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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\916592FI.doc 3/42 PE498.030v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................40



PE498.030v01-00 4/42 PR\916592FI.doc

FI



PR\916592FI.doc 5/42 PE498.030v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0131),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan, 
62 artiklan ja 294 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0086/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden siirtyä 

(2) Palvelujen tarjoamisen vapauteen 
kuuluu yritysten oikeus tarjota palveluja 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä ja 
oleskelemaan siellä siinä tarkoituksessa ja 
suojelee heitä työntekoon, palkkaukseen ja 
muihin työehtoihin liittyvältä syrjinnältä 
verrattuna kyseisen jäsenvaltion 
kansalaisiin. Sitä ei pidä sekoittaa 
palvelujen tarjoamisen vapauteen, johon 
kuuluu yritysten oikeus suorittaa 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa, minkä 
yhteydessä ne voivat lähettää sinne omia 
työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan 
tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä 
edellyttää.

toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
ne voivat lähettää sinne omia 
työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan 
tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä 
edellyttää. Sitä ei pidä sekoittaa 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, 
joka antaa kaikille kansalaisille oikeuden 
siirtyä toiseen jäsenvaltioon tekemään 
työtä ja oleskelemaan siellä siinä 
tarkoituksessa ja suojelee heitä työntekoon, 
palkkaukseen ja muihin työehtoihin 
liittyvältä syrjinnältä verrattuna kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisiin.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden lähettämisessä on kyse palvelujen tarjoamisen vapaudesta eikä sitä pidä 
sekoittaa työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Ehdotetulla muutoksella pyritään 
korostamaan kyseistä seikkaa. Koska tässä direktiivissä käsitellään työntekijöiden 
lähettämistä, asiasta olisi mainittava heti alussa.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua 
se, että yritykset kiertäisivät ja/tai 
käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä 
hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai 
direktiivin 96/71/EY soveltamista 
epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, 
olisi parannettava työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja 
valvontaa.

(4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua 
se, että yritykset kiertäisivät ja/tai 
käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä 
hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai 
direktiivin 96/71/EY soveltamista 
epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, 
olisi parannettava työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja 
valvontaa ja unionin tasolla olisi otettava 
käyttöön yhdenmukaisempia perusteita, 
jotka helpottaisivat yhteistä tulkintaa.

Or. en

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa viitataan 3 artiklan elementteihin, joilla pyritään 
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helpottamaan lähettämisen käsitteen yhdenmukaista tulkintaa, jotta päästäisiin 
yhteisymmärrykseen siitä, mikä on todellista työntekijöiden lähettämistä.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ammattiliitoilla on tärkeä asema 
palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvan 
työntekijöiden lähettämisen kannalta, sillä 
työmarkkinaosapuolet voivat kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan 
määritellä sovellettavan vähimmäispalkan 
eri tasot (vaihtoehtoisesti tai 
samanaikaisesti).

(8) Työmarkkinaosapuolilla on tärkeä 
asema palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvan 
työntekijöiden lähettämisen kannalta, sillä 
ne voivat kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaan määritellä sovellettavan 
vähimmäispalkan eri tasot (vaihtoehtoisesti 
tai samanaikaisesti). Tähän oikeuteen olisi 
kytkettävä työmarkkinaosapuolten 
tiedottamis- ja viestintävastuu edellä 
mainituista tasoista.
Jotta yrityksiä kannustettaisiin 
noudattamaan kaikkia sääntöjä, 
työmarkkinaosapuolten olisi harkittava 
sertifikaatteja, joiden avulla voitaisiin 
laatia sääntöjä noudattavien yritysten 
"valkoisia listoja" näkyvänä osoituksena 
niiden luotettavuudesta.

Or. en

Perustelu

Ilmauksella "työmarkkinaosapuolet" pyritään sisällyttämään johdanto-osan kappaleeseen 
myös työnantajajärjestöt. Minimipalkkojen tason määrittäminen työehtosopimusten avulla ei 
ole useinkaan riittävän avointa ulkomaisten yritysten kannalta. Siksi niitä koskevaa viestintää 
on parannettava ja työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan tähän. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpano edellyttää, että pelkkien valvontatoimien ohella otetaan käyttöön myös 
kannustimia.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Keskinäinen luottamus, 
yhteistyöhenki, jatkuva vuoropuhelu ja 

(11) Koska vastaanottavalla jäsenvaltiolla 
on rajalliset mahdollisuudet ulkomaista 
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yhteisymmärrys ovat tässä suhteessa 
olennaisia.

yritystä koskevien tosiseikkojen 
tarkastamiseen, on erittäin tärkeää tehdä 
sijoittautumisjäsenvaltion kanssa 
yhteistyötä ja parantaa sitä edelleen.
Keskinäinen luottamus, avuliaisuus, 
jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys 
ovat tässä suhteessa olennaisia.

