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Tarkistus 122
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja
62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä
62, 151 ja 153 artiklan sekä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan,

Or. en

Tarkistus 123
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 
62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 
62 ja 153 artiklan,

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden 
lähettämistä koskevan direktiivin 96/71/EY täytäntöönpano ei perustu yksinomaan 
sisämarkkinoita koskeviin välineisiin.

Tarkistus 124
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite
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Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 
62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 
62, 151 ja 153 artiklan,

Or. en

Tarkistus 125
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisen vapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus ovat perussopimukseen 
kirjattuja unionin sisämarkkinoiden 
perusperiaatteita. Unioni vie näiden 
periaatteiden toteuttamista eteenpäin 
tavoitteena taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset yrityksille ja 
työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen.

1) Unionin ja jäsenvaltioiden tavoitteena 
on työllisyyden edistäminen, elin- ja 
työolojen kohentaminen siten, että olojen 
yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä 
kohennettaessa, riittävä sosiaalinen 
suojeleminen, työmarkkinaosapuolten 
välinen vuoropuhelu, inhimillisten 
voimavarojen kehittäminen tarkoituksena 
saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso, 
ja syrjäytymisen torjuminen.
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisen vapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus ovat perussopimukseen 
kirjattuja unionin sisämarkkinoiden 
perusperiaatteita. Unioni vie näiden 
periaatteiden toteuttamista eteenpäin 
tavoitteena taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset yrityksille ja 
työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen.

Or. en
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Tarkistus 126
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Jotta voidaan saavuttaa tehokkaasti 
kilpailtu sosiaalinen markkinatalous, 
sosiaalipolitiikan on oltava 
sisämarkkinoiden painopisteenä. Siksi 
tarvitaan sisämarkkinakehys, jotta 
voidaan saattaa tasapainoon 
oikeudenmukainen kilpailu, jossa 
yhdistyvät avoimet rajat sekä tavaroiden, 
pääoman ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
siten, että samanaikaisesti taataan ja 
tunnustetaan perustavalaatuiset 
sosiaaliset oikeudet, jotka perustuvat 
työlainsäädäntöön, sosiaaliturvaan, 
sosiaalilainsäädäntöön ja 
työehtosopimuksiin sellaisina kuin niistä 
määrätään perussopimuksissa.

Or. en

Tarkistus 127
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 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. Sitä ei pidä sekoittaa 
palvelujen tarjoamisen vapauteen, johon 
kuuluu yritysten oikeus suorittaa palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 

2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 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. Sitä ei pidä sekoittaa 
palvelujen tarjoamisen vapauteen, johon 
kuuluu yritysten oikeus suorittaa palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
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ne voivat lähettää sinne omia 
työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan 
tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä 
edellyttää.

ne voivat lähettää sinne omia 
työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan 
tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä 
edellyttää. Tällaisella lähettämisellä ei saa 
rikkoa SEUT-sopimuksen 45 artiklan 
2 kohdassa ja 49 artiklassa säädettyjä 
sekä yrityksiä että työntekijöitä koskevia 
syrjinnänvastaisia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 128
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 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. 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.

2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 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. Tämä oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen on eri asia kuin palvelujen 
tarjoamisen vapaus, johon kuuluu yritysten 
oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää sinne omia työntekijöitään 
tilapäisesti suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

Or. en

Perustelu

Vapaus tarjota palveluja ja kansalaisten oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, jotta he voivat 
työskennellä ja oleskella missä tahansa EU:n alueella, ovat keskeisiä sisämarkkinoiden 
toiminnan kannalta. Tätä direktiiviä varten on tärkeää kohdella kutakin näistä oikeuksista 
erillään, jotta voidaan varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on käytettävissään kaikki 
perussopimuksen mukaiset oikeudet ja suojakeinot siten, että samalla varmistetaan 
sisämarkkinoiden häiriötön ja oikeudenmukainen toiminta yritysten ja kilpailun osalta.
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Tarkistus 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 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. 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.

2) Palvelujen tarjoamisen vapauteen 
kuuluu yritysten oikeus tarjota palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
ne voivat lähettää sinne omia 
työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan 
tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä 
edellyttää. Työntekijöiden lähettämistä 
varten on erotettava toisistaan 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 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 lähettäminen tapahtuu palvelujen tarjoamisen vapauden puitteissa eikä sitä 
pidä sekoittaa työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen.

