poistetaan.
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nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Or. en

Tarkistus 721
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat
nettopalkkasaatavat ja/tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

(a) maksetaan erääntyneet
nettopalkkasaatavat ja/tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, jotka kuuluvat 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan

Or. en

Tarkistus 722
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai sijoitusrahastoihin 
tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

(a) palkkaa vastaavat nettopalkkasaatavat 
tai sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan

Or. en
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Tarkistus 723
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) erääntyneet matka-, ateria- ja 
asumiskustannukset, jotka työnantaja on 
perusteettomasti pidättänyt

Or. en

Tarkistus 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) erääntyneet matka-, ateria- ja 
asumiskustannukset, jotka työnantaja on 
perusteettomasti pidättänyt

Or. en

Tarkistus 725
Phil Bennion

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) nettopalkkaan tai majoituksen 
laatuun nähden kohtuuttomat 
kustannukset, jotka on pidätetty tai 
vähennetty palkasta työnantajan 
järjestämän majoituksen kattamiseksi
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Or. en

Tarkistus 726
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 727
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 728
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 730
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 731
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

(b) palkkasaatavat tai työntekijän palkasta
virheellisesti pidätetyt verot tai 
sosiaaliturvamaksut.
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Or. en

Tarkistus 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä ei estä jo voimassa olevien 
tiukempien sääntöjen soveltamista 
kansallisella tasolla eikä sellaisten 
sääntöjen käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 733
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 734
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 

Poistetaan.
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oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Or. de

Tarkistus 735
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 739
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Poistetaan.

Or. en



AM\925205FI.doc 77/127 PE504.094v02-00

FI

Tarkistus 740
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Poistetaan.

Or. hu

Tarkistus 741
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 

Poistetaan.
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sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. de

Tarkistus 742
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 

Poistetaan.
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verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. de

Tarkistus 743
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 

Poistetaan.
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oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 

Poistetaan.
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näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 747
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 748
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 749
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 

Poistetaan.
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lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 750
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei 
pidetä vastuullisena 1 kohdan mukaisesti. 
Tällaisia järjestelmiä on sovellettava 
avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus palkanmaksusta, 
todistus sijoittautumisjäsenvaltiossa 
voimassa olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei 
pidetä vastuullisena 1 kohdan mukaisesti. 
Tällaisia järjestelmiä on sovellettava 
avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus palkanmaksusta, 
todistus sijoittautumisjäsenvaltiossa 
voimassa olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu tai että alihankkija ja 
toimeksisaaja ovat tehneet viranomaisille 
ilmoituksen, jonka seurauksena 
viranomaiset voivat suorittaa 
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valvontatoimensa.

Or. en

Perustelu

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet voitaisiin korvata järjestelmällä, jossa viranomaisilla olisi 
mahdollisuus tutustua kattavasti ja välittömästi kaikkiin alihankkijalta saatuihin tietoihin, 
jotka koskevat muun muassa sosiaaliturvan ja verotuksen noudattamista, velvollisuuksien 
täyttämistä sijoittautumisjäsenvaltiossa sekä työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen 
noudattamista.

Tarkistus 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan toimeksisaajan suhteen myös 
loppukäyttäjään, jos kyseessä ei ole 
yksityishenkilö.

Or. fr

Tarkistus 752
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 

Poistetaan.
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mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Or. hu

Tarkistus 753
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 754
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin Poistetaan.
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lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Or. en

Tarkistus 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 

Poistetaan.
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säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Or. en

Tarkistus 758
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 
oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa 
lainsäädännössään syrjimättömältä ja 

Poistetaan.
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oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia 
vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Or. fr

Tarkistus 760
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen vahvistaa lainsäädännössään 
syrjimättömältä ja oikeasuhteiselta pohjalta 
tiukempia vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

3. Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen vahvistaa lainsäädännössään 
syrjimättömältä ja oikeasuhteiselta pohjalta 
tiukempia vastuusääntöjä, jotka koskevat 
alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. 
Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä.

Or. de

Tarkistus 761
Csaba Őry
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Poistetaan.