Or. en

Perustelu

Objektiivisesti tarkasteltuna vastaanottavan jäsenvaltion on mahdotonta tarkastaa kaikkia 
ulkomaista yritystä koskevia tosiseikkoja kuulematta sijoittautumisjäsenvaltiota ja tekemättä 
sen kanssa yhteistyötä. Vaikka yhteistyössä ilmenee nykyisin ongelmia, on ajattelematonta 
sälyttää kaikki vastuu vastaanottavalle jäsenvaltiolle ottamatta huomioon 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tehtyjen tarkastusten ja suoritetun valvonnan tuloksia.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta direktiiviä 96/71/EY olisi 
helpompi soveltaa paremmin ja 
yhtenäisemmin, on asianmukaista säätää 
sähköisestä tiedonvaihtojärjestelmästä, 
joka auttaa hallinnollista yhteistyötä, ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
käytettävä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) 
mahdollisimman paljon. Tämän ei 
kuitenkaan pitäisi estää hallinnollista 
yhteistyötä koskevien kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

(12) Jotta direktiiviä 96/71/EY olisi 
helpompi soveltaa paremmin ja 
yhtenäisemmin, on asianmukaista säätää 
sähköisestä tiedonvaihtojärjestelmästä, 
joka auttaa hallinnollista yhteistyötä, ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
käytettävä pelkästään sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI-
järjestelmä) kaikissa tapauksissa, joissa se 
on mahdollista. Tämän ei kuitenkaan 
pitäisi rajoittaa hallinnollista yhteistyötä 
koskevien kahdenvälisten sopimusten tai 
järjestelyjen soveltamista aloilla, jotka 
eivät kuulu IMI-järjestelmän piiriin.

Or. en

Perustelu

IMI-järjestelmän käyttäjiltä on saatu erittäin myönteistä palautetta, joten on suositeltavaa 
edellyttää tämän järjestelmän pakollista käyttämistä sen piiriin kuuluvissa asioissa.
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Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden velvollisuuksia 
saattaa työehtoja koskevat tiedot yleisesti 
ja tosiasiallisesti paitsi muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien myös asianomaisten 
lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi 
konkretisoitava.

(14) Koska työehtoja koskevien tietojen 
saamisessa ilmenevät hankaluudet ovat 
erittäin usein syynä siihen, miksi 
palveluntarjoajat eivät noudata sääntöjä, 
jäsenvaltiot olisi velvoitettava saattamaan 
työehtoja koskevat tiedot yleisesti ja 
tosiasiallisesti paitsi muihin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden palveluntarjoajien myös 
asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden 
saataville. Tätä velvoitetta olisi 
konkretisoitava erityisesti yleissitovien 
työehtosopimusten yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Hyvin usein käy niin, että useissa yleissitovissa työsopimuksissa määrätyistä työehdoista ei 
viestitä asiamukaisesti. Emme voi edellyttää yrityksiltä, että ne noudattavat sääntöjä, joista ei 
ole tiedotettu asianmukaisesti tai joita ei ole julkaistu.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä, 
miten palvelujen tarjoajille ja 
vastaanottajille tarjotaan mahdollisuus 
saada helpolla tavalla tarvitsemiaan tietoja; 
mieluiten ne olisi asetettava saataville 
verkkosivustolla internetin esteettömyyttä 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukaisesti. Tällaisiin verkkosivustoihin 
pitäisi kuulua erityisesti EU:n 
lainsäädännön mukaisesti perustettu 
verkkosivusto, jolla edistetään yrittäjyyttä 
ja/tai rajatylittävien palvelujen 
kehittämistä.

(15) Kussakin jäsenvaltiossa olisi 
oikeudellisen selkeyden ja tiedonsaannin 
parantamiseksi avattava yksi ainoa 
tiedonsaantipiste. Jäsenvaltioiden olisi 
ilmoitettava yksi ainoa virallinen 
kansallinen verkkosivusto, jolla olisi 
erityisesti tietoja niiden alueelle 
lähetettyjä työntekijöitä koskevista 
työehdoista sekä linkkejä EU:n 
lainsäädännön mukaisesti perustetuille 
verkkosivustoille, joilla edistetään 
yrittäjyyttä ja/tai rajatylittävien palvelujen 
tarjoamisen kehittämistä.
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Or. en

Perustelu

Nykyisessä tilanteessa työehdot ovat löydettävissä useista eri lähteistä, mikä johtaa siihen, 
että niistä ollaan kehnosti perillä, joten niitä ei noudateta. Yhden ainoan tietolähteen käyttöön 
ottamisella olisi parannettava tiedonsaantia sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta 
noudatettavia työehtoihin liittyviä 
aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin 
asianmukaisesti ja niiden noudattamista 
voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava ainoastaan tiettyjä 
valvontatoimia tai hallinnollisia 
muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät 
työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. 
Tällaisia toimenpiteitä ja vaatimuksia 
voidaan soveltaa vain siinä tapauksessa, 
että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty 
suorittamaan valvontatehtäväänsä 
tehokkaasti ilman pyydettyjä tietoja ja että 
tarvittavia tietoja ei voida saada 
vaivattomasti lähetettyjen työntekijöiden 
työnantajalta tai palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta 
kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän 
rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi 
varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen 
kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tavoitteet saavutetaan.

(16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta 
noudatettavia työehtoihin liittyviä 
aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin 
asianmukaisesti ja niiden noudattamista 
voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava ainoastaan tiettyjä 
valvontatoimia tai hallinnollisia 
muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät 
työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. 
Mahdollisten valvontatoimenpiteiden ja
-vaatimusten olisi oikeudellisen selkeyden 
vuoksi oltava yhdenmukaisia unionin 
tasolla ja niitä olisi voitava soveltaa vain 
siinä tapauksessa, että toimivaltaiset 
viranomaiset eivät pysty suorittamaan 
valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman 
pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja 
ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen 
työntekijöiden työnantajalta tai 
palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion 
viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai 
että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä 
ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi 
katsottujen kansallisten 
valvontatoimenpiteiden tavoitteet 
saavutetaan.

Or. en
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Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, 
työmarkkinaosapuolet ja muut 
valvontaelimet ovat tässä suhteessa 
ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi 
jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä 
asemassa.