Tarkistus 130
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Sellaisten työntekijöiden osalta, jotka 
lähetetään palvelujen tarjoamiseksi 
työskentelemään tilapäisesti toiseen 

3) Sellaisten työntekijöiden osalta, jotka 
lähetetään palvelujen tarjoamiseksi 
työskentelemään tilapäisesti toiseen 
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jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he 
tavallisesti tekevät työtään, vahvistetaan 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY keskeiset ja selkeästi määritellyt 
työehdot, joita palveluntarjoajien on 
vastaanottajavaltiossa noudatettava 
kyseisten lähetettyjen työntekijöiden 
vähimmäissuojan takaamiseksi.

jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he 
tavallisesti tekevät työtään, vahvistetaan 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY keskeiset ja selkeästi määritellyt 
työehdot, joita palveluntarjoajien on 
vastaanottajavaltiossa noudatettava 
kyseisten lähetettyjen työntekijöiden 
vähimmäissuojan takaamiseksi. Tässä 
direktiivissä ja direktiivissä 96/71/EY olisi 
asetettava vähimmäisnormit. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi estää jäsenvaltioita 
hyväksymästä tai säilyttämästä lain 
mukaisia tai työehtosopimuksilla sovittuja 
normeja, jotka ulottuvat tässä direktiivissä 
säädettyjä pitemmälle, jos lähetetyille 
työntekijöille taataan suotuisammat 
ehdot, jotka varmistavat paikallisten ja 
ulkomaalaisten yritysten ja työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden.

Or. en

Tarkistus 131
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa 
millään tavoin jäsenvaltioissa ja 
kansainvälisessä lainsäädännössä, 
Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimuksissa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa ja Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksessa 
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen.
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Or. en

Tarkistus 132
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
parantaa direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanoa. Siksi tämän direktiivin 
säännösten soveltaminen ei rajoita 
direktiivin 96/71/EY 4 ja 5 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 133
Emilie Turunen

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 niiden toteutumista on 
voitava valvoa ja sääntöjen, etenkin 
kaikkien työehtojen, kiertämisestä on 
tehtävä rangaistavaa.

Or. en
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Tarkistus 134
Evelyne Gebhardt

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. Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta annettu direktiivi ei 
saa vaikuttaa haitallisesti näihin 
direktiivissä 96/71/EY selkeästi 
määriteltyihin keskeisiin työehtoihin. 

Or. de

Tarkistus 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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 siten, että otetaan huomioon 
suhteellisuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet.
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Or. en

Tarkistus 136
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Tämä direktiivi ei vaikuta millään 
tavoin jäsenvaltioissa ja kansainvälisessä 
oikeudessa, Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimuksissa, Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksessa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen kansallisen lainsäädännön 
ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti, 
mukaan luettuna lakko-oikeus tai 
lakkovapaus tai muut jäsenvaltioiden 
työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin 
kuuluvat toimet. Se ei vaikuta myöskään 
oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna 
täytäntöön työehtosopimuksia eikä 
oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin 
kansallisen lainsäädännön ja kansallisten 
käytäntöjen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 137
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Jotta voidaan arvioida, suorittaako 
lähetetty työntekijä tilapäisesti työtään 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa 
hän tavallisesti työskentelee, olisi 
tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka 
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luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän 
tilannetta. Jos työnantaja ei pysty 
esittämään tarvittavia todisteita, 
työsuhteen olisi katsottava kuuluvan 
palvelujen tarjoamisjäsenvaltion lakien ja 
asetusten piiriin.

Or. en

Perustelu

Kansallisen työlainsäädännön soveltamista ei voida pitää sanktiona.

Tarkistus 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Kaikkien direktiivillä käyttöön 
otettavien toimenpiteiden olisi oltava 
perusteltuja, suhteellisia ja syrjimättömiä, 
jotta ne eivät aiheuta hallinnollista 
taakkaa eivätkä haittaa yritysten ja 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten mahdollisuuksia luoda uusia 
työpaikkoja siten, että samalla suojellaan 
lähetettyjä työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä toiseen 
jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden 
lähettämiselle ominaista tilapäistä 
luonnetta, mikä tarkoittaa sitä, että 
työnantajan olisi oltava aidosti 
sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta 
lähettäminen tapahtuu, samoin kuin 
direktiivin 96/71/EY ja 
sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 
annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008, 
jäljempänä ’Rooma I -asetus’, välistä 
suhdetta.

