
AM\925209FI.doc PE504.077v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2012/0061(COD)

21.1.2013

TARKISTUKSET
217 - 407

Mietintöluonnos
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))



PE504.077v02-00 2/89 AM\925209FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\925209FI.doc 3/89 PE504.077v02-00

FI

Tarkistus 217
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yleiset ja 
yhteiset puitteet, jotka koostuvat
direktiivin 96/71/EY paremman ja
yhtenäisemmän toimeenpanon, 
soveltamisen ja käytännön
täytäntöönpanon valvonnan 
edellyttämistä asianmukaisista 
säännöksistä, toimenpiteistä ja 
valvontamenettelyistä, mukaan luettuina 
toimenpiteet sovellettavien sääntöjen
väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja 
niihin liittyvien seuraamusten 
määräämiseksi.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan
säännökset, toimenpiteet ja 
valvontamenettelyt, joilla varmistetaan
direktiivin 96/71/EY parempi ja
yhtenäisempi toimeenpano, soveltaminen 
ja käytännön täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa, mukaan luettuina 
toimenpiteet palvelun suorituspaikassa
sovellettavien työehtojen ja -olojen
väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja 
niihin liittyvien seuraamusten 
määräämiseksi tämän kuitenkaan 
rajoittamatta työntekijän suotuisampaa 
kohtelua.

Or. en

Tarkistus 218
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yleiset ja 
yhteiset puitteet, jotka koostuvat direktiivin 
96/71/EY paremman ja yhtenäisemmän 
toimeenpanon, soveltamisen ja käytännön 
täytäntöönpanon valvonnan edellyttämistä 
asianmukaisista säännöksistä, 
toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä, 
mukaan luettuina toimenpiteet 
sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai 
kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien 
seuraamusten määräämiseksi.

1. Tällä direktiivillä lujitetaan kattavasti 
jäsenvaltioiden valvontamenettelyjä ja 
toimenpiteitä ja vahvistetaan yleiset ja 
yhteiset puitteet, jotka koostuvat direktiivin 
96/71/EY paremman ja yhtenäisemmän 
toimeenpanon, soveltamisen ja käytännön 
täytäntöönpanon valvonnan edellyttämistä 
asianmukaisista säännöksistä, 
toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä, 
mukaan luettuina toimenpiteet 
sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai 
kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien 
seuraamusten määräämiseksi samalla, kun 
pyritään olemaan millään tavoin 
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rajoittamatta jäsenvaltioiden 
valvontamenettelyjä ja toimenpiteitä.

Or. de

Tarkistus 219
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yleiset ja 
yhteiset puitteet, jotka koostuvat
direktiivin 96/71/EY paremman ja 
yhtenäisemmän toimeenpanon, 
soveltamisen ja käytännön
täytäntöönpanon valvonnan edellyttämistä 
asianmukaisista säännöksistä,
toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä,
mukaan luettuina toimenpiteet 
sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai 
kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien 
seuraamusten määräämiseksi.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan
säännökset, toimenpiteet ja 
valvontamenettelyt, joilla autetaan 
jäsenvaltioita direktiivin 96/71/EY
toimeenpanossa, soveltamisessa ja
täytäntöönpanon valvonnassa, mukaan 
luettuina toimenpiteet sovellettavien 
sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen 
estämiseksi ja niihin liittyvien 
seuraamusten määräämiseksi ja sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
96/71/EY soveltamisalaa.

Or. en

Tarkistus 220
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivissä selvennetään, mihin 
toimenpiteisiin sovelletaan yleistä 
järjestystä koskevia säännöksiä, mitkä 
säännökset koskevat pakottavia sääntöjä, 
joista ei voi poiketa, ja mitkä täyttävät 
luonteeltaan ja tavoitteeltaan yleistä etua 
koskevat välttämättömät vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 221
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen vähimmäissuojan 
kunnioittaminen, helpottaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen 
vapautta ja edistää reilua kilpailua 
palveluntarjoajien keskuudessa.

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata, 
että jäsenvaltiot voivat panna direktiivin 
96/71/EY onnistuneesti täytäntöön. Tässä 
direktiivissä vahvistetaan toiseen 
jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun edellyttämät 
täytäntöönpanovälineet palvelun 
suorituspaikassa sovellettavien, 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön tai jäsenvaltioiden 
käytännön mukaisten työehtojen suhteen.

Or. de

Tarkistus 222
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen vähimmäissuojan 
kunnioittaminen, helpottaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen 
vapautta ja edistää reilua kilpailua
palveluntarjoajien keskuudessa.

Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisesti 
tässä direktiivissä vahvistetaan toiseen 
jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden
yhdenvertaisen kohtelun edellyttämät 
täytäntöönpanovälineet palvelun 
suorituspaikassa sovellettavien, 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä tai 
käytännössä määritettyjen työehtojen 
suhteen, ja siten sillä edistetään reilua 
kilpailua sisämarkkinoilla.

Or. en
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Tarkistus 223
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen vähimmäissuojan
kunnioittaminen, helpottaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen 
vapautta ja edistää reilua kilpailua
palveluntarjoajien keskuudessa.

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen suojan kunnioittaminen ja reilun 
kilpailun edistäminen palveluntarjoajien 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 224
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Bielan, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen vähimmäissuojan 
kunnioittaminen, helpottaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta 
ja edistää reilua kilpailua 
palveluntarjoajien keskuudessa.

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
helpottaa palveluntarjoajien 
mahdollisuuksia hyödyntää palvelujen 
tarjoamisen vapautta ja edistää reilua 
kilpailua palveluntarjoajien keskuudessa
siten, että samalla taataan palvelujen 
rajatylittäväksi tarjoamiseksi toiseen 
jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden 
oikeuksien asianmukaisen tasoisen 
vähimmäissuojan kunnioittaminen.

Or. en
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Tarkistus 225
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen vähimmäissuojan
kunnioittaminen, helpottaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta 
ja edistää reilua kilpailua 
palveluntarjoajien keskuudessa.

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 
toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien suojan
kunnioittaminen, helpottaa 
palveluntarjoajien mahdollisuuksia 
hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta 
ja edistää reilua kilpailua 
palveluntarjoajien keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 226
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin 
jäsenvaltioiden valtuuksiin määritellä 
pakolliset työelämän normit ja työehdot 
kaikille työntekijöille, jotka tekevät työtä 
niiden alueella, kuten direktiivin 
96/71/EY 3 artiklan 10 kohdassa 
säädetään, kunhan kyseiset normit eivät 
ole protektionistisia tai syrjiviä.

Or. en
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Tarkistus 227
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällä direktiivillä taataan lähetettyjen 
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu 
siinä paikassa sovellettavien sosiaaliturva-
ja työsuojelusäännösten mukaisesti, jossa 
palvelu suoritetaan, sekä kansallisessa 
lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa asetettujen 
työehtojen mukaisesti, millä pyritään 
vahvistamaan samasta työstä samassa 
työpaikassa maksettavan yhdenvertaisen 
palkan ja yhdenvertaisten ehtojen 
periaate.

Or. de

Tarkistus 228
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tämän täytäntöönpanodirektiivin 
säännökset ovat aiempaa 
yksityiskohtaisempia tai menevät 
direktiivissä 96/71/EY säädettyjä 
periaatteita pidemmälle, direktiivin 
96/71/EY säännöksiä ei sovelleta.

Or. en
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Tarkistus 229
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin 
jäsenvaltioissa ja unionin lainsäädännössä
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-
oikeus tai lakkovapaus tai muut 
jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin 
jäsenvaltioissa ja kansainvälisessä 
oikeudessa, ILO:n yleissopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa tunnustettujen 
perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan 
luettuna lakko-oikeus tai lakkovapaus tai 
muut jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 230
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin 
jäsenvaltioissa ja unionin lainsäädännössä 
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-
oikeus tai lakkovapaus tai muut 
jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 

2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin 
jäsenvaltioissa sekä unionin 
lainsäädännössä ja kansainvälisesti
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-
oikeus tai lakkovapaus tai muut 
jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimiin kansallisen 
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mukaisesti. lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 231
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin 
jäsenvaltioissa ja unionin lainsäädännössä 
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-
oikeus tai lakkovapaus tai muut 
jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin
jäsenvaltioiden valvonta- ja 
tarkastustoimiin, joilla pyritään 
varmistamaan vähimmäistyöehtojen ja -
olojen noudattaminen ja torjumaan 
pimeää työntekoa. Se ei myöskään vaikuta 
millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin 
lainsäädännössä tunnustettujen 
perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan 
luettuna lakko-oikeus tai lakkovapaus tai 
muut jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön 
työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä 
työtaistelutoimiin kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 232
Frédéric Daerden

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä direktiivissä noudatetaan 
lähetettyjä työntekijöitä koskevien 
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työehtojen soveltamista ja 
täytäntöönpanoa direktiivin 96/71/EY 1 
artiklan 4 kohdan mukaisesti, jossa 
todetaan, että "muuhun kuin 
jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset 
eivät voi saada suotuisampaa kohtelua 
kuin jäsenvaltioon sijoittautuneet 
yritykset".