(19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto tai 
muut kansalliset valvontaviranomaiset 
ovat tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeitä, 
ja niiden tulisi jatkossakin olla ratkaisevan 
tärkeässä asemassa.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin sopeutua joustavalla 
tavalla työmarkkinoiden ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmien 
monimuotoisuuteen, muut toimijat ja/tai
elimet voivat poikkeuksellisesti valvoa 
tiettyjä lähetettyjen työntekijöiden 
työehtoja, kunhan ne tarjoavat 
asianomaisille henkilöille 
vastaavantasoisen suojan ja harjoittavat
valvontaa syrjimättömästi ja 
puolueettomasti.

(20) Jotta voitaisiin sopeutua joustavalla 
tavalla työmarkkinoiden ja 
työmarkkinasuhdejärjestelmien 
monimuotoisuuteen, 
työmarkkinaosapuolet ja/tai 
poikkeuksellisesti muut kansalliset elimet 
voivat valvoa tiettyjä lähetettyjen 
työntekijöiden työehtoja, kunhan ne 
tarjoavat asianomaisille henkilöille 
vastaavantasoisen suojan ja harjoittavat 
valvontaa syrjimättömästi ja 
puolueettomasti.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten 
ja muiden asiaan liittyvien valvonta- ja 

(21) Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten 
ja muiden asiaan liittyvien kansallisten 
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toimeenpanoelinten olisi hyödynnettävä 
asiaan liittyvässä lainsäädännössä säädettyä 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa 
varmentaakseen, onko lähetettyihin 
työntekijöihin sovellettavia sääntöjä 
noudatettu.

valvonta- ja toimeenpanoelinten olisi 
hyödynnettävä asiaan liittyvässä 
lainsäädännössä säädettyä yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa varmentaakseen, onko 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavia 
sääntöjä noudatettu.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 
96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, 
että sitä sovelletaan tehokkaammin, 
käytössä olisi oltava tehokkaat 
valitusmenettelyt, joiden kautta lähetetyt 
työntekijät voivat tehdä valituksen tai 
aloittaa menettelyjä joko suoraan tai tätä 
varten nimettyjen kolmansien osapuolten 
välityksellä; tällaisia osapuolia ovat 
esimerkiksi ammattiliitot tai muut järjestöt 
ja työmarkkinaosapuolten yhteiset 
instituutiot. Tämän ei pitäisi rajoittaa 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

(23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 
96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, 
että sitä sovelletaan tehokkaammin, 
käytössä olisi oltava tehokkaat 
valitusmenettelyt, joiden kautta lähetetyt 
työntekijät voivat tehdä valituksen tai 
aloittaa menettelyjä joko suoraan tai –
edellyttäen, että lähetetyt työntekijät sen 
hyväksyvät – tätä varten nimettyjen 
kolmansien osapuolten välityksellä; 
tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi 
ammattiliitot tai muut järjestöt ja 
työmarkkinaosapuolten yhteiset 
instituutiot. Tämän ei pitäisi rajoittaa 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että kolmansilla osapuolilla on oikeus käynnistää menettelyjä 
lähetettyjen työntekijöiden puolesta ainoastaan siinä tapauksessa, että asianosaiset sen 
hyväksyvät.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Koska alihankinta on rakennusalalla 
yleistä, on lähetettyjen työntekijöiden 
oikeuksien suojelemiseksi tarpeen 
varmistaa, että ainakin sitä 
toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija 
työnantaja on, voidaan pitää velvollisena 
maksamaan lähetetyille työntekijöille 
työnantajan lisäksi tai tämän asemesta 
maksuun tulevat nettovähimmäispalkat, 
palkkasaatavat ja/tai maksamatta olevat 
maksut sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin, 
joita säännellään lailla tai 
työehtosopimuksella, mikäli nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
1 kohdan soveltamisalaan. 
Toimeksisaajaa ei saa pitää vastuullisena, 
jos hän on toiminut asianmukaista 
huolellisuutta noudattaen. Niihin voi 
kuulua ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, 
jotka koskevat alihankkijan antamaa 
näyttöä, joka voi tapauksen mukaan 
perustua myös kansallisilta viranomaisilta 
saatuihin tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Erityisissä tapauksissa muita 
toimeksisaajia voidaan kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti 
pitää vastuullisena myös tämän direktiivin 
mukaisten velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisestä tai niiden vastuuta voidaan 
rajoittaa sen jälkeen, kun on kuultu 
kansallisen tason tai alakohtaisia 
työmarkkinaosapuolia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan tämän kappaleen poistaminen perustuu 12 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Velvollisuus asettaa vastuuvaatimus 
toimeksisaajalle, kun välitön alihankkija 
on palveluntarjoaja, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon ja lähettää 
työntekijöitä, on perusteltu työntekijöiden 
sosiaaliseen suojeluun liittyvistä yleistä 
etua koskevista pakottavista syistä. 
Tällaisten lähetettyjen työntekijöiden 
tilanne ei ole välttämättä sama kuin 
sellaisten työntekijöiden, jotka ovat 
toimeksisaajan 
sijoittautumisjäsenvaltioon 
sijoittautuneen välittömän alihankkijan 
palveluksessa, siltä osin kuin kyse on 
mahdollisuudesta esittää vaateita, jotka 
koskevat maksamatonta palkkaa tai 
perusteettomasti pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttamista.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Johdanto-osan tämän kappaleen poistaminen perustuu 12 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita 
sovelletaan määrättyjen hallinnollisen 
sakkojen ja/tai seuraamusten 
täytäntöönpanoon rajatylittävissä 
tapauksissa, poikkeavat toisistaan, mikä 
haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja saattaa tehdä hyvin 
vaikeaksi, ellei mahdottomaksi varmistaa, 
että lähetetyillä työntekijöillä on 
samantasoinen suoja koko unionissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale siirretään 28 kappaleen jälkeen. Seuraavien johdanto-osan 
kappaleiden järjestys on väärä. Muutoksella pyritään ennen kaikkea selittämään syy 
toimenpiteille, jotka käynnistetään määrättäessä sakkoja ja seuraamuksia rajatylittävissä 
tapauksissa, ja tämän jälkeen osoitetaan ongelmat ja esteet, joiden vuoksi alan lainsäädäntöä 
on lähennettävä.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvien 
aineellisten sääntöjen tehokas 
täytäntöönpano olisi varmistettava 
erityisillä toimilla, joissa keskitytään 
määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja 
seuraamusten rajatylittävään 
täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden tämän 