5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä 
tosiseikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä toiseen 
jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden 
lähettämiselle ominaista tilapäistä 
luonnetta, mikä tarkoittaa sitä, että 
työnantajan olisi oltava aidosti 
sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta 
lähettäminen tapahtuu, samoin kuin 
direktiivin 96/71/EY ja 
sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 
annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008, 
jäljempänä 'Rooma I -asetus', välistä 
suhdetta, jotta voidaan taata direktiivin 
laaja soveltaminen.

Or. en

Perustelu

Näiden seikkojen ei pitäisi rajoittaa direktiivin soveltamista, koska tässä tapauksessa monet 
lähetetyt työntekijät jätettäisiin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 140
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Kuten on laita direktiivin 96/71/EY 
tapauksessa, tämän direktiivin ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa sen lain 
soveltamista, jota Rooma I -asetuksen 
8 artiklan mukaisesti sovellettaisiin 
yksittäisiin työsopimuksiin, eikä 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 

6) Kuten on laita direktiivin 96/71/EY 
tapauksessa, tämän direktiivin ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa sen lain 
soveltamista, jota Rooma I -asetuksen 
8 artiklan mukaisesti sovellettaisiin 
yksittäisiin työsopimuksiin, eikä 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
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(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä 
syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 soveltamista.

(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä 
syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 soveltamista. Tämän 
direktiivin säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita määräämästä ja panemasta 
täytäntöön suotuisampia työehtoja 
lähetetyille työntekijöille.

Or. en

Tarkistus 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Jotta voidaan arvioida, suorittaako 
lähetetty työntekijä tilapäisesti työtään 
toisessa jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän 
tavallisesti työskentelee, huomioon on 
otettava muutkin työntekijän tilanteeseen 
liittyvät tekijät kuin 3 artiklan 2 kohdassa 
luetellut arviointiperusteet. Viranomaisten 
on varmentamisen yhteydessä tehtävä 
yleisarvio kustakin yksittäistapauksesta ja 
otettava aiheellisella tavalla huomioon 
tilanteen erityispiirteet asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 14 artiklan 8 kohdan 
valossa.

Or. de

Tarkistus 142
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a) Vastaanottajavaltio määrittelee 
työntekijän työsuhteen luonteen 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti 
osapuolten toivomuksista riippumatta ja 
ottaen huomioon alalla vallitsevan 
tilanteen. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
asetettava "alisteisuuskriteeri" suorassa 
työsuhteessa olevan ja itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimivan 
työntekijän keskeiseksi eroksi. Jotta 
työntekijää voidaan pitää itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, olisi osoitettava, 
että hän ei ole alisteisessa suhteessa 
tehtävien valinnan, työolojen ja 
palkkioiden ehtojen osalta.

Or. en

Tarkistus 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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 
liityttävä vastuu siitä, että ne tiedottavat ja 
ilmoittavat edellä mainituista tasoista.

Or. en

Tarkistus 144
Anna Hedh
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, jotta estetään 
direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin 
väärinkäyttö ja/tai kiertäminen siten, että 
lähetetyiltä työntekijöiltä riistetään tai 
pidätetään heidän oikeutensa.

Or. en

Perustelu

Estetään väärinkäytökset ja kiertäminen.

Tarkistus 145
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) Tämän direktiivin ja direktiivin 
96/71/EY sekä toisaalta direktiivin 
2008/104/EY välistä suhdetta olisi 
täsmennettävä, jotta voidaan taata, että 
vuokratyövoimayritysten työntekijöillä, 
jotka myös ovat lähetettyjä työntekijöitä, 
on mahdollisimman edulliset työehdot.

Or. en

Tarkistus 146
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 b) Tämän direktiivin ja direktiivin 
96/71/EY sekä toisaalta direktiivin 
2008/104/EY välistä suhdetta olisi 
täsmennettävä, jotta voidaan taata, että 
vuokratyövoimayritysten työntekijöillä, 
jotka myös ovat lähetettyjä työntekijöitä, 
on mahdollisimman edulliset työehdot.

Or. en

Tarkistus 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä lähetettyjen 
työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, 
kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa 
alalla sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta. Tiivis yhteistyö komission ja 
jäsenvaltioiden välillä on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää unohtamatta 
myöskään työsuojeluhallinnon ja 
työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää
tässä suhteessa.