Or. hu

Tarkistus 762
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 763
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 

Poistetaan.
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tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 766
Marek Henryk Migalski

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason 
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä komissio 
tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason
työmarkkinaosapuolia kuullen tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä neuvosto ja 
Euroopan parlamentti tarkastelevat 
yhteistyössä komission kanssa ja 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan tämän 
artiklan soveltamista ja ehdottavat 
tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 768
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Muita 12 artiklan kohtia ei sovelleta 
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jäsenvaltioihin, jotka ovat 
lainsäädännössään jo ottaneet käyttöön 
työlainsäädäntöön liittyvän yleisen 
yritysvastuun, jotka voivat osoittaa, että 
niillä on käytössä menettelyt 
vaatimustenmukaisuuden osoittavien 
asiakirjojen myöntämiseksi yrityksille ja 
jotka ovat määritelleet oikeudellisesti 
sitovan vähimmäisarvon, jonka ylittyessä 
yleistä yritysvastuuta sovelletaan kaikkiin 
sosiaaliturvan aloihin.

Or. de

Tarkistus 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän direktiivin säännökset eivät 
millään lailla rajoita jäsenvaltioissa jo 
käytössä olevia hankintaketjun 
vaatimustenmukaisuusjärjestelmiä, joilla 
työntekijöille tarjotaan paremmat 
työehdot ja parempi suojelu.

Or. en

Tarkistus 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Alihankinta ja vastuu
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1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että yritys, joka nimittää alihankkijan 
tarjoamaan palveluja, on alihankkijan 
lisäksi tai asemesta vastuullinen kyseisen 
alihankkijan tai muun välikäden 
nimittämän työvoiman palkkaajan 
velvoitteista.
2. Tämä ei estä jo voimassa olevien 
tiukempien sääntöjen soveltamista 
kansallisella tasolla eikä sellaisten 
sääntöjen käyttöönottoa.
3. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
vertikaaliset alihankintasopimukset 
kolmeen tasoon, edellyttäen, että rajoitus 
ei ole syrjivä.

Or. en

Tarkistus 771
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Alihankinta ja vastuu

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että yritys, joka nimittää alihankkijan 
tarjoamaan palveluja, on alihankkijan 
lisäksi tai asemesta vastuullinen kyseisen 
alihankkijan tai muun välikäden 
nimittämän työvoiman palkkaajan 
velvoitteista.
2. Tämä ei estä jo voimassa olevien 
tiukempien sääntöjen soveltamista 
kansallisella tasolla eikä sellaisten 
sääntöjen käyttöönottoa.
3. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
vertikaaliset alihankintasopimukset 
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kolmeen tasoon, edellyttäen, että rajoitus 
ei ole syrjivä.

Or. en

Tarkistus 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Niiden hallinnollisten sakkojen ja 
seuraamusten valtionrajat ylittävään 
täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion 
sovellettavien sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä on määrätty toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle, on sovellettava 
keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta ja tässä artiklassa 
säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin 
lainsäädännössä mahdollisesti 
vahvistettujen keinojen käyttämistä.

1. Niiden hallinnollisten sakkojen ja 
seuraamusten valtionrajat ylittävään 
täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion 
sovellettavien sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä on määrätty toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle ja jotka koskevat tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
mukaista työntekijöiden lähettämistä, on 
sovellettava keskinäisen avunannon ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja 
tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä ja 
menettelyjä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin lainsäädännössä 
mahdollisesti vahvistettujen keinojen 
käyttämistä.

Or. en

Tarkistus 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
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toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai asetuksen (EY) N:o 987/2009 mukaiset 
takautuvat sosiaaliturvamaksut tai
ilmoittamaan sakon tai asetuksen (EY) 
N:o 987/2009/EY mukaisen takautuvan 
sosiaaliturvamaksun määräämistä 
koskevasta päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai takautuvat sosiaaliturvamaksut tai
ilmoittamaan sakon tai takautuvan 
sosiaaliturvamaksun määräämistä 
koskevasta päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 775
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 2. Esittäjäviranomainen voi 
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jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai takautuvat sosiaaliturvamaksut tai
ilmoittamaan sakon tai takautuvan 
sosiaaliturvamaksun määräämistä 
koskevasta päätöksestä.

Or. de

Tarkistus 776
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä. 

Or. de

Tarkistus 777
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sille sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä.