(28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvien 
aineellisten sääntöjen tehokas 
täytäntöönpano olisi varmistettava 
erityisillä toimilla, joissa keskitytään 
määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja 
seuraamusten rajatylittävään 
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alan lainsäädännön lähentäminen on sen 
vuoksi olennainen edellytys sille, että 
voidaan varmistaa korkeampi, 
tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi 
suojelun taso sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi.

täytäntöönpanoon.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen toinen virke on siirretty hieman muutettuna johdanto-osan 
28 a kappaleeseen (uusi).

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita 
sovelletaan määrättyjen hallinnollisen 
sakkojen ja/tai seuraamusten 
täytäntöönpanoon rajatylittävissä 
tapauksissa, poikkeavat toisistaan, mikä 
haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa. Jäsenvaltioiden tämän alan 
lainsäädännön lähentäminen on sen 
vuoksi olennainen edellytys sille, että 
voidaan varmistaa korkeampi, 
tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi 
lainsäädännön noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Langetettujen seuraamusten ja sakkojen päätarkoituksena on taata lainsäädännön 
noudattaminen, mikä johtuu niiden varoittavasta luonteesta (työntekijöiden samantasoinen 
suoja on toissijainen ja epäsuora tulos). 

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Sen, että vahvistetaan yhtenäisempiä 
sääntöjä seuraamusten ja sakkojen 
rajatylittävää täytäntöönpanoa varten, ja 
sen, että tarvitaan lisää yhteisiä kriteereitä 
käytettäväksi seuraamusten ja sakkojen 
maksamatta jättämiseen liittyvissä 
menettelyissä, ei pitäisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden valtuuksiin määritellä 
seuraamus- ja sakkojärjestelmänsä tai 
sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
käytettävissä olevat perintätoimenpiteet.

(30) Sen, että vahvistetaan joitakin 
yhtenäisempiä sääntöjä seuraamusten ja 
sakkojen rajatylittävää täytäntöönpanoa 
varten, ja sen, että olisi mahdollistettava 
seuraamusten ja sakkojen maksamatta 
jättämiseen liittyvät menettelyt, ei pitäisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden valtuuksiin 
määritellä seuraamus- ja 
sakkojärjestelmänsä tai sisäisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävissä 
olevat perintätoimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Luvussa VI ei luoda yhtenäisempää järjestelmää, vaan otetaan käyttöön vain joitakin 
lähentämiskeinoja, joilla pyritään mahdollistamaan seuraamusten ja sakkojen tehokas 
rajatylittävä täytäntöönpano jopa silloinkin, kun kansalliset määräykset ovat erilaisia.

Tarkistus 20
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' julkisia 
viranomaisia, jotka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan tämän direktiivin 
mukaisia tehtäviä

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioissa on hyvin usein nimetty useampi toimivaltainen viranomainen hoitamaan 
tämän direktiivin mukaisia tehtäviä. On syytä korostaa, että näiden viranomaisten olisi oltava 
julkisia.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Rajatylittävästä täytäntöönpanosta säädetään VI luvussa (eikä V luvussa).

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’vastaanottajaviranomaisella’
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, 
jolle apua, tietoa, ilmoitusta tai perintää 
koskeva pyyntö esitetään.

(c) ’vastaanottajaviranomaisella’
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, 
jolle VI luvussa tarkoitettu apua, tietoa, 
ilmoitusta tai perintää koskeva pyyntö 
esitetään.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan lisäselvitystä siihen, mitä viranomaista tarkoitetaan.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 

Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat 
yrityksen harjoittamaa toimintaa sen 
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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:

sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, 
lähettääkö yritys tosiasiallisesti 
työntekijöitä toisen jäsenvaltion alueelle 
tarjotakseen palveluja rajojen yli. Tällaisia 
seikkoja voivat olla ainoastaan seuraavat:

Or. en

Perustelu

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting. 
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State. 
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 24
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 paikka, josta 
heidät lähetetään

Or. en

Perustelu

Työntekijät voidaan ottaa palvelukseen yhdessä paikassa ja lähettää toisesta. Tämä olisi 
tehtävä selväksi. Kumpikin tieto on hyödyllinen tosiseikkoja arvioitaessa.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(d) paikka, jossa yritys harjoittaa 
liiketoimintaa, joka ei pidemmällä 
aikavälillä arvioitaessa rajoitu puhtaasti 
sisäiseen hallintoon liittyvään ja/tai 
muuhun hallinnolliseen toimintaan

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion (C-115/2011) ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 
nojalla ei edellytetä, että yrityksen toiminta sijoittautumisjäsenvaltiossa on huomattavaa. 
Työntekijöitä lähettävän yrityksen toiminta ei yleisesti ottaen saisi kuitenkaan rajoittua 
pelkästään sisäiseen hallinnointiin ja/tai muuhun hallinnolliseen toimintaan. Ilmauksella 
"pidemmällä aikavälillä arvioitaessa" pyritään mahdollistamaan yrityksen toiminnan 
tarkastelu pidemmällä aikavälillä kuin pelkkä arviointi jonakin tiettynä ajankohtana.