10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä lähetettyjen 
työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, 
kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa 
alalla sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta. Siksi on tässä suhteessa
olennaista saada aikaan ja säilyttää tiivis 
yhteistyö jäsenvaltioiden, komission ja 
asianomaisten kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten toimijoiden välillä, mukaan 
luettuina työsuojeluhallinto ja 
työmarkkinaosapuolet.

Or. en

Perustelu

Sekä vastaanottaja- että alkuperävaltioiden on ennen kaikkea tehtävä kahdenvälistä 
yhteistyötä, jotta taataan nopeat ja tehokkaat suojakeinot, kun lähetettyjen työntekijöiden 
oikeuksia rikotaan, ja jotta varmistetaan sääntöjen yleinen soveltaminen. Komissiolla on 
tärkeä rooli; kansallisten, alueellisten ja paikallisten sääntelijöiden ja työmarkkinaosapuolten 
on kuitenkin oltava näiden toimien ytimessä, koska työpaikkatarkastusjärjestelyt ovat erilaisia 
eri jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä lähetettyjen 
työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, 
kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa 
alalla sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta. Tiivis yhteistyö komission ja 
jäsenvaltioiden välillä on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää unohtamatta myöskään 
työsuojeluhallinnon ja 
työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää 
tässä suhteessa.

10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä lähetettyjen 
työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa
ja varmistettaessa yritysten oikeus tarjota 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa, kun taas 
heikko täytäntöönpano horjuttaa alalla 
sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta. Tiivis yhteistyö komission ja 
jäsenvaltioiden välillä on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää unohtamatta myöskään 
työsuojeluhallinnon ja 
työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää 
tässä suhteessa.

Or. en

Tarkistus 149
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
suoritettava kaikkien tosiseikkojen yleinen 
arviointi, jotta ne voivat todeta, 
harjoittaako yritys huomattavaa 
liiketoimintaa 
sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Jos ei ole 
riittäviä todisteita siitä, että se todella 
harjoittaa huomattavaa liiketoimintaa 
tuossa jäsenvaltiossa, on oletettava, että 
yritys on sijoittautunut jäsenvaltioon, 
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jossa se tarjoaa palvelujaan.

Or. en

Tarkistus 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki, 
jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys 
ovat tässä suhteessa olennaisia.

11) Kun otetaan huomioon, että 
vastaanottajajäsenvaltiolla on rajalliset 
mahdollisuudet saada tietoja ulkomaisesta 
yrityksestä, yhteistyö 
sijoittautumisjäsenvaltion kanssa on 
ratkaisevan tärkeää ja sitä on edelleen 
kehitettävä. Keskinäinen luottamus,
avunannon henki, jatkuva vuoropuhelu ja 
yhteisymmärrys ovat tässä suhteessa 
olennaisia.

Or. en

Tarkistus 151
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki, 
jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys 
ovat tässä suhteessa olennaisia.

11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki,
sosiaalisen polkumyynnin estäminen,
jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys 
ovat tässä suhteessa olennaisia.

Or. nl
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Tarkistus 152
Phil Bennion

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 sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) 
mahdollisimman paljon. Tämä ei 
kuitenkaan estä hallinnollista yhteistyötä 
koskevien kahdenvälisten sopimusten tai 
järjestelyjen soveltamista.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten kahdenvälinen yhteistyö on keskeinen mekanismi, jolla taataan 
sijoitettujen työntekijöiden oikeuksien suojelu. On korostettava, että tällä direktiivillä 
pikemminkin helpotetaan kuin haitataan tällaista kahden- ja/tai monenvälistä yhteistyötä.

Tarkistus 153
Evelyne Gebhardt

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 

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 
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kuitenkaan pitäisi estää hallinnollista 
yhteistyötä koskevien kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

kuitenkaan pitäisi estää hallinnollista 
yhteistyötä koskevien kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen soveltamista. 
Sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän avulla 
tapahtuvan sähköisen tiedonvaihdon 
käytännön järjestelyt olisi testattava 
niiden käytännön toimivuuden 
varmistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 154
Cornelis de Jong

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 sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) 
mahdollisimman paljon. Tätä olisi 
kuitenkin täydennettävä hallinnollista 
yhteistyötä koskevien kahdenvälisten 
sopimusten tai järjestelyjen soveltamisella, 
sillä nämä vakiintuneet 
yhteistyömekanismit ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi.

Or. en

Tarkistus 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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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 sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) 
mahdollisimman paljon.