Or. fr

Tarkistus 779
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai ilmoittamaan sakon määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2. Esittäjäviranomainen voi 
jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista perimään sakon 
tai takautuvat sosiaaliturvamaksut tai 
ilmoittamaan sakon tai takautuvien 
sosiaaliturvamaksujen määräämistä 
koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin 
tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin 
liittyvät toimet ovat mahdollisia 
vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 780
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Keskinäisen avunannon periaatetta ei 
sovelleta rikosoikeudellisiin tai 
hallinnollisiin rikkomuksiin, jotka 
luokitellaan jäsenvaltiossa rikoksiksi, 
työntekijöiden lähettämistä koskevassa 
direktiivissä vahvistettujen 
velvollisuuksien mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati



AM\925205FI.doc 101/127 PE504.094v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että sakon perintää tai 
sakon määräämisestä tehdyn päätöksen 
ilmoittamista koskeva pyyntö tehdään 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti, ja pyynnön 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa 
tehtävä perintä tai ilmoittaminen 
suoritetaan kyseisessä jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyynnön esittäneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että sakon perintää tai 
sakon määräämisestä tehdyn päätöksen 
ilmoittamista koskeva pyyntö tehdään 
kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien 
sääntöjen mukaisesti, ja pyynnön 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa 
tehtävä perintä tai ilmoittaminen 
suoritetaan kyseisessä jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä 
tehdystä päätöksestä ilmoittamista 
koskevaa pyyntöä, jos ja niin kauan kuin 
sakko tai seuraamus ja siihen liittyvä 
saatava ja/tai pyynnön esittäneessä 
jäsenvaltiossa laaditun täytäntöönpanon 
mahdollistava asiakirja on riitautettu 
siinä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevaa 
pyyntöä, jos ja niin kauan kuin sakko tai 
seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai 
pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa 
laaditun täytäntöönpanon mahdollistava 
asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa.

Esittäjäviranomaisen on perusteltava
sakon perintää tai sakon tai takautuvien 
sosiaaliturvamaksujen määräämisestä 
tehdystä päätöksestä ilmoittamista koskeva 
pyyntö, jos ja niin kauan kuin sakko tai 
seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai 
pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa 
laaditun täytäntöönpanon mahdollistava 
asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa, 
paitsi jos päätös voidaan panna 
täytäntöön pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 785
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevaa 
pyyntöä, jos ja niin kauan kuin sakko tai 
seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai 
pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa 
laaditun täytäntöönpanon mahdollistava 
asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa.

Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevaa 
pyyntöä, jos ja niin kauan kuin sakko tai 
seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai 
pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa 
laaditun täytäntöönpanon mahdollistava 
asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa. 
Tätä ei sovelleta, jos täytäntöönpano on 
tästä huolimatta vastaanottavan 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista.

Or. de

Tarkistus 786
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos menettelyn aikana käy ilmi, että 
palveluntarjoaja ei tosiasiassa olekaan 
sijoittautunut sijoittautumisjäsenvaltioon 
tai yrityksen osoite tai siihen liittyvät muut 
tiedot ovat virheellisiä, toimivaltaiset 
viranomaiset eivät päätä menettelyä 
muodollisin perustein vaan toteuttavat 
tutkinnan ja pyrkivät tunnistamaan 
lähettämisestä vastuussa olevan 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön.

Or. de
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Tarkistus 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Esittäjäviranomainen voi kuitenkin 
pyytää varojen jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista 
varotoimenpiteenä vähentääkseen riskiä 
siitä, että sakkoa ei saada perittyä ennen 
kuin päätös on lainvoimainen, 
rikoshyödyn jäädyttämisestä ja 
menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan 
unionissa annetun direktiivin (…) 
mukaisesti. Vastaanottavat jäsenvaltiot 
voivat lisäksi sallia asianomaisten 
työntekijöiden liittämisen vastaanottavan 
jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmän 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos käy ilmi, että palveluntarjoaja ei 
tosiasiassa ole sijoittautunut väittämäänsä 
jäsenvaltioon tai hänen antamansa 
osoitetiedot tai muut tiedot ovat vääriä, 
toimivaltaiset viranomaiset eivät päätä 
menettelyä muodollisin perustein vaan 
toteuttavat asiasta lisätutkinnan, jolla 
pyritään selvittämään lähettämisestä 
vastuussa olevan luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön henkilöllisyys. 
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Or. en

Tarkistus 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun esittäjäviranomainen esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevan 
pyynnön, vastaanottajaviranomaisen on 
tarjottava kaikki tiedot ja keskinäinen apu, 
joista olisi esittäjäviranomaiselle hyötyä
sakon ja mahdollisimman pitkälti myös 
siihen liittyvän saatavan perimisessä.