Tarkistus 26
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

Perustelu

Yrityksen toteutunut liikevaihto sijoittautumisjäsenvaltiossa saattaa jäädä merkittävän 
ulkomailla tehdyn sopimuksen seurauksena hyvin rajalliseksi, mikä ei kuitenkaan vesitä 
lähettämisen todellista luonnetta. 

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arviointiperusteet on mukautettava 
erikseen kuhunkin tapaukseen ja 

Poistetaan.
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huomioon on otettava yrityksen 
sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman 
toiminnan luonne.

Or. en

Perustelu

Tämä alakohta yhdistetään 3 artiklan 2 kohtaan, ja niistä muodostetaan 3 artiklan 3 kohta 
(uusi).

Tarkistus 28
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, olisi tarkasteltava 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista 
työtä ja työntekijän tilannetta.

Or. en

Perustelu

Koska tosiseikat ovat ainoastaan ohjeellisia, ei pitäisi antaa ymmärtää, että kaikkia 
tosiseikkoja olisi tarkasteltava jokaisessa tapauksessa.

Tarkistus 29
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

Perustelu

Jos tarkastusvaihetta varten annetaan esimerkinomaista ja ohjeellista opastusta, päädytään 
oikeudelliseen epävarmuuteen. Luettelon jättäminen avoimeksi johtaisi siihen, että eri 
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jäsenvaltioissa otettaisiin huomioon erilaiset elementit. Tämä taas voisi johtaa toisistaan
poikkeaviin päätöksiin siitä, kuka on lähetetty työntekijä. Tämän vuoksi 3 artiklassa olisi 
oltava täydellinen luettelo huomioon otettavista elementeistä.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) lähetetylle työntekijälle on annettu 
voimassa oleva A1-lomake.

Or. en

Perustelu

Jokaisen lähetetyn työntekijän on annettava työnantajalle A1-lomake ennen työkomennuksen 
alkamista. Lomake liittyy sosiaaliturvaa koskevaan lainsäädäntöön, ja sen avulla voidaan 
osoittaa, että sosiaaliturvaa koskevat maksut maksetaan muualle kuin vastaanottavaan 
maahan. Lomake voi olla myös yksi niistä ohjeellisista elementeistä, joiden avulla 
määritetään, kuka on todella lähetetty työntekijä.

Tarkistus 31
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

Perustelu

Tämä alakohta yhdistetään 3 artiklan 1 kohtaan, ja niistä muodostetaan 3 artiklan 3 kohta 
(uusi).
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Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki 1 ja 2 kohdassa luetellut seikat 
ovat ohjeellisia tekijöitä tehtävässä 
kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen 
vuoksi voida käsitellä erillisinä. Kyseisten 
seikkojen arviointia on mukautettava 
kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on 
otettava tilanteen erityispiirteet. Yhden tai 
useamman seikan puuttuminen ei 
välttämättä sulje pois lähettämistä, mutta 
se saattaa auttaa määrittelemään, onko 
kyseessä todella työntekijöiden 
lähettäminen.

Or. en

Perustelu

On oltava selvää, että tämä kohta koskee kaikkia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tosiseikkoja, ja 
siitä on tehtävä 3 artiklan 3 kohta. 

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Tämän artiklan otsikko edellyttää yhteysvirastojen päätehtäviä koskevaa viittausta, joten 
tämä täsmennys on paikallaan.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Täydellisen tiedonsaannin ja tietojen 
oikeusvarmuuden takaamiseksi 
yleissitovina pidetään ainoastaan sellaisia 
työehtoja koskevia tietoja, jotka on 
julkaistu yhdellä ainoalla virallisella 
kansallisella verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi on täsmennettävä, että yleissitovina 
voidaan pitää ainoastaan sellaisia työehtoja, joista on tiedotettu asianmukaisesti palvelujen 
tarjoajalle. Yleissitovissa työehtosopimuksissa määrätyistä työehdoista ei saada useinkaan 
tietoja. Emme voi edellyttää yrityksiltä, että ne noudattavat sääntöjä, joista ei ole tiedotettu 
tai joita ei ole julkaistu.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) ilmoitettava yhdellä ainoalla 
kansallisella virallisella verkkosivustolla 
selvästi, yksityiskohtaisesti ja 
helppokäyttöisellä tavalla, mitä työehtoja 
ja/tai mitä niiden (kansallisen ja/tai 
alueellisen) lainsäädännön osaa on 
sovellettava niiden alueelle lähetettäviin 
työntekijöihin

Or. en
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Perustelu

Voimme parantaa tietojen saatavuutta ainoastaan siten, että varmistamme, että ne ovat 
peräisin yhdestä lähteestä. Lisäksi työehdot on julkaistava kansallisella virallisella 
verkkosivustolla, jolloin tiedot ovat välittömästi sekä työntekijöiden että työnantajien 
saatavilla. 

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kun valitaan kieliä, joille tiedot olisi käännettävä, päätöksen olisi perustuttava 
asianomaisessa jäsenvaltiossa olevien lähetettyjen työntekijöiden kansallisuuteen ja heidän 
lukumääräänsä. Lisäksi sisämarkkinoilla olisi käytettävä englantia, koska se helpottaa 
muiden käännösten tekemistä.

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parannettava kansallisilla 
verkkosivustoilla tarjottavien tietojen 
saatavuutta ja selkeyttä

(d) parannettava tietojen saatavuutta ja 
selkeyttä, etenkin a alakohdassa 
tarkoitetulla yhdellä ainoalla virallisella 
kansallisella verkkosivustolla tarjottavien 
tietojen saatavuutta ja selkeyttä, ja 
pidettävä ne järjestelmällisesti ajan tasalla

Or. en

Perustelu

Koska tärkeimmät työehdot (erityisesti minimipalkka) muuttuvat, niitä koskevia tietoja on 
päivitettävä järjestelmällisesti.  