Or. en

Tarkistus 156
Phil Bennion

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) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, miten ne aikovat julkistaa
työehtoja koskevat tiedot ja asettaa ne 
lähetettyjen työntekijöiden ja muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien saataville.

Or. en

Perustelu

Kielellinen selvennys.

Tarkistus 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Kun työehdot on esitetty 
työehtosopimuksissa, jotka on julistettu 
yleisesti sovellettaviksi, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että nämä 
työehtosopimukset julkistetaan ja 
asetetaan yleisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 tällaisia
valvontatoimia tai hallinnollisia 
muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät 
työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi.
Tällaisten valvontatoimien tai 
hallinnollisten muodollisuuksien olisi 
oltava suhteellisia eivätkä ne saisi 
aiheuttaa perusteetonta ja liiallista 
hallinnollista taakkaa. 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 
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kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän 
rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi 
varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen 
kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tavoitteet saavutetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a) Riskinarvioinnissa olisi pyrittävä 
yksilöimään ne toimialat, joille palvelujen 
tarjoamista varten lähetetyt työntekijät 
ovat niiden alueella keskittyneet. Tällaista 
riskinarviointia tehtäessä olisi otettava 
huomioon toimialakohtaiset 
erityisongelmat ja -tarpeet, mahdolliset 
aiemmat sääntöjenvastaisuudet, 
työmarkkinaosapuolten kentältä antamat 
tiedot, kiertämiskäytännöt sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
asema.

Or. en

Tarkistus 160
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a) Työehtoja koskevien aineellisten 
sääntöjen noudattamisen tehokkaan 
valvonnan mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi vaadittava lähetetyiltä 
työntekijöiltä lähettäjäjäsenvaltion 
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myöntämän henkilökohtaisen asiakirjan 
hallussapitoa. Tällaisesta asiakirjasta olisi 
käytävä ilmi vähintään kyseisen henkilön 
henkilöllisyys, hänen työsuhteensa luonne 
sekä asiakirjan myöntänyttä kansallista 
viranomaista koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 161
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17) Pimeän työn tehokkaaksi torjumiseksi 
olisi käytettävä kattavaa ehkäisevien ja 
valvontatoimenpiteiden järjestelmää, 
johon liitetään ennalta estäviä 
seuraamuksia, sellaisten 
yksittäistapausten havaitsemiseksi ja 
estämiseksi, joissa kyse on näennäisestä 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 162
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

17) Pimeän työn tehokkaaksi torjumiseksi
olisi käytettävä kattavaa ehkäisevien ja 
valvontatoimenpiteiden järjestelmää,
johon liitetään ennalta estäviä 
seuraamuksia, sellaisten yksittäistapausten 
havaitsemiseksi ja estämiseksi, joissa kyse 
on näennäisestä itsenäisestä 
ammatinharjoittamisesta.

17) Näennäisesti itsenäisen 
ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö
olisi estettävä kattavalla järjestelmällä, 
joka käsittää ehkäisevän valvonnan 
toimenpiteitä ja ennalta estäviä 
seuraamuksia.
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Or. en

Perustelu

Kielellinen selvennys.

Tarkistus 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

18) Jotta voitaisiin parantaa ja yhtenäistää 
direktiivin 96/71/EY soveltamista ja 
käytännön täytäntöönpanon valvomista 
sekä vähentää mahdollisimman paljon 
soveltamisen ja täytäntöönpanon tasoeroja 
unionissa, jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava siitä, että niiden alueella 
tehdään tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia.

18) Jotta voitaisiin parantaa ja yhtenäistää 
direktiivin 96/71/EY soveltamista ja 
käytännön täytäntöönpanon valvomista 
sekä vähentää mahdollisimman paljon 
soveltamisen ja täytäntöönpanon tasoeroja 
unionissa, jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava siitä, että niiden alueella 
tehdään tehokkaita, riittäviä, suhteellisia ja 
syrjimättömiä tarkastuksia ja että 
tarkastetuille yrityksille tiedotetaan 
kirjallisesti tarkastuksen tuloksista.