Kun esittäjäviranomainen esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevan 
pyynnön, vastaanottajaviranomaisen on 
viipymättä tarjottava kaikki 
esittäjäviranomaisen pyytämät tiedot ja 
keskinäinen apu sakon ja myös siihen 
liittyvän saatavan perimisessä.

Or. en

Tarkistus 790
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun esittäjäviranomainen esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevan 
pyynnön, vastaanottajaviranomaisen on 
tarjottava kaikki tiedot ja keskinäinen apu, 
joista olisi esittäjäviranomaiselle hyötyä 
sakon ja mahdollisimman pitkälti myös 
siihen liittyvän saatavan perimisessä.

1. Kun esittäjäviranomainen esittää sakon 
perintää tai sakon määräämisestä tehdystä 
päätöksestä ilmoittamista koskevan 
pyynnön, vastaanottajaviranomaisen on 
mahdollisimman pian tarjottava kaikki 
tiedot ja keskinäinen apu, joista olisi 
esittäjäviranomaiselle hyötyä sakon ja 
mahdollisimman pitkälti myös siihen 
liittyvän saatavan perimisessä.

Or. de
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Tarkistus 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa tehtävästä sakon perinnästä 
tai sen määräämisestä tehtävästä 
ilmoituksesta, kaikkia niitä sakkoja, joiden 
osalta on tehty perintä- tai 
ilmoittamispyyntö, on kohdeltava ikään 
kuin ne olisivat pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion määräämiä sakkoja.

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa tehtävästä sakon tai 
takautuvien sosiaaliturvamaksujen
perinnästä tai niiden määräämisestä 
tehtävästä ilmoituksesta, kaikkia niitä 
sakkoja tai takautuvia 
sosiaaliturvamaksuja, joista on tehty 
perintä- tai ilmoittamispyyntö, on 
kohdeltava ikään kuin ne olisivat pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion määräämiä 
sakkoja.

Or. en

Tarkistus 792
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa tehtävästä sakon perinnästä 
tai sen määräämisestä tehtävästä 
ilmoituksesta, kaikkia niitä sakkoja, joiden 
osalta on tehty perintä- tai 
ilmoittamispyyntö, on kohdeltava ikään 
kuin ne olisivat pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion määräämiä sakkoja.

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa tehtävästä sakon tai 
takautuvien sosiaaliturvamaksujen 
perinnästä tai sakon tai takautuvien 
sosiaaliturvamaksujen määräämisestä 
tehtävästä ilmoituksesta, kaikkia niitä 
sakkoja tai takautuvia 
sosiaaliturvamaksuja, joiden osalta on 
tehty perintä- tai ilmoittamispyyntö, on 
kohdeltava ikään kuin ne olisivat pyynnön 
vastaanottavan jäsenvaltion määräämiä 
sakkoja.

Or. de
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Tarkistus 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa tehtävästä sakon perinnästä 
tai sen määräämisestä tehtävästä 
ilmoituksesta, kaikkia niitä sakkoja, joiden 
osalta on tehty perintä- tai 
ilmoittamispyyntö, on kohdeltava ikään 
kuin ne olisivat pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion määräämiä sakkoja.

2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa 
jäsenvaltiossa tehtävästä sakon tai 
takautuvien sosiaaliturvamaksujen
perinnästä tai niiden määräämisestä 
tehtävästä ilmoituksesta, kaikkia niitä 
sakkoja, joista on tehty perintä- tai 
ilmoittamispyyntö, on kohdeltava ikään 
kuin ne olisivat pyynnön vastaanottavan 
jäsenvaltion määräämiä sakkoja.

Or. en

Tarkistus 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottajaviranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
esittäjäviranomaiselle ilmoitus- tai 
perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja 
erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai 
päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi 
rangaistuksen saajalle.

3. Vastaanottajaviranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
esittäjäviranomaiselle tieto-, ilmoitus- tai 
perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja 
erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai 
päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi 
rangaistuksen saajalle.