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pidettävä maakatsauksissa annettavat 
tiedot ajan tasalla.

(f) pidettävä maakatsauksissa annettavat 
tiedot ajan tasalla, täsmällisinä ja 
kattavina.

Or. en

Perustelu

Eräissä maakatsauksissa tyydytään nykyisin pelkästään toteamaan, että työehdot vahvistetaan 
yleissitovissa työsopimuksissa. Koska maakatsaukset muodostavat lisätietolähteen EU:n 
tasolla, niissä olisi oltava täsmällisiä ja kattavia tietoja. Tämä pätee erityisesti erilaisiin 
työmarkkinoihin, joilla työmarkkinaosapuolet määrittelevät työehdot pakollisten työehtojen 
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sijasta tai niitä täydentäen.

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä käsitellään pelkästään työntekijöiden lähettämistä. Siksi maininta 
"laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta" on tarpeeton.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Nykyinen tilanne osoittaa, että jäsenvaltioiden väliset tietojenvaihtoa koskevat ongelmat 
saattavat jatkua eri syistä ja toisinaan perustellusti. Komissio voisi siksi toimia sovittelijana, 
jotta ongelma saataisiin ratkaistua.

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä asetettavien määräaikojen olisi oltava kunnianhimoisia, mutta niiden olisi 
oltava myös toteutettavissa. Siksi on sovellettava yleensä kahden viikon määräaikaa kahta 
poikkeustapausta lukuun ottamatta. Ensimmäinen poikkeus koskee paikalla tehtävää 
tarkastusta, johon tarvitaan objektiivisesti tarkasteltuna enemmän aikaa, joten määräaikaa 
on pidennettävä.

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Toinen poikkeus perustuu kiireellisiä toimia edellyttävään hätätilanteeseen. Tälle lyhyelle 
määräajalle on kuitenkin objektiiviset rajoitukset; kahden työpäivän kuluessa kyetään 
varmistamaan vain tiettyjä seikkoja.

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterit, joihin palveluntarjoajat on 
kirjattu ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten nähtävissä asianomaisen 
jäsenvaltion alueella, ovat myös muiden 
jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten nähtävissä samoin
edellytyksin.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisterit, joihin palveluntarjoajat on 
kirjattu ja jotka ovat toimivaltaisten 
viranomaisten nähtävissä asianomaisen 
jäsenvaltion alueella, ovat myös muiden 
jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten nähtävissä vastaavin
edellytyksin (IMI-järjestelmän avulla tai 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
välityksellä).

Or. en

Perustelu

Emme voi taata samoja edellytyksiä, koska tietyt rekisterit eivät ole ulkomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Ne voivat päästä vain julkisiin rekistereihin. Siksi 
pääsy voidaan järjestää IMI-järjestelmän avulla tai kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
välityksellä, mutta tämä tarkoittaa pääsyä vastaavin edellytyksin, ei samoin edellytyksin.

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

On erittäin tärkeää, että annettuja tietoja ei käytetä muihin, epäsuotaviin tarkoituksiin.

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on autettava 
vastaanottavaa jäsenvaltiota varmistamaan 
direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin 
mukaisten edellytysten noudattaminen. 
Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on omasta 
aloitteestaan toimitettava vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle kaikki 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa 
täsmennetyt asiaankuuluvat tiedot, jos 
sijoittautumisjäsenvaltiolla on perusteltu 
syy epäillä mahdollisia 
säännönvastaisuuksia. Tietojen 
säilyttämisajan on oltava IMI-
järjestelmän mukainen. Vastaanotettuja 
tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina 
eikä niitä saa välittää eteenpäin tai 
julkaista.

Or. en

Perustelu

Perusteltuja epäilyjä koskevat tiedot ovat hyvin arkaluonteisia, joten ne on suojattava, ettei 
niitä välitetä eteenpäin millekään kolmannelle osapuolelle tai julkaista, jolloin niitä voitaisiin 
käyttää epäsuotaviin tarkoituksiin.

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vastaanottavalla jäsenvaltiolla on selkeämpi käsitys siitä, mitä tarkastuksia sen alueella on 
tehtävä, ja sen on voitava harjoittaa valvontaa riippumatta sijoittautumisjäsenvaltion 
pyynnöstä.

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

paikassa, kuten esimerkiksi työpaikalla tai 
rakennustyömaalla taikka kuljetusalan 
liikkuvien työntekijöiden osalta 
päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota 
käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Yrityksillä on oikeus pyytää 
jäljennöstä tarkastuspöytäkirjasta, jossa 
on tarkastuksen tulokset ja päätelmät sekä 
suositukset, joita on noudatettava.

Or. en

Perustelu

Yritysten on oikeusvarmuuden vuoksi voitava pyytää paperilla tietoja valvonnan tai 
tarkastusten tuloksista.