Or. fr

Tarkistus 233
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos direktiivin 96/71/EY ja tämän 
direktiivin välillä on ristiriita, sovelletaan 
direktiivin 96/71/EY periaatteita.

Or. en

Tarkistus 234
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
tukea sisämarkkinoiden toimintaa ja 
parantaa direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanoa. Jäsenvaltion on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
pannakseen täytäntöön työehdot palvelun 
suorittamispaikassa ja poistaakseen 
kaikenlaisen työntekoon, palkkaukseen ja 
muihin työehtoihin liittyvän 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän 
jäsenvaltioiden työntekijöiden välillä.

Or. en
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Tarkistus 235
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tämä direktiivi ei vaikuta millään 
tavoin jäsenvaltioiden valtuuksiin 
määritellä pakolliset työelämän normit ja 
työehdot kaikille työntekijöille, jotka 
tekevät työtä niiden alueella (kuten 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
10 kohdassa on muotoiltu), kunhan 
kyseiset normit eivät ole protektionistisia 
tai syrjiviä.

Or. en

Tarkistus 236
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti ja jo 
olemassa olevien kansallisten 
oikeudellisten kehysten ja 
työmarkkinajärjestelmien 
kunnioittamiseksi tällä direktiivillä ei 
vaadita jäsenvaltioita korvaamaan 
palkkaan liittyvien kiistojen ratkaisua ja 
sovittelua koskevia nykyisiä oikeudellisia 
menettelyjä pakollisella 
yhteisvastuuperiaatteen soveltamisella 
alihankintaketjuissa alakohtaisesti tai 
yleisesti, jos tällaiset käytössä olevat 
menettelyt on jo pantu asianmukaisesti 
täytäntöön ja niitä noudatetaan.
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Or. en

Perustelu

Yhteisvastuuta ei sovelleta suurimmassa osassa jäsenvaltioita, ja jos se otetaan pakollisena 
käyttöön alihankintaketjuissa, se heikentäisi nykyisiä toimivia työmarkkinasuhteita ja 
oikeudellisia kehyksiä. Ei ole näyttöä siitä, että tällaisen muutamassa jäsenvaltiossa 
harjoitetun käytännön ottaminen laajempaan käyttöön johtaisi direktiivin parempaan 
täytäntöönpanoon, ja se on toissijaisuusperiaatteen vastaista.

Tarkistus 237
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Suhde unionin lainsäädäntöön

1. Tätä direktiiviä ja direktiiviä 96/71/EY 
sovelletaan rajoittamatta muissa unionin 
välineissä säädettyä työntekijöiden 
suotuisampaa kohtelua.
2. Jos tämän direktiivin ja direktiivin 
96/71/EY välillä tai toisaalta vuokratyötä 
koskevan direktiivin 2008/104/EY välillä 
on ristiriita, ensisijainen asema annetaan 
välineelle, jolla työntekijälle taataan 
kaikkein suotuisimmat työehdot ja -olot.

Or. en

Tarkistus 238
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler
Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Jos tämän täytäntöönpanodirektiivin 
säännökset ovat yksityiskohtaisempia tai 
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menevät direktiivissä 96/71/EY säädettyjä 
periaatteita pidemmälle, direktiivin 
96/71/EY säännöksiä ei sovelleta.

Or. en

Tarkistus 239
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'toimivaltaisella viranomaisella'
viranomaista, jonka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan tämän direktiivin 
mukaisia tehtäviä

(a) 'toimivaltaisella viranomaisella' mitä 
tahansa elintä, jonka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan tämän direktiivin 
mukaisia tehtäviä, työmarkkinaosapuolet 
mukaan luettuina

Or. en

Tarkistus 240
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'toimivaltaisella viranomaisella' 
viranomaista, jonka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan tämän direktiivin 
mukaisia tehtäviä

(a) 'toimivaltaisella viranomaisella' mitä 
tahansa elintä tai viranomaista, jonka 
jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan 
tämän direktiivin tai direktiivin 96/71/EY
mukaisia tehtäviä

Or. en
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Tarkistus 241
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm 
Harbour
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'toimivaltaisella viranomaisella'
viranomaista, jonka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan tämän direktiivin 
mukaisia tehtäviä

(a) 'toimivaltaisella viranomaisella'
jäsenvaltion viranomaisia, jotka kyseinen 
jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan 
tämän direktiivin mukaisia tehtäviä

Or. en

Tarkistus 242
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) 'lähetetyllä työntekijällä' työntekijää, 
joka palveluntarjonnan yhteydessä tekee 
rajoitetun ajan työtään muussa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jonka alueella hän asuu ja 
tavallisesti työskentelee työnantajansa 
palveluksessa;

Or. en

Tarkistus 243
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 'esittäjäviranomaisella' jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista, joka esittää 
pyynnön, joka koskee V luvussa 
tarkoitettuun seuraamukseen tai sakkoon 

(b) 'esittäjäviranomaisella' jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista, joka esittää 
pyynnön, joka koskee VI luvussa
tarkoitettuun seuraamukseen tai sakkoon 
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liittyvää apua, tietoa, ilmoitusta tai 
perimistä

liittyvää apua, tietoa, ilmoitusta tai 
perimistä;

Or. en

Tarkistus 244
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-
Chartier
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a)'lähetetyllä työntekijällä' työntekijää, 
joka palveluntarjonnan yhteydessä tekee 
rajoitetun ajan työtään muussa kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jonka alueella hän asuu ja 
tavallisesti työskentelee työnantajansa 
palveluksessa;

Or. en

Tarkistus 245
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) 'jäsenvaltioon sijoittautuneella 
yrityksellä' yritystä, joka harjoittaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 49 artiklassa tarkoitettua 
palveluntarjoajan tosiasiallista 
taloudellista toimintaa 
määrittelemättömän ajanjakson ajan 
pysyvän infrastruktuurin kautta, josta 
tosiasiallinen palveluntarjontaa koskeva 
liiketoiminta tapahtuu;

Or. en
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Tarkistus 246
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) 'rajatylittävällä palvelujen 
tarjoamisella' tilapäistä tai satunnaista 
rajat ylittävää palvelujen tarjoamista 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 49 ja 50 artiklan mukaisesti, 
ja se edellyttää merkittävää taloudellista 
toimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 247
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) 'vastaanottajajäsenvaltiolla' 
jäsenvaltiota, johon työntekijä on 
tilapäisesti lähetetty tässä direktiivissä ja 
direktiivissä 96/71/EY tarkoitetulla 
tavalla.

Or. de

Tarkistus 248
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Väärinkäytösten ja säännösten 
kiertämisen estäminen

Toimenpiteet direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
valvomiseksi

Or. en
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Tarkistus 249
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Väärinkäytösten ja säännösten 
kiertämisen estäminen

Toimenpiteet direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
valvomiseksi

Or. en

Tarkistus 250
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Väärinkäytösten ja säännösten 
kiertämisen estäminen

Täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevat 
vähimmäissäännökset

Or. en

Tarkistus 251
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Väärinkäytösten ja säännösten 
kiertämisen estäminen

Vähimmäismäärä täytäntöönpano- ja 
valvontatoimenpiteitä

Or. en
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Tarkistus 252
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa. 
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 
yleisesti kaikki tosiseikat, jotka 
luonnehtivat yrityksen harjoittamaa 
toimintaa sen sijoittautumisjäsenvaltiossa 
ja tarvittaessa jäsenvaltiossa, johon 
lähettäminen suuntautuu, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa, tai 
henkilöstön työllistämistä ainoastaan 
jäsenvaltiossa, johon lähettäminen 
suuntautuu. Tällöin sovelletaan kaikkia 
seuraavia ehtoja. 
Sijoittautumisjäsenvaltio on:

Or. en

Tarkistus 253
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa ja 
vastaanottajajäsenvaltiossa, 
määrittääkseen, harjoittaako yritys 
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puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa. 
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

tosiasiallisesti merkittävää toimintaa. 
Puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvä ja/tai
muu hallinnollinen toiminta 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tai pelkkä 
henkilöstönhankinta 
vastaanottajajäsenvaltioon sulkee pois 
lähettämisen. Tällaisten seikkojen on 
sisällettävä ainakin seuraavat:

Or. de

Tarkistus 254
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen
sijoittautumisjäsenvaltiossa ja 
vastaanottajajäsenvaltiossa, 
määrittääkseen, harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka 
on muuta kuin puhtaasti sisäiseen 
hallintoon liittyvää ja/tai muuta 
hallinnollista toimintaa. Puhtaasti 
sisäiseen hallintoon liittyvä ja/tai muu 
hallinnollinen toiminta 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tai pelkkä 
henkilöstönhankinta 
vastaanottajajäsenvaltioon sulkee pois 
lähettämisen. Tällaisten seikkojen on 
sisällettävä ainakin seuraavat:

Or. de
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Tarkistus 255
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 
yleisesti kaikki tosiseikat, jotka 
luonnehtivat yrityksen harjoittamaa 
toimintaa sen sijoittautumisjäsenvaltiossa
ja tarvittaessa jäsenvaltiossa, johon 
lähettäminen suuntautuu, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa, tai 
henkilöstön työllistämistä ainoastaan 
jäsenvaltiossa, johon lähettäminen 
suuntautuu. Erityisesti seuraavat seikat 
on otettava otettava huomioon:

Or. en

Tarkistus 256
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka 
luonnehtivat yrityksen harjoittamaa 
toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, 
määrittääkseen, harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka 
on muuta kuin puhtaasti sisäiseen 

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi
työntekijöitä lähettävän yrityksen on 
toimitettava pyydettäessä toimivaltaisille 
viranomaisille todisteet siitä, harjoittaako 
yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, 
joka on muuta kuin puhtaasti sisäiseen 
hallintoon liittyvää toimintaa
sijoittautumisjäsenvaltion alueella.