Tämä koskee myös tilannetta, jossa on 
merkittäviä pyynnön onnistunutta 
käsittelyä haittaavia esteitä.

Or. en
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Tarkistus 795
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottajaviranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
esittäjäviranomaiselle ilmoitus- tai 
perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja 
erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai 
päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi 
rangaistuksen saajalle.

3. Vastaanottajaviranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
esittäjäviranomaiselle tieto-, ilmoitus- tai 
perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja 
erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai 
päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi 
rangaistuksen saajalle.

Tämä koskee myös tilannetta, jossa on 
merkittäviä pyynnön onnistunutta 
käsittelyä haittaavia esteitä.

Or. de

Tarkistus 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vastaanottajaviranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
esittäjäviranomaiselle ilmoitus- tai 
perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja 
erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai 
päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi 
rangaistuksen saajalle.

3. Vastaanottajaviranomaisen on 
ilmoitettava viipymättä 
esittäjäviranomaiselle tieto-, ilmoitus- tai 
perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja 
erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai 
päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi 
rangaistuksen saajalle.

Or. en

Tarkistus 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tämä koskee myös tilannetta, jossa on 
merkittäviä pyynnön onnistunutta 
käsittelyä haittaavia esteitä.

Or. en

Tarkistus 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sakkojen perintää koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös sakkoihin, joita 
tuomioistuimet määräävät lainvoimaisten 
päätösten osana.

Or. en

Tarkistus 799
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sakkojen perintää koskevia 
säännöksiä sovelletaan myös sakkoihin, 
joita kansalliset tuomioistuimet 
määräävät lainvoimaisten päätösten 
osana.

Or. en

Perustelu

Vastaanottavien jäsenvaltioiden ja sijoittautumisjäsenvaltioiden tuomioistuinten on voitava 
vaatia ja langettaa sakkoja yrityksille, jotka rikkovat kansallista ja unionin lainsäädäntöä, ja 
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määrätä aiheellisia korvauksia ja muita maksuja työntekijöille, jotka ovat tällaisten 
lainsäädännön rikkomusten uhreja.

Tarkistus 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. 13 ja 14 artiklaa voidaan soveltaa 
myös päätöksiin, jotka tehdään 
teollisuudenalojen käytäntöihin 
kuuluvissa välityskokouksissa. 

Or. en

Tarkistus 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai 
osapuoli riitauttaa perintä- tai 
ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai 
siihen liittyvän vaateen, sakon perimistä 
koskeva rajatylittävä menettely on 
keskeytettävä, kunnes asianomainen 
kansallinen viranomainen tekee asiassa 
päätöksen.

1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai 
osapuoli riitauttaa perintä- tai 
ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai 
siihen liittyvän vaateen, sakon perimistä 
koskeva rajatylittävä menettely on 
keskeytettävä, kunnes asianomainen 
kansallinen viranomainen tekee asiassa 
päätöksen. Esittäjäviranomaisen on 
ilmoitettava riitauttamisesta viipymättä 
vastaanottajaviranomaiselle. 
Esittäjäviranomainen voi kuitenkin 
pyytää varojen jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista 
varotoimenpiteenä vähentääkseen riskiä 
siitä, että sakkoa ei saada perittyä ennen 
kuin päätös on lainvoimainen, 
rikoshyödyn jäädyttämisestä ja 
menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan 
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unionissa annetun direktiivin (…) 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai 
osapuoli riitauttaa perintä- tai 
ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai 
siihen liittyvän vaateen, sakon perimistä 
koskeva rajatylittävä menettely on 
keskeytettävä, kunnes asianomainen 
kansallinen viranomainen tekee asiassa 
päätöksen.

1. Jos asianomainen palveluntarjoaja 
riitauttaa perintä- tai ilmoitusmenettelyn 
aikana sakon ja/tai siihen liittyvän vaateen 
riitauttamiseen käytettävien asetusten 
mukaisesti pyynnön esittäneessä 
jäsenvaltiossa, sakon perimistä koskeva 
rajatylittävä menettely on keskeytettävä, 
kunnes asianomainen kansallinen 
viranomainen tekee asiassa päätöksen.