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

(Perustelu koskee tarkistuksen osaa, joka ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa 
työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin 
työntekijöihin sovellettavien työolojen 
ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja 
valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat 
poikkeuksellisesti ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan perustaa 
tai pitää voimassa järjestelyitä, joilla 
taataan kyseisten työntekijöiden työehtojen 
noudattaminen, kunhan järjestelyt tarjoavat 
asianomaisille henkilöille riittävän, 
direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä 
johtuvaa tasoa vastaavan suojelun, ja 
edellyttäen, että kyseiset järjestelyt eivät 
ole syrjiviä ja/tai suhteettomia tämän 
direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa annetaan tässä kohdin ymmärtää, että on sovellettava kaikkia 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevia sääntöjä. Täytäntöönpanodirektiivissä ei 
voida edellyttää muiden kuin työntekijöiden lähettämistä koskevien sääntöjen noudattamista.
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Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten 
järjestelyjen puitteissa käytettävä IMI-
järjestelmää aina kun se on mahdollista, 
ja mahdollisissa jatkotoimissa. IMI-
järjestelmää on tässä yhteydessä käytettävä 
ensisijaisena suhteessa kahdenvälisissä 
järjestelyissä vahvistettuihin, 
hallinnolliseen yhteistyöhön ja 
keskinäiseen avunantoon liittyviin 
mekanismeihin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla sanamuodolla tehdään selväksi IMI-järjestelmän ja nykyisten kahdenvcälisten 
järjestelyjen suhde, eli IMI-järjestelmän piiriin kuuluvilla aloilla kyseinen järjestelmä menee 
kahdenvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen mekanismien edelle. On syytä korostaa, että IMI-
järjestelmän piiriin kuulumattomilla aloilla jäsenvaltiot voivat jatkaa kahdenvälisiä 
järjestelyjään.
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PERUSTELUT

Työntekijöiden lähettäminen on ratkaisevassa roolissa palveluja yli rajojen tarjottaessa ja 
sisämarkkinoita kehitettäessä. Vuosittain noin miljoona EU:n kansalaista lähetetään töihin 
toiseen jäsenvaltioon. Tällaisia työntekijöitä on suojeltava erityisesti kriisiaikoina, jolloin 
heidän potentiaalinsa ja kilpailukykynsä auttavat pitämään yllä tiettyä työllisyysastetta tai 
jopa luomaan uusia työpaikkoja. Meidän on toimittava kehittääksemme ja parantaaksemme 
eurooppalaisten yritysten liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Näin edistetään varmasti Euroopan 
unionin talouskasvua ja vakautta.

Työntekijöiden lähettämisessä on kyse palvelujen tarjoamisen vapaudesta, joka on erotettava 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja joka on yksi sisämarkkinoiden pilareista ja 
muodostaa perustan tuhansien eurooppalaisten yritysten liikkuvuudelle rajojen yli. Palvelujen 
tarjoamista koskevan vapauden takaaminen on sovitettava yhteen työntekijöiden oikeuksien 
takaamisen kanssa. Tässä tapauksessa on sovellettava tasapainoista lähestymistapaa 
ehdotettuihin toimenpiteisiin ja välineisiin. Jäsenvaltioiden yhteistyötä on tehostettava, jotta 
lähetettyjä työntekijöitä voidaan suojella paremmin ja tutkia heidän toimintaansa Euroopan 
sisämarkkinoilla. 

TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 

Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet selvästi, että palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 
96/71/EY toimeenpanossa, soveltamisessa ja täytäntöönpanon valvonnassa tarvitaan pikaisesti 
parannuksia. On ilmennyt ongelmia, jotka ulottuvat työntekijöiden oikeuksien sivuuttamisesta 
ja tietojensaannin epäämisestä jäsenvaltioiden yhteistyötä koskeviin pysyviin esteisiin tai 
sakkojen ja seuraamusten toteutumatta jäämiseen rajat ylittävissä tapauksissa. Lisäksi 
Euroopan unionin tuomioistuin on antanut viime vuosina useita tuomioita, joilla on rajoitettu 
tiettyjä toimenpiteitä työntekijöiden lähettämistä koskevassa oikeudellisessa järjestelmässä. 
Siksi komissio ehdotti 21. maaliskuuta 2012 täytäntöönpanodirektiiviä, johon sisältyi uusia 
ratkaisuja ja toimenpiteitä. Täytäntöönpanodirektiivi perustuu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 62 artiklaan, ja tämä oikeusperusta on syytä 
säilyttää oikeudellisen selvyyden vuoksi.  

Esittelijä myöntää, että direktiivin 96/71/EY toimeenpanoa, soveltamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa on parannettava, ja siksi hän pitää myönteisenä, että komissio on tehnyt asiaa 
koskevan ehdotuksen. Esittelijän mielestä täytäntöönpanodirektiivissä on yleisesti ottaen

oltava tasapainoisia toimenpiteitä, joilla suojellaan sekä lähetettyjä työntekijöitä että 
palvelujen tarjoamisen vapautta;

otettava käyttöön selkeä oikeudellinen kehys lähetettyjä työntekijöitä varten, jotta 
heidän potentiaaliaan ja kilpailukykyään hyödynnetään lisääntyvän työttömyyden 
torjunnassa etenkin kriisiaikoina;

parannetaan tiedonsaantia yhtiöiden ja työnantajien kannalta, jotta työntekijöiden 
lähettäminen olisi helpompaa ja turvallisempaa;



PR\916592FI.doc 41/42 PE498.030v01-00

FI

kohennetaan jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta työnantajien oikeudet voidaan turvata 
paremmin;

vältetään yhtiöiden ja etenkin pk-yritysten tarpeetonta hallinnollista rasitusta, joka 
saattaisi haitata niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja niiden kykyä luoda uusia 
työpaikkoja.