PE504.077v02-00 22/89 AM\925209FI.doc

FI

hallintoon liittyvää ja/tai muuta 
hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja 
voivat olla muiden muassa seuraavat:

Toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka 
luonnehtivat tätä toimintaa. Nämä seikat 
voivat sisältää ainakin seuraavat:

Or. en

Tarkistus 257
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka 
luonnehtivat yrityksen harjoittamaa 
toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, 
määrittääkseen, harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka 
on muuta kuin puhtaasti sisäiseen 
hallintoon liittyvää ja/tai muuta 
hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja 
voivat olla muiden muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi työnantajan 
on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 258
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi työnantajan 
on ilmoitettava toimivaltaisille 
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huomioon ne tosiseikat, jotka 
luonnehtivat yrityksen harjoittamaa 
toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, 
määrittääkseen, harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka 
on muuta kuin puhtaasti sisäiseen 
hallintoon liittyvää ja/tai muuta 
hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja 
voivat olla muiden muassa seuraavat:

viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 259
Mitro Repo
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Perusteita ovat muun muassa seuraavat:

Or. en

Tarkistus 260
Tadeusz Cymański
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
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täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa. 
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa. Tällaisten 
seikkojen on sisällettävä seuraavat:

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistaminen direktiivin 2006/123/EY ja asetuksen 883/004/EY kanssa

Tarkistus 261
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa. Tällaisia seikkoja 
voivat olla muiden muassa seuraavat:

Or. en

Tarkistus 262
Phil Bennion
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi, jos 
lähettämisen luonteeseen liittyy epäilyjä,
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisten arvioiden on oltava 
oikeasuhtaisia ja syrjimättömiä, ja niihin
voivat sisältyä muiden muassa seuraavat
seikat:

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että direktiivi suojelee tehokkaasti lähetettyjä työntekijöitä ja 
takaa samalla yhtäläisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteen noudattamisen. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset eivät saa syrjiä arviointimenetelmien yhteydessä muista 
jäsenvaltioista peräisin olevia yrityksiä. Kaikkien täytäntöönpanotoimien on suojeltava 
työntekijöiden oikeuksia samalla, kun säilytään vapaus liikkuvuuteen ja sisämarkkinoiden 
palvelujen tarjonta.

Tarkistus 263
Martin Kastler

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

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
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yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisten seikkojen on sisällettävä 
ainakin seuraavat:

Or. de

Tarkistus 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti toimintaa, 
joka on muuta kuin puhtaasti sisäiseen 
hallintoon liittyvää ja/tai muuta 
hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja
ovat ainoastaan:

Or. en

Tarkistus 265
Csaba Őry

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

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
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täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen,
harjoittaako yritys tosiasiallisesti
merkittävää toimintaa, joka on muuta 
kuin puhtaasti sisäiseen hallintoon 
liittyvää ja/tai muuta hallinnollista 
toimintaa. Tällaisia seikkoja voivat olla
muiden muassa seuraavat:

täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen,
lähettääkö yritys tosiasiallisesti
työntekijöitä toisen jäsenvaltion alueelle 
tarjotakseen palveluja rajojen yli. Tällaisia 
seikkoja voivat olla ainoastaan seuraavat:

Or. hu

Tarkistus 266
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 267
Marek Henryk Migalski
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin 
puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää 
ja/tai muuta hallinnollista toimintaa.
Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

1. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
harjoittaako yritys tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa. Tällaisia seikkoja 
voivat olla ainoastaan seuraavat:

Or. en

Tarkistus 268
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen 
sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto 
sijaitsevat, jossa se käyttää toimistotiloja, 
johon se maksaa veroja, jossa sillä on 
ammattikortti tai jossa se on 
rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) paikka, jossa yritys suorittaa 
merkittävän osan liiketoiminnastaan 
alalla, jolle lähetetty työntekijä on 
työllistetty

Or. en

Tarkistus 269
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen 
sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto 
sijaitsevat, jossa se käyttää toimistotiloja, 
johon se maksaa veroja, jossa sillä on 
ammattikortti tai jossa se on 
rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) paikka, jossa yritys suorittaa 
merkittävän osan liiketoiminnastaan 
yleisesti sekä alalla, jolle lähetetty 
työntekijä on otettu palvelukseen

Or. en

Tarkistus 270
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) sijoittautumisjäsenvaltio on paikka, 
jossa yritys suorittaa suurimman osan 
liiketoiminnastaan, jossa useimmat sen 
asiakassopimuksista täytetään ja jossa
yrityksen sääntömääräinen kotipaikka ja 
hallinto sijaitsevat, jossa se käyttää 
toimistotiloja, johon se maksaa veroja ja 
sosiaaliturvamaksuja, jossa sillä on 
ammattikortti tai jossa se on rekisteröitynyt 
kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

Or. de

Tarkistus 271
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 

(a) sijoittautumisvaltio on paikka, jossa
yritys harjoittaa merkittävää ja 
määrällisesti mitattavaa 
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veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

liiketoimintaansa, jossa sen
sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto 
sijaitsevat, johon se maksaa veroja ja 
sosiaaliturvamaksuja ja jossa sillä on 
ammattikortti tai jossa se on rekisteröitynyt 
kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

Or. en

Tarkistus 272
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja ja sosiaaliturvamaksuja, jossa sillä 
on ammattikortti tai jossa se on 
rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

Or. en

Tarkistus 273
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja ja sosiaaliturvamaksuja, jossa sillä 
on ammattikortti tai jossa se on 
rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

Or. en
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Tarkistus 274
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm 
Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen 
kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se 
käyttää toimistotiloja, johon se maksaa 
veroja, jossa sillä on kansallisen lain 
mukaan ammattikortti tai jossa se on 
rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

Or. en

Tarkistus 275
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche 
Berès
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) paikka, johon yritys maksaa veroja 
ja sosiaaliturvamaksuja

Or. en

Tarkistus 276
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) yli 25 prosenttia liikevaihdosta 
syntyy sijoittautumisjäsenvaltiossa
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Or. en

Tarkistus 277
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen

(b) paikka, johon yritys maksaa 
sosiaaliturvamaksuja

Or. en

Tarkistus 278
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen

(b) sijoittautumisjäsenvaltio, jossa 
lähetettävät työntekijät otetaan 
palvelukseen ja jossa he tavallisesti 
työskentelevät

Or. de

Tarkistus 279
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen ja jossa he 
tavallisesti työskentelevät

Or. en
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Tarkistus 280
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen ja jossa he 
tavallisesti työskentelevät

Or. en

Tarkistus 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) paikka, josta työntekijöitä lähetetään

Or. en

Tarkistus 282
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laki, jota sovelletaan yrityksen 
työntekijöidensä ja toisaalta 
asiakkaidensa kanssa tekemiin 
sopimuksiin

(c) paikka, jossa yritys tuottaa vähintään 
25 prosenttia liikevaihdostaan

Or. en

Tarkistus 283
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
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Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laki, jota sovelletaan yrityksen 
työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa
kanssa tekemiin sopimuksiin

(c) toisaalta sijoittautumisjäsenvaltiossa ja 
toisaalta siinä paikassa, jossa suurin osa 
asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista 
tehdään, työskentelevien työntekijöiden 
osuus

Or. en

Tarkistus 284
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) laki, jota sovelletaan yrityksen
työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa 
kanssa tekemiin sopimuksiin

(c) laki, jota sovelletaan yrityksen 
asiakkaidensa kanssa tekemiin 
sopimuksiin, ja todistus siitä, että 
sijoittautumisjäsenvaltion lakia 
sovelletaan työntekijöiden kanssa 
tehtyihin sopimuksiin

Or. en

Tarkistus 285
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) sijoittautumisjäsenvaltiossa ja 
vastaavasti vastaanottajajäsenvaltiossa 
olevien työntekijöiden määrän välinen 
suhde



AM\925209FI.doc 35/89 PE504.077v02-00

FI

Or. de

Tarkistus 286
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

(d) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen ja jossa he 
tavallisesti työskentelevät

Or. en

Tarkistus 287
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

(d) sijoittautumisjäsenvaltio, jossa yritys 
harjoittaa huomattavaa liiketoimintaa
alalla, jolle lähetetty työntekijä on 
työllistetty. Yli 50 prosenttia liikevaihdosta 
toteutetaan sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 288
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa se 
tekee suurimman osan sopimuksistaan 
asiakkaiden kanssa ja jossa sen 
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hallintohenkilökunta toimii

Or. en

Tarkistus 289
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
liiketoimintaa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

Or. en

Tarkistus 290
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
huomattavaa liiketoimintaa ja jossa se 
tekee suurimman osan sopimuksistaan 
asiakkaiden kanssa ja jossa sen 
hallintohenkilökunta toimii

Or. en

Tarkistus 291
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 

Poistetaan.
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pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 292
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 293
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 294
Marek Henryk Migalski
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 295
Tadeusz Cymański
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 296
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

(e) paikka, jossa yrityksen 
hallintohenkilökunta toimii

Or. en

Tarkistus 297
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

(e) paikka, jossa useimmat 
asiakassopimukset täytetään

Or. de
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Tarkistus 298
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan pieni
määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon määrä 
sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 299
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) täytettyjen sopimusten ja/tai
toteutuneen liikevaihdon poikkeavan pieni 
määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

(e) täytettyjen sopimusten tai toteutuneen 
liikevaihdon poikkeavan pieni määrä 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tai siinä 
paikassa, jossa suurin osa asiakkaiden 
kanssa tehdyistä sopimuksista täytetään.