Or. en

Tarkistus 803
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai 
osapuoli riitauttaa perintä- tai 
ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai 
siihen liittyvän vaateen, sakon perimistä 
koskeva rajatylittävä menettely on 
keskeytettävä, kunnes asianomainen 
kansallinen viranomainen tekee asiassa 
päätöksen.

1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai 
osapuoli riitauttaa perintä- tai
ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai 
siihen liittyvän vaateen, sakon perimistä 
koskeva rajatylittävä menettely on 
keskeytettävä, kunnes pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion asianomainen kansallinen 
viranomainen tekee asiassa päätöksen.

Or. de
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Tarkistus 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
-17 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-17 artikla
1. Tällä direktiivillä ja 
direktiivillä 96/71/EY ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa tai ottaa 
käyttöön työntekijöille suotuisampia 
lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 
määräyksiä taikka edistää tai sallia 
työntekijöille suotuisampien 
työehtosopimusten tekemistä 
työmarkkinaosapuolten välillä.
2. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei 
missään tapauksessa ole riittävä peruste 
työntekijöiden suojelun yleisen tason 
heikentämiseen tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY soveltamisalalla. 
Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden ja/tai 
työmarkkinaosapuolten oikeuksia antaa 
olosuhteiden muuttuessa lakeja, asetuksia 
tai sopimusmääräyksiä, jotka poikkeavat 
direktiivin antamishetkellä voimassa 
olevista laeista, asetuksista tai 
sopimusmääräyksistä, edellyttäen, että 
tässä direktiivissä säädettyjä 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 805
Thomas Händel

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

1. Työntekijöiden lähettämistä koskevan 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavat työehdot ovat 
vähimmäisvaatimuksia. Tällä direktiivillä 
ja direktiivillä 96/71/EY ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön, 
soveltaa tai saattaa voimaan lakien, 
asetusten tai hallinnollisten käytänteiden 
muodossa työntekijöitä koskevia 
työehtoja, jotka ovat suotuisampia kuin 
direktiivin 96/71/EY 3 kohdan 
7 alakohdassa, 8 kohdassa ja 10 kohdassa 
määrätyt työehdot, tai edistää tai sallia 
sellaisten työehtosopimusten tai 
työmarkkinaosapuolten välisten 
sopimusten tekemistä, jotka ovat 
työntekijöiden kannalta suotuisampia.

Or. de

Tarkistus 806
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
julkisten tehtävien toteuttamiseksi 
yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia käytänteitä hyväksymällä tai 
soveltamalla edistää samanpalkkaisuutta 
ja työehtoja vastaavissa työpaikoissa 
erityisesti julkisten hankintojen alalla 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, jos tämä on työntekijöiden 
näkökulmasta suotuisampaa. Tätä 
sovelletaan rajoittamatta tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
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soveltamista.
Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
työehtosopimuksia, jotka ylittävät laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa käytänteissä 
säädetyt vähimmäistyöehdot, sovelletaan 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin 
monikansallisiin yrityksiin.

Or. de

Tarkistus 807
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tietyn 
alueen samanlaisia yrityksiä, ammatteja 
tai toimialoja koskevia työehtoja ja tarjota 
näin suotuisampia työoloja 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
tarkoittamalla tavalla.

Or. de

Tarkistus 808
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot, joilla ei ole yleisesti 
sovellettavaa järjestelmää voivat ottaa 
käyttöön työehtosopimuksia, jotka ovat 
sovellettavissa alueen samanlaisiin 
yrityksiin kyseisillä toimialoilla, ja tarjota 
näin suotuisampia työehtoja. Siksi on 
otettava huomioon toisiaan vastaavat 
käytänteet.
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Or. de

Tarkistus 809
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Tällä direktiivillä ja 
direktiivillä 96/71/EY ei saa estää 
jäsenvaltioita ratifioimasta ILO:n 
yleissopimusta N:o 94.

Or. de

Tarkistus 810
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla – 6 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Näillä direktiiveillä ei saa estää 
palkkoja tai vähimmäispalkkoja koskevien 
indeksointijärjestelmien soveltamista tai 
niiden soveltamista lähetettyihin 
työntekijöihin.

Or. de

Tarkistus 811
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla – 7 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei 
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ole peruste tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan 
kuuluvan työntekijöiden suojelun yleisen 
tason heikentämiseen.