Or. en

Tarkistus 164
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
riittävät resurssit, jotta lähetetyille 
työntekijöille ja heidän 
työnantajayrityksilleen voidaan antaa 
tarvittavat tiedot ja jotta voidaan toteuttaa 
ehkäisevät toimet, itse paikalla tehtävät 
tarkastukset ja lainsäädännölliset 
toimenpiteet, jotka liittyvät lähetettyjen 
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työntekijöiden osalta noudatettaviin 
työehtoihin liittyvien aineellisten 
sääntöjen noudattamiseen. Tätä varten 
niiden olisi perustettava erikoistuneita 
kansallisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 165
Louis Grech

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) Kansallisia valvonta- ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä olisi 
vahvistettava hyväksymällä lisää 
soveltamisalaa työmarkkinaosapuolten ja
jäsenvaltioiden
täytäntöönpanomekanismeille, välineille 
ja valvontatyökaluille. 
Työmarkkinaosapuolten ja 
vastaanottajajäsenvaltioiden olisi voitava 
varmistaa tehokkaat 
työpaikkatarkastukset, jotta voidaan 
todeta sovelletut työehdot ja erityisesti 
tarkastaa, ovatko työntekijät todella 
tavallisesti työssä alkuperäjäsenvaltiossa. 
Siksi jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, 
työmarkkinaosapuolet ja muut 
valvontaelimet ovat tässä suhteessa 
ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi 
jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä 
asemassa.

Or. en

Tarkistus 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec
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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, 
työmarkkinaosapuolet ja muut
valvontaviranomaiset ovat tässä suhteessa 
ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi 
jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä 
asemassa.

Or. en

Tarkistus 167
Cornelis de Jong

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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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
heidän hyväksynnällään 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

Tarkistus 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

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. 

Poistetaan.



PE498.075v01-00 30/117 AM\916992FI.doc

FI

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.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan taata lähetettyjen työntekijöiden täysi oikeusvarmuus ja suojella hyvässä 
uskossa toimivia yrityksiä, vastuun on aina oltava suoranaisella työnantajalla riippumatta 
sen asemasta alihankintaketjussa.

Tarkistus 170
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

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 

Poistetaan.
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näyttöä, joka voi tapauksen mukaan 
perustua myös kansallisilta viranomaisilta 
saatuihin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden suurella enemmistöllä ei ole yhteisvastuuta koskevaa järjestelmää. Ehdotus 
on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Se on kohtuuton, koska syyllisyydestä riippumaton 
seurausvastuu on yleisten oikeusperiaatteiden ja jopa EU:n lainsäädännön periaatteiden 
vastainen. Se kohtelisi kotimaisia ja muita palveluntarjoajia eri tavalla ja siten haittaisi 
vapautta tarjota palveluja. Yhteisvastuuseen pakottaminen aiheuttaisi yrityksille suuria 
kustannuksia mutta ei olisi tehokas tapa panna tämä direktiivi täytäntöön.

Tarkistus 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

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 

Poistetaan.
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perustua myös kansallisilta viranomaisilta 
saatuihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 172
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

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.

24) Lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien 
suojelemiseksi on tarpeen varmistaa, että 
toimeksisaajaa, jonka alihankkija
lähetettyjen työntekijöiden työnantaja on,
ja kaikkia välittäviä alihankkijoita
voidaan pitää vastuussa työnantajan lisäksi 
tai tämän asemesta, mikäli työnantaja 
laiminlyö direktiivin 96/71/EY ja tämän 
direktiivin säännösten noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 173
Phil Bennion, Philippe De Backer
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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

Jotta voidaan taata lähetettyjen työntekijöiden täysi oikeusvarmuus ja suojella hyvässä 
uskossa toimivia yrityksiä, vastuun on aina oltava suoranaisella työnantajalla riippumatta 
sen asemasta alihankintaketjussa.

Tarkistus 174
Sari Essayah

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

Jäsenvaltioiden suurella enemmistöllä ei ole yhteisvastuuta koskevaa järjestelmää. Ehdotus 
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on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Se on kohtuuton, koska syyllisyydestä riippumaton 
seurausvastuu on yleisten oikeusperiaatteiden ja jopa EU:n lainsäädännön periaatteiden 
vastainen. Se kohtelisi kotimaisia ja muita palveluntarjoajia eri tavalla ja siten haittaisi 
vapautta tarjota palveluja. Yhteisvastuuseen pakottaminen aiheuttaisi yrityksille suuria 
kustannuksia mutta ei olisi tehokas tapa panna tämä direktiivi täytäntöön.

Tarkistus 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Tarkistus 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan taata lähetettyjen työntekijöiden täysi oikeusvarmuus ja suojella hyvässä 
uskossa toimivia yrityksiä, vastuun on aina oltava suoranaisella työnantajalla riippumatta 
sen asemasta alihankintaketjussa.