Or. en

Tarkistus 300
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) yritys on toiminut vähintään kaksi 
vuotta sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. de
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Tarkistus 301
Mitro Repo
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteiden luettelo ei ole 
tyhjentävä. Jäsenvaltioilla on oikeus 
säätää muista velvoittavista seikoista, joita 
ei ole mainittu luettelossa.

Or. en

Tarkistus 302
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi kokonaisarviossa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 303
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) paikka, johon yritys maksaa veroja

Or. en

Tarkistus 304
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) sijoittautumisjäsenvaltiossa 
työskentelevien työntekijöiden osuus

Or. en

Tarkistus 305
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) paikka, jossa suurin osa asiakkaiden 
kanssa tehdyistä sopimuksista täytetään

Or. en

Tarkistus 306
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d) täytettyjen sopimusten ja/tai 
toteutuneen liikevaihdon epätavallisen 
pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 307
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja 
huomioon on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 308
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja 
huomioon on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne.

Jäsenvaltiot voivat esittää toimivaltaisille 
viranomaisille lisäperusteita sen 
tarkistamiseksi, harjoittaako yritys 
merkittävää toimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa. Näiden 
lisäperusteiden soveltaminen edellyttää 
komission tarkastelua ja hyväksyntää ja 
jäsenvaltion on sen jälkeen julkaistava ne 
ja tiedotettava niistä selvästi

Or. en

Tarkistus 309
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon 
on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne.

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon 
on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne. Ellei yritys kykene 
osoittamaan, että se toteuttaa suurimman 
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osan liiketoiminnastaan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa, sen katsotaan 
olevan alun alkaen perustettu 
vastaanottajajäsenvaltioon.

Or. de

Tarkistus 310
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon 
on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne.

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon 
on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne ja/tai ajanjakso, jona 
tätä toimintaa harjoitettiin.

Or. en

Tarkistus 311
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon 
on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne.

Arviointi on mukautettava erikseen 
kuhunkin tapaukseen ja huomioon on 
otettava yrityksen sijoittautumisvaltiossaan 
harjoittaman toiminnan luonne.

Or. en

Tarkistus 312
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio GaetanoCofferati, Pervenche Berès
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos alihankkija ei kykene osoittamaan, 
että se harjoittaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossaan tässä 
artiklassa tarkoitettua tosiasiallisesti 
merkittävää toimintaa, sen lähetettyjen 
työntekijöiden katsotaan työskentelevän 
toimeksiantajayritykselle 
vastaanottajajäsenvaltion lakeja ja 
työehtosopimusten mukaisia oikeuksia ja 
velvollisuuksia noudattaen.

Or. en

Tarkistus 313
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten yritysten puhtaasti 
hallinnollinen toiminta, joilla on 
työntekijöitä ainoastaan vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa, ei kuulu direktiivin 
96/71/EY tai tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2006/123/EY mukaisesti

Tarkistus 314
Tadeusz Cymański
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki lisäseikat on rajoitettava 
pyrkimykseen osoittaa lähettämisen 
laillisuus. 

Or. en

Tarkistus 315
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty 
työntekijä tilapäisesti työtään toisessa 
jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti 
työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista 
työtä ja työntekijän tilannetta.

Jotta voidaan panna direktiivin 96/71/EY 
3 ja 5 artikla paremmin täytäntöön ja
arvioida, suorittaako lähetetty työntekijä 
tilapäisesti työtään toisessa jäsenvaltiossa 
kuin se, jossa hän tavallisesti työskentelee,
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, jotka 
luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän 
tilannetta.

Or. en

Tarkistus 316
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty 
työntekijä tilapäisesti työtään toisessa 
jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti 
työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista 
työtä ja työntekijän tilannetta.

Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty 
työntekijä tilapäisesti työtään toisessa 
jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti 
työskentelee, toimivaltaisen viranomaisen
olisi tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, 
jotka luonnehtivat tällaista työtä ja 
työntekijän tilannetta.

Or. en
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Tarkistus 317
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty 
työntekijä tilapäisesti työtään toisessa 
jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti 
työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista 
työtä ja työntekijän tilannetta. 

Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty 
työntekijä tilapäisesti työtään toisessa 
jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti 
työskentelee, toimivaltaisen viranomaisen
olisi tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, 
jotka luonnehtivat tällaista työtä ja 
työntekijän tilannetta.

Or. en

Tarkistus 318
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Erityisesti seuraavat seikat on otettava 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 319
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Nämä seikat voivat sisältää ainakin
seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 320
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisten seikkojen on sisällettävä 
ainakin seuraavat perusteet:

Or. de

Tarkistus 321
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisten seikkojen on sisällettävä
seuraavat:

Or. de

Tarkistus 322
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällöin sovelletaan kaikkia seuraavia 
ehtoja:

Or. en
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Tarkistus 323
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisten seikkojen on sisällettävä
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 324
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisten seikkojen on sisällettävä
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 325
Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Or. hu
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Tarkistus 326
Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 327
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 328
Marek Henryk Migalski
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 329
Tadeusz Cymański
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 330
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa Lähettämisen kesto 
vahvistetaan direktiivin 96/71/EY 
3 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Jos 
saman palvelun tarjoajan ja saman 
sopimuspuolen kanssa tehdään 
samankaltaisia palvelusopimuksia 
nopeasti tai välittömästi peräkkäin 
samassa paikassa, niiden kesto lasketaan 
yhtenä kokonaisuutena

Or. de

Tarkistus 331
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa; lähettämisen kesto 
vahvistetaan direktiivin 96/71/EY 
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3 artiklan 6 kohdan mukaisesti; jos 
saman palvelun tarjoajan ja saman 
sopimuspuolen kanssa tehdään 
samankaltaisia palvelusopimuksia 
nopeasti tai välittömästi peräkkäin 
samassa paikassa, niiden kesto lasketaan 
yhtenä kokonaisuutena 

Or. de

Tarkistus 332
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa

(a) lähetetyt työntekijät tekevät työtä 
rajoitetun ajan toisessa jäsenvaltiossa kuin 
siinä, jossa he tavallisesti työskentelevät, 
ja työnteko alkaa tiettynä päivänä; 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti tämän rajoitetun ajan 
laskennassa otetaan huomioon kaikki 
aiemmat ajanjaksot, jolloin tehtävää on 
hoitanut lähetetty työntekijä.

Or. en

Tarkistus 333
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa

(a) työtä tehdään rajoitetun enintään 
kuuden kuukauden ajan toisessa 
jäsenvaltiossa; lähettämisen kohteena 
olevien jäsenvaltioiden 
työmarkkinaosapuolten suostumuksella 
lähettämisajanjakso voi olla pidempi, 
mutta se ei voi missään tapauksessa 
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ylittää yhtä vuotta; on kiinnitettävä 
erityistä huomiota aikaan, jonka 
työntekijä viettää lähettämisjäsenvaltiossa 
verrattuna hänen tavanomaisessa 
työpaikassaan viettämäänsä 
työskentelyaikaan

Or. en

Tarkistus 334
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa

(a) työtä tehdään rajoitetun eli enintään 
24 kuukauden ajan toisessa jäsenvaltiossa

Or. en

Tarkistus 335
Olle Ludvigsson
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa

(a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa 
jäsenvaltiossa; on kiinnitettävä erityistä 
huomiota aikaan, jonka työntekijä viettää 
lähettämisjäsenvaltiossa verrattuna hänen 
tavanomaisessa työpaikassaan 
viettämäänsä työskentelyaikaan

Or. en
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Tarkistus 336
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) lähettäminen tapahtuu siitä 
jäsenvaltiosta, jossa tai josta käsin 
työntekijä tavallisesti työskentelee

Or. en

Tarkistus 337
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lähettäminen suuntautuu toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti työskentelee, 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 ja/tai 
Rooman yleissopimuksen mukaisesti