Or. de

Tarkistus 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 
3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa 
säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja 
keskinäinen avunanto on toteutettava 
[viittaus IMI-asetukseen] perustetun 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta89.

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 
3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa 
säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja 
keskinäinen avunanto on toteutettava 
[viittaus IMI-asetukseen] perustetun 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta tai 
muilla vakiintuneilla 
yhteistyömenetelmillä, joista jäsenvaltiot 
sopivat tapauskohtaisesti tai 
kahdenvälisillä sopimuksilla.

Or. en

Tarkistus 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 
3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa 
säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja 
keskinäinen avunanto on toteutettava 

1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 
3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa 
säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hallinnollinen yhteistyö on 
toteutettava mahdollisuuksien mukaan 
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[viittaus IMI-asetukseen] perustetun 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

[viittaus IMI-asetukseen] perustetun 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta ja 
sitä on täydennettävä mahdollisuuksien 
mukaan muilla vakiintuneilla 
yhteistyökeinoilla, kuten kahdenvälisillä 
sopimuksilla.

Or. en

Tarkistus 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin asiaan liittyvässä 
artiklassa sekä direktiivissä 96/71/EY 
säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten keskinäinen avunanto on 
toteutettava olemassa olevilla 
vakiintuneilla keinoilla, joita 
täydennetään mahdollisuuksien mukaan 
käyttämällä [viittaus IMI-asetukseen] 
perustettua sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI).

Or. en

Tarkistus 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa

2. Direktiivin 96/71/EY 4 ja 5 artiklassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti
jäsenvaltiot voivat soveltaa toimivaltaisten 
viranomaistensa välistä hallinnollista 
yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa
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tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt 
eivät vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

koskevia kahdenvälisiä sopimuksia 
direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt 
eivät vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen ja -olojen
soveltamiseen ja valvomiseen.

Or. fr

Tarkistus 817
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa ja 
hyväksyä toimivaltaisten viranomaisten 
välistä hallinnollista yhteistyötä koskevia 
uusia kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka 
liittyvät direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
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tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät 
vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen ja -olojen
soveltamiseen ja valvomiseen, kunhan 
nämä järjestelyt eivät vaikuta kielteisesti 
asianomaisten työntekijöiden ja yritysten 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Or. de

Tarkistus 818
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät 
vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät 
vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät 

2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä koskevia 
kahdenvälisiä järjestelyjä tai tehdä uusia 
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direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät 
vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

kahdenvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin 
sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja 
valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät 
vaikuta kielteisesti asianomaisten 
työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 820
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos 
jonkin asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on käyttänyt 
IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä 
mahdollisissa jatkotoimissa ja 
ensisijaisena suhteessa kahdenvälisissä 
sopimuksissa vahvistettuihin, 
hallinnolliseen yhteistyöhön ja 
keskinäiseen avunantoon liittyviin 
mekanismeihin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 2 
kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos 
jonkin asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on käyttänyt 
IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä 
mahdollisissa jatkotoimissa ja 
ensisijaisena suhteessa kahdenvälisissä 
sopimuksissa vahvistettuihin, 
hallinnolliseen yhteistyöhön ja 
keskinäiseen avunantoon liittyviin 
mekanismeihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos 
jonkin asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on käyttänyt 
IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä 
mahdollisissa jatkotoimissa ja 
ensisijaisena suhteessa kahdenvälisissä 
sopimuksissa vahvistettuihin, 
hallinnolliseen yhteistyöhön ja 
keskinäiseen avunantoon liittyviin 
mekanismeihin.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää mahdollisimman paljon.

Or. en
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Tarkistus 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 2 
kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos 
jonkin asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on käyttänyt 
IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä 
mahdollisissa jatkotoimissa ja ensisijaisena 
suhteessa kahdenvälisissä sopimuksissa 
vahvistettuihin, hallinnolliseen 
yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon 
liittyviin mekanismeihin.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 2 
kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
sopimusten puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos 
jonkin asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on käyttänyt 
IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä 
mahdollisissa jatkotoimissa.

Or. fr

Tarkistus 824
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisen viranomaisen on 
sisällytettävä 9 artiklan 1 kohdan a ja 
d alakohdassa sekä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot IMI-järjestelmään, jotta 
muut toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tutustua niihin viipymättä.