Tiedonsaanti (5 artikla)
Tiedonsaantia ja viestintää on parannettava pikaisesti, kun otetaan huomioon, että sääntöjen 
soveltamatta jättäminen johtuu hyvin usein työehtoja koskevien tietojen saatavuutta, 
avoimuutta ja kattavuutta koskevista ongelmista. Koska EU:ssa on erilaisia 
työmarkkinamalleja ja työmarkkinasuhdejärjestelmiä, joissa kansalliset viranomaiset tai 
työmarkkinaosapuolet ottavat käyttöön yleissitovia sääntöjä joko vaihtoehtoisina tai toisiaan 
täydentävinä, sovellettavien työehtojen määrittämisessä ilmenee ongelmia. Esittelijä ehdottaa 
ongelman ratkaisemista siten, että kussakin jäsenvaltiossa luodaan yksi kansallinen 
verkkosivusto, jolla tarjotaan kaikki tarvittavat tiedot työehdoista. Esittelijä edellyttää, että 
tietojen saatavuus varmistetaan EU:n tasolla esittämällä unionin verkkosivustolla olevissa 
maakatsauksissa ajan tasalle saatettuja, tarkkoja ja kattavia tietoja. Tiedonsaannin 
parantaminen – myös asettamalla ne työntekijöiden ja palveluntarjoajien saaville englanniksi 
ja muilla relevanteilla kielillä – auttaa poistamaan erinäisiä ongelmia, jotka voivat 
nykykokemusten perusteella aiheuttaa vakavia seurauksia sekä yrityksille että lähetetyille 
työntekijöille. 

Ehdotettujen toimenpiteiden oikeudellinen selkeys ja oikasuhteisuus (3, 9 ja 12 artikla)
EU:n tasolla on oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi otettava käyttöön 
yhdenmukaisia toimenpiteitä. Täytäntöönpanodirektiivissä on tältä kannalta kaksi erittäin 
merkittävää artiklaa: 3 ja 9 artikla.

Esittelijä ehdottaa, että 3 artiklassa olevista luetteloista tehdään tyhjentäviä ja ne pidetään 
edelleen luonteeltaan ohjeellisina. Tämä estäisi eri jäsenvaltioiden erilaiset tulkinnat siitä, 
mikä on todellista työntekijöiden lähettämistä tai kuka on todella lähetetty työntekijä. 
Ehdotuksen 3 artiklassa olevalla kahdella perusteluettelolla pyritään estämään ja ehkäisemään 
lainsäädännön kiertäminen, mutta ne voivat johtaa myös tilanteisiin, joissa vilpittömästi 
toimivat yritykset suljetaan tiettyjen kansallisten markkinoiden ulkopuolelle. Työntekijöiden 
lähettäminen ei ole kansallinen ilmiö vaan rajat ylittävää toimintaa, joka edellyttää yhtenäistä 
oikeudellista järjestelmää ja lähestymistapaa. Siksi luetteloissa on oltava yhteisiä EU-tason 
viittauksia, joilla estetään jäsenvaltioita asettamasta uusia kansallisia perusteita. 
Ehdotuksen 3 artiklaan sisällytettävä yhteisten perusteiden luettelo kytkeytyy välittömästi 9 
artiklassa olevaan yhteisten valvontatoimenpiteiden tyhjentävään luetteloon. Esittelijä 
kannattaa päättävästi valvontaa koskevaa selkeyttä, joka voidaan taata ainoastaan esittämällä 
tyhjentävä luettelo mahdollisista valvontatoimenpiteistä. Oikeusvarmuuteen päästään 
ilmoittamalla selkeästi, mitä on valvottava. 

Ehdotettujen toimien on ehdottomasti oltava oikeasuhteisia, jotta ne hyväksyttäisiin EU:n 
tasolla. Esittelijä katsoo, että yhteisvastuu ei täytä tätä vaatimusta, joten se on poistettava 
täytäntöönpanodirektiivistä. Esittelijän mielestä yhteisvastuujärjestelmän soveltaminen 
pelkästään lähetettyihin työntekijöihin on hyvin suhteetonta ja haittaisi palvelujen tarjoamista 
rajojen yli rajoittamalla työntekijöitä lähettävien yritysten kilpailukykyä. Yhteisvastuulla 
saattaa olla joitakin hyödyllisiä piirteitä ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä sovelletaan 
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kaikkiin sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin, mutta olisi mahdotonta ottaa tätä järjestelmää 
käytäntöön niin laajalti, koska täytäntöönpanodirektiivi rajautuu oikeudellisessa mielessä 
lähetettyihin työntekijöihin. Lisäksi saatavilla olevista tutkimuksista ei käy selvästi ilmi, 
ovatko tällaiset mekanismit tehokkaita etenkään rajat ylittävissä tapauksissa.

Jäsenvaltioiden yhteistyö (6, 7 ja 18 artikla)
Koska työntekijöiden lähettäminen on rajat ylittävää toimintaa, sijoittautumisjäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten asianmukainen ja tehokas yhteistyö 
on välttämätöntä. 

Jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön parantamiseksi on varmistettava, että IMI-
järjestelmää hyödynnetään nykyistä paremmin. Siksi esittelijä ehdottaa, että IMI-järjestelmän 
käyttäminen olisi mahdollisuuksien mukaan pakollista, ja muuttaa komission ehdottamia 
määräaikoja, jotta niiden noudattaminen olisi helpompaa. Lisäksi on huolehdittava tietosuojan 
toteutumisesta.

Motivointi (johdanto-osan 8 kappale)
Esittelijä katsoo, että täytäntöönpanodirektiivissä olisi valvontatoimenpiteiden, sakkojen ja 
seuraamusten ohella oltava myös joitakin kannustavia toimenpiteitä. Niinpä esittelijä kehottaa 
työmarkkinaosapuolia harkitsemaan sertifikaattien myöntämistä sitovia sääntöjä noudattaville 
yrityksille, jotta voidaan laatia vilpittömästi toimivien yritysten valkoinen luettelo. Tämän 
pitäisi toimia kannustimena yrityksille, jotka saavat näkyvää tunnustusta luotettavuudestaan 
noudattaessaan sääntöjä.