(b) lähettäminen suuntautuu toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti työskentelee

Or. de

Tarkistus 338
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lähettäminen suuntautuu toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti työskentelee, 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 ja/tai 
Rooman yleissopimuksen mukaisesti

(b) lähettäminen suuntautuu toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti työskentelee

Or. en
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Tarkistus 339
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) lähettäminen suuntautuu toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti työskentelee, 
asetuksen (EY) N:o 593/2008 ja/tai 
Rooman yleissopimuksen mukaisesti

(b) lähettäminen suuntautuu toiseen 
jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty 
työntekijä tavallisesti työskentelee

Or. en

Tarkistus 340
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työntekijällä on ollut 
sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädännön 
mukainen työsuhde vähintään kolme 
kuukautta ennen lähettämistä

Or. en

Tarkistus 341
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työntekijällä on ollut 
sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädännön 
mukainen työsuhde vähintään kolme 
kuukautta ennen lähettämistä
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Or. en

Tarkistus 342
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) lähettäminen tapahtuu 
jäsenvaltiosta, jossa työntekijä tavallisesti 
työskentelee, eikä työsuhdetta ole aloitettu 
ainoastaan lähettämistä varten

Or. en

Tarkistus 343
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) lähettäminen tapahtuu 
jäsenvaltiosta, jossa työntekijä tavallisesti 
työskentelee, eikä työsuhdetta ole aloitettu 
ainoastaan lähettämistä varten

Or. en

Tarkistus 344
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai 
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 

(c) työntekijä on lähetetty siitä 
jäsenvaltiosta, jossa hän tavallisesti 
työskentelee, ja työsopimusta ei sovelleta 
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siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

ainoastaan lähettämiseen

Or. de

Perustelu

Niin kutsutun "synkronointikiellon" (Synchronisationsverbot) tarkoituksena on varmistaa, 
etteivät yritykset ota työntekijöitä palvelukseen ainoastaan lähettämisen keston ajaksi, mikä 
on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ehkäistä tilapäistyövoiman väärinkäyttö.

Tarkistus 345
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai 
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

(c) lähetetty työntekijä tekee tavallisesti 
työtään lähetettynä olon ajan, ja hänellä 
on työsuhde yrityksen kanssa ennen 
lähettämistä ja sen jälkeen

Or. en

Tarkistus 346
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai 
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

(c) lähetetty työntekijä palaa saman 
työnantajan palvelukseen tavanomaiseen 
työpaikkaansa lähettämisjäsenvaltion 
ulkopuolella tai hänen oletetaan jatkavan 
työskentelyä siellä, kun työt tai palvelut, 
joita varten hänet oli lähetetty, on saatu 
päätökseen

Or. en
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Tarkistus 347
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai 
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

(c) lähetetty työntekijä palaa saman 
työnantajan palvelukseen tavanomaiseen 
työpaikkaansa lähettämisjäsenvaltion 
ulkopuolella tai hänen oletetaan jatkavan 
työskentelyä siellä, kun työt tai palvelut, 
joita varten hänet oli lähetetty, on saatu 
päätökseen

Or. en

Tarkistus 348
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty,
ja/tai hänen oletetaan jatkavan 
työskentelyä siellä, kun ne työt tai palvelut, 
joita varten hänet oli lähetetty, on saatu 
päätökseen

Or. en

Tarkistus 349
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, ja
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hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

Or. en

Tarkistus 350
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai 
hänen oletetaan jatkavan työskentelyä 
siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten 
hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

(c) lähetetty työntekijä palaa siihen 
jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, kun 
ne työt tai palvelut, joita varten hänet oli 
lähetetty, on saatu päätökseen

Or. fr

Tarkistus 351
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lähetetyllä työntekijällä on voimassa 
oleva A1-lomake sen todistamiseksi, mitä 
sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan; 
A1-lomake on ainoastaan indikaattori, 
joka kertoo työntekijän 
sosiaaliturvatilanteesta; se ei saa olla 
takautuva, ja se on esitettävä lähettämisen 
alkaessa ja ennen mahdollisia 
tarkastuksia;

Or. en
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Tarkistus 352
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) työntekijä työskentelee tavallisesti 
muussa jäsenvaltiossa kuin lähettävässä 
valtiossa ja työsopimus on voimassa myös 
lähettämisen jälkeen

Or. de

Tarkistus 353
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) työsopimus tehtiin vähintään kolme 
kuukautta ennen lähettämistä

Or. de

Tarkistus 354
Minodora Cliveti
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) työntekijän lähettävä työnantaja 
takaa palkan lähettämisen aikana

Or. en
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Tarkistus 355
Minodora Cliveti
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne; 
myönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista sekä myös 
ulkomaankorvauksista vastaanottavan 
valtion taloudellisen tason ja olosuhteiden 
mukaisesti tai korvaa ne; myönteisessä 
tapauksessa selvitys menettelystä sekä 
lisäksi

Or. en

Tarkistus 356
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne; 
myönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista ja maksutavasta tai 
korvaa ne

Or. en

Tarkistus 357
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne; 
myönteisessä tapauksessa selvitys 

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne
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menettelystä sekä lisäksi

Or. en

Tarkistus 358
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne;
myönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne

Or. en

Tarkistus 359
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne; 
myönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi

(d) (Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. it

Perustelu

Kielellinen tarkistus – koskee ainoastaan italiankielistä versiota.

Tarkistus 360
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne; 
myönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi

(d) (Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. pl

Perustelu

Kielellinen tarkistus (koskee ainoastaan puolankielistä versiota). Puolankielisestä versiosta 
puuttuu erittäin tärkeä seikka.

Tarkistus 361
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä 
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 
työntekijä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 362
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä 
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 

Poistetaan.
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työntekijä.

Or. en

Tarkistus 363
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä 
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 
työntekijä.

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä 
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 
työntekijä.

Lähetetyn työntekijän korvaaminen 
toisella työntekijällä tai saman työntekijän 
toistuva palkkaaminen tiettyyn tehtävään 
rajoitetuksi ajaksi antaa syyn olettaa, että 
järjestelyssä ei enää ole kyse direktiivin 
96/71/EY 3 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetusta tilapäisestä lähettämisestä, 
sillä siinä säädetään yhden vuoden 
viitekaudesta lähetettynä olon keston 
laskemiseksi erityisesti, jos yksittäisten 
toimintajaksojen kumulatiivinen kesto 
ylittää yhden vuoden. Myöskään 
sosiaaliturvalainsäädännön mukaan, jos 
lähetetty työntekijä on korvattu toisella 
työntekijällä asetuksen (EY) N:o 883/2004 
12 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti, korvaavan työntekijän 
lähettämisen jatkaminen ei yleensä ole 
mahdollista riippumatta aiemman 
lähettämisen kestosta.

Or. de

Tarkistus 364
Thomas Händel
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä 
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 
työntekijä.

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä 
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 
työntekijä.

Lähetetyn työntekijän korvaaminen 
toisella työntekijällä tai saman työntekijän 
toistuva palkkaaminen tiettyyn tehtävään 
rajoitetuksi ajaksi aiheuttaa oikeudellisen 
olettaman, jonka mukaan toiminta ei ole 
luonteeltaan tilapäistä. Toimintaa ei 
pidetä tilapäisenä, jos yksittäisten 
lähettämisten kumulatiivinen kesto ylittää 
yhden vuoden direktiivin 96/71/EY 
6 artiklan mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Sosiaaliturvalainsäädäntö sulkee myös periaatteessa pois lähetetyn työntekijän korvaamisen 
toisella lähetetyllä työntekijällä asetuksen (EY) N:o 883/2004 mukaisesti riippumatta 
aiemman lähettämisen kestosta.

Tarkistus 365
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) selvitetään mahdolliset aiemmat 
toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä
on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) 
työntekijä.

(e) selvitetään, ettei kyseisiä tehtäviä ole 
aiempina toistuvina jaksoina suorittanut 
sama tai toinen (lähetetty) työntekijä.

Or. en

Tarkistus 366
Thomas Händel
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) vastaanottajajäsenvaltiossa jo olevan 
ja/tai työskentelevän työntekijän 
palvelukseenottamista ei pidetä 
lähettämisenä.

Or. de

Tarkistus 367
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) jos työntekijä lähetetään suoraan tai 
epäsuorasti lakkorikkuriksi tai tällainen 
aikomus voidaan vakuuttavasti vahvistaa, 
kyseessä ei ole lähettäminen.

Or. de

Tarkistus 368
Marek Henryk Migalski
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) lisäksi voimassa olevan A1-
lomakkeen puuttuminen lähetetyltä 
työntekijältä voi olla osoitus siitä, ettei 
tilannetta saisi pitää 'tilapäisenä 
lähettämisenä' toiseen valtioon kuin 
missä kyseinen työntekijä tavallisesti 
työskentelee.