Or. en

Tarkistus 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès
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Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Heikentämisen vastainen lauseke -
Suotuisammat määräykset
1. Tällä direktiivillä ja 
direktiivillä 96/71/EY ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa tai ottaa 
käyttöön työntekijöille suotuisampia 
lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 
määräyksiä taikka edistää tai sallia 
työntekijöille suotuisampien 
työehtosopimusten tekemistä 
työmarkkinaosapuolten välillä.
2. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei 
missään tapauksessa ole riittävä peruste 
työntekijöiden suojelun yleisen tason 
heikentämiseen tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY soveltamisalalla. 
Tämä ei kuitenkaan rajoita 
jäsenvaltioiden ja/tai 
työmarkkinaosapuolten oikeuksia antaa 
tilanteen kehityksen mukaan lakeja, 
asetuksia tai sopimusmääräyksiä, jotka 
poikkeavat direktiivin antamishetkellä 
voimassa olevista laeista, asetuksista tai 
sopimusmääräyksistä, edellyttäen, että 
tässä direktiivissä säädettyjä 
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Unionin laajuinen vakavien rikkomusten 

musta lista
Kolmen vuoden kuluessa jäljempänä 
20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä 
komissio esittää neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille vaikutustenarvioinnin 
sellaisen unionin laajuisen mustan listan 
toteutettavuudesta, joka sisältää 
direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin 
säännöksiä toistuvasti ja vakavasti 
rikkoneet luonnolliset henkilöt ja 
oikeushenkilöt.

Or. en

Tarkistus 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

Saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen laiminlyönti

Or. en

Tarkistus 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltiot eivät saata tämän 
direktiivin säännöksiä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, komissio käynnistää 
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tavanomaisen rikkomismenettelyn tai saa 
Euroopan parlamentilta tehtäväksi 
harkita rikkomismenettelyn 
käynnistämistä ja perustelluissa 
tapauksissa käynnistää sen.

Or. en

Tarkistus 829
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mietintö Mietintö ja direktiivin 96/71/EY 
tarkistaminen

Or. de

Tarkistus 830
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen määräajan päättymisestä 
komissio toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja 
liittää siihen tarvittaessa soveltuvia 
ehdotuksia.

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen määräajan päättymisestä 
komissio toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanosta.

Jos näistä kertomuksista ei ilmene, että 
työntekijöiden tilanteessa olisi tapahtunut 
huomattavaa parannusta, 
direktiiviä 96/71/EY on tarkistettava 
vuoden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
raportointikauden päättymisestä, minkä 
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seurauksena samaa palkkaa pikemmin 
kuin vähimmäispalkkaa sekä 
työehtosopimuksia pikemmin kuin 
yleisesti sovellettavissa olevia 
työehtosopimuksia on sovellettava 
3 artiklan 1 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa, c alakohdassa ja 
8 kohdassa esitettyihin tarkoituksiin sillä 
edellytyksellä, että loput ehdot täyttyvät. 
Lähetettyjen työntekijöiden on oltava 
palkanmaksun, palkan ja muiden palkan 
osien, vuosiloman sekä muiden työolojen 
osalta samanarvoisessa asemassa ei-
lähetettyjen työntekijöiden kanssa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään viiden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja liittää siihen 
tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia.

Viimeistään viiden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja liittää siihen 
tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia. 
Toimivaltaisten viranomaisten 
säännöllisesti laatimat riskinarvioinnit on 
toimitettava yhdessä kertomuksen kanssa, 
jotta voidaan yksilöidä ne toimialat, joille 
palvelujen tarjoamista varten lähetetyt 
työntekijät ovat niiden alueella 
keskittyneet. Riskinarviointien avulla on 
voitava kartoittaa EU:n tasolla 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
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työntekijäryhmien haavoittuva asema.

Or. fr

Tarkistus 832
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään viiden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja liittää siihen 
tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia.

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen määräajan päättymisestä 
komissio toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja 
liittää siihen tarvittaessa soveltuvia 
ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään viiden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
kertomuksen tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja liittää siihen 
tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia.

Viimeistään viiden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle kertomuksen tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja 
liittää siihen tarvittaessa soveltuvia 
ehdotuksia.

Or. en