Or. en
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Tarkistus 369
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) 3 artiklan 1 kohdan mukaiset 
vaatimukset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 370
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta – johdantokappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi kokonaisarviossa on otettava 
huomioon vähintään seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 371
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) aika, jonka työntekijä viettää 
lähettämisjäsenvaltiossa verrattuna hänen 
tavanomaisessa työpaikassaan 
viettämäänsä työskentelyaikaan

Or. en

Tarkistus 372
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b) millä tavoin työntekijän lähettävä 
työnantaja huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne.

Or. en

Tarkistus 373
Sari Essayah
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työnantaja ilmoittaa ennen palvelun 
tarjoamista toimivaltaisille viranomaisille 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan arvioida, täyttääkö työnantaja 
3 artiklan 1 kohdan vaatimukset

Or. en

Tarkistus 374
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sosiaaliturvaa koskeva todistus, kuten 
A1-lomake, on joka tapauksessa osoitus 
siitä, että yritys tosiasiallisesti harjoittaa 
toimintaansa.

Or. en

Tarkistus 375
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Seikkoja, joiden perusteella 
määritetään harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti toimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa ja suorittaako 
työntekijä tehtäviään tilapäisesti muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, missä hän 
tavallisesti työskentelee, on tulkittava 
tasapainoisesti ja noudattaen sääntöjä, 
jotka koskevat palvelujen tarjoamisen 
vapautta, joka sisältyy Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
IV osaston 3 lukuun.

Or. en

Tarkistus 376
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat 
suuntaa-antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen 
vuoksi voida käsitellä erillisinä. 
Arviointiperusteet on mukautettava 
kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on 
otettava tilanteen erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 377
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat 
suuntaa-antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen 
vuoksi voida käsitellä erillisinä. 
Arviointiperusteet on mukautettava 
kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on 
otettava tilanteen erityispiirteet.

Jäsenvaltiot voivat määrittää 
lisäperusteita, joiden avulla voidaan 
tarkistaa, määritelläänkö työskentelyä 
koskeva tilanne lähettämiseksi. Näiden 
lisäperusteiden soveltaminen edellyttää 
komission tarkastelua ja hyväksyntää, ja 
jäsenvaltion on sen jälkeen julkaistava ne 
ja tiedotettava niistä selvästi.

Or. en

Tarkistus 378
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi 
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet.

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi 
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet. 

Ellei yritys kykene osoittamaan, että 
työntekijä työllistetään tilapäisesti toiseen 
jäsenvaltioon, työntekijän katsotaan 
olevan toimintansa alusta alkaen 
vastaanottajajäsenvaltion työntekijä. 
Sijoittautumisjäsenvaltion työehtoja 
sovelletaan, jos ne ovat suotuisammat.

Or. de

Tarkistus 379
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet.

Kaikki edellä luetellut seikat on 
sisällytettävä kokonaisarviointiin, eikä 
niitä sen vuoksi saa käsitellä erillisinä.
Arviointiperusteet on mukautettava 
kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on 
otettava tilanteen erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 380
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi 
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet.

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi 
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet. Se, ettei yksi tai useampi 
näistä perusteista täyty, ei välttämättä 
tarkoita, ettei kyseessä ole todellinen 
lähettämistilanne.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä hyväksyä, että joissain olosuhteissa yritys ei ehkä tosiasiallisista ja perustelluista 
syistä kykene täyttämään yhtä esitetyistä perusteista. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava lähettämisen laillisuutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella, ei vain yhden 
seikan perusteella.

Tarkistus 381
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi 
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet.

Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-
antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi 
voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet 
on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet. Kun arvioidaan, onko 
lähettäminen tilapäistä vai ei, on otettava 
huomioon direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
6 kohta.

Or. en

Tarkistus 382
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kaikki edellä luetellut seikat ovat 
suuntaa-antavia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen 
vuoksi voida käsitellä erillisinä.
Arviointiperusteet on mukautettava 
kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on 
otettava tilanteen erityispiirteet.

Kokonaisarviointiin on sisällytettävä 
ainakin nämä seikat. Arviointiperusteet on 
mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 383
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

Sen osoittamiseksi, työskenteleekö henkilö 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
vastaanottajajäsenvaltiossa, tarkastellaan 
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ainakin seuraavia perusteita:
(a) kyseinen henkilö on toiminut aiemmin 
jonkin aikaa itsenäisenä 
ammatinharjoittajana 
sijoittautumisjäsenvaltiossa 
(b) kyseinen henkilö täyttää kaikki 
vaatimukset asiaankuuluvalla toiminta-
alalla sijoittaumisjäsenvaltiossa ja hänellä 
on edellytykset jatkaa tätä toimintaa 
palattuaan 
(c) kyseisellä henkilöllä on toimipaikka 
sijoittautumisjäsenvaltiossa
(d) kyseisellä henkilöllä on 
liikevaihtoveronumero ja hän maksaa 
veroja sijoittautumisjäsenvaltioon
(e) kyseinen henkilö kuuluu 
ammattialajärjestöön tai kauppakamariin 
tai ammattiliittoon 
sijoittautumisjäsenvaltiossa
(f) kyseisen henkilön on osoitettava 
uskottavalla tavalla, että hänellä on 
tärkeät perustaidot, joita itsenäinen 
ammatinharjoittaminen edellyttää, kuten 
hinnoittelu, tarjousten teko ja laskutus 
kyseisellä alalla 
(g) kyseinen henkilö ei saa tehdä työtä 
etupäässä vain yhdelle sopimuspuolelle
(h) kyseinen henkilö ei saa olla 
hierarkkisesti velvollinen ottamaan 
vastaan ohjeita sopimuspuolelta tai 
olemaan muulla tavoin mukana 
sopimuspuolen 
liiketoimintaorganisaatiossa.
Jos mahdollinen työnantaja ei kykene 
osoittamaan, että kyseinen henkilö on 
itsenäinen ammatinharjoittaja 
vastaanottajajäsenvaltiossa sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti, hänelle 
myönnetään hänen toimintansa alusta 
alkaen työntekijän asema ja häntä 
koskevat näin ollen kaikki asiaankuuluvat 
säännökset ja työehtosopimukset. 
Sijoittautumisjäsenvaltion työehtoja 
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sovelletaan, jos ne ovat suotuisammat.

Or. de

Tarkistus 384
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos työntekijään voidaan soveltaa 
työntekijöiden lähettämisestä annetun 
direktiivin 96/71/EY ja/tai vuokratyöstä 
annetun direktiivin 2008/104/EY 
työehtoja, sovelletaan epäselvässä 
tilanteessa työntekijän kannalta 
suotuisimpia ehtoja.
Jos työnantaja ei kykene vakuuttavasti 
osoittamaan, mitä työehtoja lähetettyyn 
työntekijään sovelletaan, kun 
järjestelyihin liittyy yksi tai useampi 
lähettäminen (ketjulähettäminen, useat 
yritykset ja/tai useat jäsenvaltiot) ja yksi 
tai useampi tilapäistyövoimaa välittävä 
toimisto, sovelletaan lainsäädäntöä, joka 
on työntekijän kannalta kahdella tavalla 
suotuisa. Sijoittautumisjäsenvaltion 
yksittäisiä työehtoja verrataan 
vastaanottajajäsenvaltion työehtoihin ja 
työntekijään sovelletaan kaikkein 
suotuisimpia ehtoja. Lisäksi verrataan 
tilapäistyöntekijöihin ja lähetettyihin 
työntekijöihin sovellettavia työehtoja ja 
valitaan työntekijän kannalta 
suotuisimmat. Tätä kahdenlaisten 
suotuisimpien ehtojen vertailua 
sovelletaan toiminnan alusta alkaen.

Or. de



PE504.077v02-00 74/89 AM\925209FI.doc

FI

Perustelu

Näin halutaan tehdä selväksi, että kaikki epäselvyydet ja väärinkäytökset kuuluvat työntekijän 
lähettävän yrityksen vastuulle.

Tarkistus 385
Milan Cabrnoch

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikki 1 ja 2 kohdassa luetellut seikat 
ovat toteutettavan kokonaisarvioinnin 
osatekijöitä, eikä niitä sen vuoksi voida 
käsitellä erillisinä. Kyseisten seikkojen 
arviointia on mukautettava 
tapauskohtaisesti, ja on otettava 
huomioon tilanteen erityispiirteet. Yhden 
tai useamman seikan puuttuminen ei 
välttämättä sulje pois lähettämistä, mutta 
se saattaa auttaa määrittelemään, onko 
kyseessä todella työntekijän lähettäminen.

Or. cs

Tarkistus 386
Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

Sen osoittamiseksi, työskenteleekö henkilö 
itsenäisenä ammatinharjoittajana 
vastaanottajajäsenvaltiossa, tarkastellaan 
ainakin seuraavia perusteita:
(a) kyseinen henkilö on toiminut ennen 
toiseen jäsenvaltioon lähettämistään 
jonkin aikaa itsenäisenä 
ammatinharjoittajana 
sijoittautumisjäsenvaltiossa
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(b) kyseinen henkilö täyttää kaikki 
vaatimukset asiaankuuluvalla toiminta-
alalla sijoittaumisjäsenvaltiossa ja hänellä 
on edellytykset jatkaa tätä toimintaa 
palattuaan
(c) kyseisellä henkilöllä on toimipaikka 
sijoittautumisjäsenvaltiossa
(d) kyseinen henkilö maksaa veroja 
sijoittautumisjäsenvaltioon.

Or. de

Tarkistus 387
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjojen, kuten direktiivin 91/533 
3 artiklassa tarkoitetun 
asiakirjan/tarkoitettujen asiakirjojen, tai 
häneen sovellettavaa 
sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevan 
lomakkeen (lähetettyjä työntekijöitä 
koskevassa asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004 ja sen 
täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 987/2009 tarkoitettu A- lomake) 
puuttuminen on osoitus siitä, ettei 
tilannetta saisi pitää 'tilapäisenä 
lähettämisenä' toiseen valtioon kuin 
missä kyseinen työntekijä tavallisesti 
työskentelee.

Or. en

Tarkistus 388
Jean-Luc Bennahmias

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



PE504.077v02-00 76/89 AM\925209FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Elleivät tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
asetetut perusteet täyty, kyseisiin 
työntekijöihin sovelletaan kaikkia 
vastaanottajajäsenvaltion lakeja, sääntöjä 
ja työehtosopimuksia. Tämän vuoksi olisi 
ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, 
että kyseisiin työntekijöihin sovelletaan 
mahdollisimman suotuisia ehtoja.

Or. fr

Tarkistus 389
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toteutettava kokonaisarviointi kaikista 
tosiseikoista, joilla on merkitystä 
lähettämisen, yrityksen sijoittautumisen ja 
työntekijän aseman arvioimiseksi. Jos 
jotain edellä mainituista perusteista ei 
noudateta, asianomaisen jäsenvaltion on 
tehtävä lisätarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 390
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteiden luettelo ei ole 
tyhjentävä. Jäsenvaltioilla on oikeus 
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säätää muista velvoittavista seikoista. 
Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen.

Or. en

Tarkistus 391
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sijoittautumisjäsenvaltion on pyydettäessä 
toimitettava direktiivin 96/71/EY 
4 artiklan mukaisesti hallinnollisen 
yhteistyön puitteissa asiaankuuluvat tiedot 
esittäjäviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 392
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tarkistetaan itsenäisen 
ammatinharjoittamisen tilannetta 
vastaanottajajäsenvaltiossa on otettava 
huomioon erityisesti seuraavat perusteet:
(a) palkkaus sekä työntekijän ja yrityksen 
välisen alisteisuusyhteyden olemassaolo
(b) työskentely ennen 
vastaanottajajäsenvaltioon muuttamista
(c) sijoittautumisjäsenvaltion 
liiketoimintavaatimusten täyttyminen ja 
keinot jatkaa liiketoimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltioon paluun 
jälkeen
(d) toimipaikan säilyttäminen 
sijoittautumisjäsenvaltiossa
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(e) verojen maksaminen 
sijoittautumisjäsenvaltioon
(f) alv-numeron hallussapito 
sijoittautumisjäsenvaltiossa
(g) rekisteröityminen kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön
(h) yrittäjätaidot.

Or. en

Tarkistus 393
Georges Bach
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ellei 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
perusteita noudateta, kyseisiin 
työntekijöihin sovelletaan 
vastaanottajajäsenvaltion koko 
lainsäädäntöä, asetuksia ja 
työehtosopimuksia.
Tässä yhteydessä on varmistettava, että 
kyseisiin työntekijöihin todella sovelletaan 
suotuisimpia ehtoja.

Or. en

Tarkistus 394
Sari Essayah
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työnantaja ilmoittaa ennen palvelun 
tarjoamista toimivaltaisille viranomaisille 
tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
voidaan arvioida, täyttääkö työnantaja 
3 artiklan 1 kohdan vaatimukset.
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Or. en

Tarkistus 395
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sosiaaliturvaa koskeva todistus, kuten 
A1-lomake, on joka tapauksessa osoitus 
siitä, että yritys tosiasiallisesti harjoittaa 
toimintaansa.

Or. en

Tarkistus 396
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Seikkoja, joiden perusteella 
määritetään, harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti toimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossa ja suorittaako 
työntekijä tehtäviään tilapäisesti muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, missä hän 
tavallisesti työskentelee, on tulkittava 
tasapainoisesti ja noudattaen sääntöjä, 
jotka koskevat palvelujen tarjoamisen 
vapautta, joka sisältyy Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
IV osaston 3 lukuun.

Or. en

Tarkistus 397
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio GaetanoCofferati
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantaja järjestää matkan, majoituksen 
ja ruokailun ja maksaa ne tai että 
kyseisten kustannusten korvaaminen 
taataan. Jälkimmäisessä tapauksessa 
työnantaja toteaa lähetetyn työntekijän 
kanssa tehdyssä sopimuksessa selkeästi, 
miten asia hoidetaan. Työnantaja maksaa 
palkan pankkisiirrolla lähetetyn 
työntekijän nimissä olevalle tilille.
Lähetetylle työntekijälle tarjotaan 
asiaankuuluva majoitus, joka on 
kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
mukainen ja takaa ihmisarvoisen 
elintason koko lähettämisen ajan. Nämä 
säännökset eivät saa rajoittaa lähetettyjen 
työntekijöiden mahdollisuutta valita 
vapaasti majoitustaan.
Lähetetylle työntekijälle annetaan 
vuokrasopimus tai vastaava asiakirja, 
jossa esitetään selvästi majoituksen ehdot 
ja kustannukset lähettämisen keston 
ajalta. Jos lähetetyn työntekijän on 
maksettava vuokraa majoituksesta, sen 
suuruus ei saa olla kohtuuton suhteessa 
hänen nettopalkkaansa eikä majoituksen 
laatuun, eikä sitä saa vähentää 
automaattisesti hänen palkastaan.

Or. en

Tarkistus 398
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kaikki 1 ja 2 kohdassa luetellut seikat 
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ovat laadittavassa kokonaisarviossa 
ainoastaan suuntaa-antavia, eikä niitä 
sen vuoksi voida koskaan tarkastella 
erikseen. Arviointiperusteet on 
mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja on 
otettava huomioon tilanteen erityispiirteet. 
Jos yksi tai useampi arviointiperuste ei 
täyty, se ei välttämättä sulje pois 
lähettämistilannetta, mutta sen pitäisi 
auttaa tosiasiallisen lähettämisen 
arvioinnissa.
Edellä 1 ja 2 kohdassa esitettyjen 
arviointiperusteiden tarkoituksena on 
auttaa toimivaltaista viranomaista 
tapauksissa, joissa toimivaltaisella 
viranomaisella on aihetta epäillä, että 
työntekijä ei ehkä ole direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti lähetetty työntekijä. Tällaisissa 
tapauksissa toimivaltainen viranomainen 
voi soveltaa 1 ja 2 kohdan 
arviointiperusteita ja tosiseikkoja, joita se 
pitää käsiteltävän tilanteen kannalta 
merkityksellisinä. Kaikkia 
arviointiperusteita koskevien todisteiden 
esittämistä ei vaadita, eikä kaikkien 
arviointiperusteiden tarvitse täyttyä 
jokaisessa lähettämistapauksessa.

Or. en

Tarkistus 399
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter
Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Noudattamatta jättäminen ja sovellettava 

laki
1. Jos yrityksen ei todeta harjoittavan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tosiasiallista 
ja merkittävää toimintaa 3 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, yritystä on pidettävä 
sijoittautuneena siihen jäsenvaltioon, 



PE504.077v02-00 82/89 AM\925209FI.doc

FI

jossa se tarjoaa palvelun.
2. Jos lähetetyn työntekijän ei todeta 
työskentelevän ainoastaan tilapäisesti 
jäsenvaltiossa, jossa hän tavallisesti 
työskentelee 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, tavanomaisena 
työskentelypaikkana on pidettävä sitä 
jäsenvaltiota ja siten sovellettavina 
työehtoina sen jäsenvaltion ehtoja, jossa 
palvelu tarjotaan.
3. On sovellettava 
sijoittautumisjäsenvaltion ja/tai sen 
jäsenvaltion, jossa palvelu tarjotaan, 
kansallisia lakeja ja työehtosopimuksia, 
jotka ovat työntekijöiden kannalta 
suotuisimpia.

Or. en

Tarkistus 400
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen seikkojen 
perusteella, ettei kyseessä ole 
tosiasiallinen lähettäminen, työntekijää 
on kohdeltava sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, jossa hän 
toteuttaa suurimman osan ammatillisista 
velvoitteistaan.

Or. en

Tarkistus 401
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Jos lähettäminen estyy 3 artiklan 1 tai 
2 kohdassa asetettujen perusteiden 
täyttymättä jäämisen vuoksi, sovelletaan 
kaikkia vastaanottajajäsenvaltion 
asiaankuuluvia työehtoja koskevia lakeja 
ja työehtosopimuksia. 

Or. de

Tarkistus 402
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Elleivät tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
asetetut perusteet täyty, kyseisiin 
työntekijöihin sovelletaan kaikkia 
vastaanottajajäsenvaltion lakeja, sääntöjä 
ja työehtosopimuksia.

Or. fr

Tarkistus 403
Stephen Hughes, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa 
Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana 
Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Väärinkäytön ja kiertämisen estäminen
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, joilla estetään 
tämän artiklan väärinkäyttö ja/tai 
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kiertäminen siten, että lähetetyiltä 
työntekijöiltä riistetään tai pidätetään 
heidän oikeutensa. Erityisesti:
(a) estetään toistuvat jaksot, jolloin 
kyseisiä tehtäviä suorittaa sama tai toinen 
lähetetty työntekijä
(b) lähetetyillä työntekijöillä ei saa 
korvata lakossa olevia työntekijöitä.
2. Jotta estetään asetuksen 
(EY) N:o 1072/2009 mukaisten 
maanteiden kansainvälisen 
tavaraliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevien yhteisten sääntöjen 
järjestelmällinen väärinkäyttö erityisesti 
kabotaasiliikenteen yhteydessä, asetuksen 
(EY) N:o 1072/2009 8 artiklan mukaisesti 
kansainvälistä tavarakuljetusta 
suorittavaa kuljettajaa tai 
kabotaasimatkaa tekevää kuljettajaa 
koskevat 3 artiklan säännökset.
3. Toistuvasti ja vakavasti direktiivin 
96/71/EY säännöksiä ja tämän direktiivin 
säännöksiä rikkovat luonnolliset henkilöt 
ja oikeushenkilöt rekisteröidään 
keskitetysti jäsenvaltioissa ja unionissa.
4. On perustettava eurooppalainen 
työsuojeluviranomainen koordinoinnin 
parantamiseksi kansallisten 
työsuojelutarkastajien kanssa ja, 
yhteistyössä kansallisten viranomaisten 
kanssa, tarkastusten tekemiseksi 
työpaikoilla, joissa on käsiteltävänä rajat 
ylittäviä kysymyksiä.

Or. en

Tarkistus 404
Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Väärinkäytön ja kiertämisen estäminen

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, jotta estetään 
tämän artiklan väärinkäyttö ja/tai 
kiertäminen siten, että lähetetyiltä 
työntekijöiltä riistetään tai pidätetään 
heidän oikeutensa. Erityisesti:
(a) estetään toistuvat jaksot, jolloin 
kyseisiä tehtäviä suorittaa sama tai toinen 
lähetetty työntekijä
(b) lähetetyillä työntekijöillä ei saa 
korvata lakossa olevia työntekijöitä
(c) lähettämisen kesto rajoitetaan 
enintään kuuteen kuukauteen; 
ainoastaan lähettämisen kohteena olevan 
jäsenvaltion työmarkkinaosapuolten 
suostumuksella lähettämisajanjakso voi 
olla pidempi, mutta se ei voi missään 
tapauksessa ylittää yhtä vuotta.
2. Jotta estettään asetuksen 
(EY) N:o 1072/2009 mukaisten 
maanteiden kansainvälisen 
tavaraliikenteen markkinoille pääsyä 
koskevien yhteisten sääntöjen 
järjestelmällinen väärinkäyttö erityisesti 
kabotaasiliikenteen yhteydessä, asetuksen 
(EY) N:o 1072/2009 8 artiklan mukaisesti 
kansainvälistä tavarakuljetusta 
suorittavaa kuljettajaa tai 
kabotaasimatkaa tekevää kuljettajaa 
koskevat 3 artiklan säännökset.
3. Toistuvasti ja vakavasti direktiivin 
96/71/EY säännöksiä ja tämän direktiivin 
säännöksiä rikkovat luonnolliset henkilöt 
ja oikeushenkilöt rekisteröidään 
keskitetysti jäsenvaltioissa ja unionissa.
4. On perustettava eurooppalainen 
työsuojeluviranomainen koordinoinnin 
parantamiseksi kansallisten 
työsuojelutarkastajien kanssa ja, 
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yhteistyössä kansallisten viranomaisten 
kanssa, tarkastusten tekemiseksi 
työpaikoilla, joissa on käsiteltävänä rajat 
ylittäviä kysymyksiä

Or. en

Tarkistus 405
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Sovellettava laki

1. Jos yrityksen ei todeta harjoittavan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tosiasiallista 
ja merkittävää toimintaa 3 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, yritystä on pidettävä 
sijoittautuneena siihen jäsenvaltioon, 
jossa se tarjoaa palvelun.
2. Ellei työnantaja kykene osoittamaan, 
että lähetetty työntekijä tekee 
jäsenvaltiossa tilapäisesti muuta työtä 
kuin mitä hän tavallisesti tekee 3 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, tavanomainen 
työpaikka ja siten sovellettavat työehdot 
ovat tällöin sen jäsenvaltion, jossa palvelu 
tarjotaan.
3. On sovellettava 
sijoittautumisjäsenvaltion ja/tai sen 
jäsenvaltion, jossa palvelu tarjotaan, 
kansallisen lainsäädännön ja 
työehtosopimusten mukaisia työehtoja, 
jotka ovat työntekijöiden kannalta 
suotuisimpia.
4. Jos asiakirjat, kuten direktiivin 91/533 
3 artiklassa tarkoitetut asiakirjat, 
puuttuvat tai ovat epätäydellisiä tai 
sosiaaliturvalainsäädäntöä koskeva A1-
lomake, jonka on asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004 ja sen 
täytäntöönpanoasetuksessa 
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(EY) N:o 987/2009 säädetty koskevan 
lähetettyjä työntekijöitä, puuttuu tai on 
epätäydellinen, tilannetta ei saisi pitää 
'tilapäisenä lähettämisenä' toiseen 
valtioon ja sen vuoksi on sovellettava sen 
jäsenvaltion työehtoja, jossa palvelu 
tarjotaan.

Or. en

Tarkistus 406
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Sovellettava laki
1. Jos yrityksen ei todeta harjoittavan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tosiasiallista 
ja merkittävää toimintaa 3 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, yritystä on pidettävä 
sijoittautuneena siihen jäsenvaltioon, 
jossa se tarjoaa palvelun.
2. Ellei ole osoitettu, että lähetetty 
työntekijä tekee jäsenvaltiossa tilapäisesti 
muuta työtä kuin mitä hän tavallisesti 
tekee 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
tavanomainen työpaikka ja siten 
sovellettavat työehdot ovat tällöin sen 
jäsenvaltion, jossa palvelu tarjotaan.
3. On sovellettava 
sijoittautumisjäsenvaltion ja/tai sen 
jäsenvaltion, jossa palvelu tarjotaan, 
kansallisen lainsäädännön ja 
työehtosopimusten mukaisia työehtoja, 
jotka ovat työntekijöiden kannalta 
suotuisimpia.
4. Jos asiakirjat, kuten direktiivin 91/533 
3 artiklassa tarkoitetut asiakirjat, 
puuttuvat tai ovat epätäydellisiä tai 
sosiaaliturvalainsäädäntöä koskeva A1-
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lomake, jonka on asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004 ja sen 
täytäntöönpanoasetuksessa (EY) N:o 
987/2009 säädetty koskevan lähetettyjä 
työntekijöitä, puuttuu tai on 
epätäydellinen, tilannetta ei saisi pitää 
'tilapäisenä lähettämisenä' toiseen 
valtioon ja sen vuoksi on sovellettava sen 
jäsenvaltion työehtoja, jossa palvelu 
tarjotaan.

Or. en

Tarkistus 407
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet
Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Jos toimivaltainen viranomainen osoittaa 
todeksi, että alle puolet seuraavista 
perusteista täyttyy, suorittavan osapuolen 
katsotaan olevan riippumaton 
toimeksisaaja:
a) sopimuksen suorittaja ei ole 
taloudellisesti missään vastuussa eli hän 
ei ole tehnyt huomattavaa 
henkilökohtaista sijoitusta yritykseen eikä 
hän saa huomattavaa henkilökohtaista 
osuutta yrityksen voitoista ja tappioista
b) sopimuksen suorittaja ei ole vastuussa 
yrityksen varoista, hankintapolitiikasta tai 
hinnoittelupolitiikasta eikä hänellä ole 
niitä koskevia päätöksentekovaltuuksia 
c) sovittuja töitä koskevan tulosvelvoitteen 
puuttuminen
d) takuu sovitun palkan maksusta 
huolimatta yrityksen tuloksista ja 
suorittavan osapuolen toteuttaman 
suorituksen laajuudesta
e) suorittava osapuoli ei esittele itseään 
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työnantajana muille henkilöille ja hän 
työskentelee pääasiassa tai yleensä 
yhdelle sopimuspuolelle.
Jäsenvaltiot voivat täydentää tätä 
luetteloa alakohtaisesti työntekijän 
alisteisuutta ilmaisevilla lisäperusteilla, 
jotka koskevat toiminnan valintaa, 
työoloja tai palkkausehtoja. Näiden 
lisäperusteiden soveltaminen edellyttää 
komission tarkastelua ja hyväksyntää ja 
jäsenvaltion on sen jälkeen julkaistava ne 
ja tiedotettava niistä selvästi.

Or. en