Tarkistus 177
Sari Essayah

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.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden suurella enemmistöllä ei ole yhteisvastuuta koskevaa järjestelmää. Ehdotus 
on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Se on kohtuuton, koska syyllisyydestä riippumaton 
seurausvastuu on yleisten oikeusperiaatteiden ja jopa EU:n lainsäädännön periaatteiden 
vastainen. Se kohtelisi kotimaisia ja muita palveluntarjoajia eri tavalla ja siten haittaisi 
vapautta tarjota palveluja. Yhteisvastuuseen pakottaminen aiheuttaisi yrityksille suuria 
kustannuksia mutta ei olisi tehokas tapa panna tämä direktiivi täytäntöön.

Tarkistus 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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.

Or. en

Tarkistus 179
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale
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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.

26) Velvollisuus asettaa vastuuvaatimus
pääasialliselle toimeksisaajalle ja kaikille 
välittäville alihankkijoille, kun 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 esimerkiksi ole välttämättä sama 
kuin sellaisten työntekijöiden, jotka ovat 
toimeksisaajan sijoittautumisjäsenvaltioon 
sijoittautuneen alihankkijan palveluksessa, 
siltä osin kuin kyse on mahdollisuudesta 
esittää vaateita, jotka koskevat 
maksamatonta palkkaa tai perusteettomasti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttamista.

Or. en

Tarkistus 180
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a) Tätä direktiiviä sovelletaan 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti myös 
muihin kuin merikuljetuksia harjoittaviin 
kuljetusyrityksiin, jotka tarjoavat 
palveluja toisissa jäsenvaltioissa erityisesti 
kabotaasiliikenteen tapauksessa 
21 päivänä lokakuuta 2009 annettujen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 1072/2009 ja 
1073/2009 mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita 
sovelletaan määrättyjen hallinnollisen 
sakkojen ja/tai seuraamusten 
täytäntöönpanoon rajatylittävissä 
tapauksissa työntekijöiden lähettämiseen 
liittyvissä tilanteissa tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti, 
poikkeavat toisistaan, mikä haittaa 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, ellei 
mahdottomaksi varmistaa, että lähetetyillä 
työntekijöillä on samantasoinen suoja koko 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
alan lainsäädännön lähentäminen on sen 
vuoksi olennainen edellytys sille, että 
voidaan varmistaa korkeampi, 
tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi 
suojelun taso sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi.

28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan 
työntekijöiden lähettämiseen liittyvien 
aineellisten sääntöjen tehokas 
täytäntöönpano olisi varmistettava 
erityisillä toimilla, joissa keskitytään 
määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja 
seuraamusten rajatylittävään 
täytäntöönpanoon työntekijöiden
lähettämiseen liittyvissä tilanteissa tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden tämän alan 
lainsäädännön lähentäminen on sen vuoksi 
olennainen edellytys sille, että voidaan 
varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja 
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vertailukelpoisempi suojelun taso 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joita 
sovelletaan täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
liittyvään yhteiseen avunantoon ja tukeen 
ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja otetaan 
käyttöön yhtenäiset vaatimukset, joita 
sovelletaan määrättyihin hallinnollisiin 
seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä 
päätöksistä ilmoittamiseen, pystyttäneen 
ratkaisemaan erinäisiä rajatylittävään 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja 
parantamaan toisen jäsenvaltion tekemistä 
päätöksistä ilmoittamista ja päätösten 
täytäntöönpanoa.

29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joita 
sovelletaan täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
liittyvään yhteiseen avunantoon ja tukeen 
ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja otetaan 
käyttöön yhtenäiset vaatimukset, joita 
sovelletaan määrättyihin hallinnollisiin 
seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä 
päätöksistä ilmoittamiseen työntekijöiden 
lähettämiseen liittyvissä tilanteissa tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti, pystyttäneen ratkaisemaan 
erinäisiä rajatylittävään täytäntöönpanoon 
liittyviä ongelmia ja parantamaan toisen 
jäsenvaltion tekemistä päätöksistä 
ilmoittamista ja päätösten täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

30) Sen, että vahvistetaan yhtenäisempiä 
sääntöjä seuraamusten ja sakkojen 
rajatylittävää täytäntöönpanoa varten, ja 
sen, että tarvitaan lisää yhteisiä kriteereitä 

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

tilanteissa tämän direktiivin ja direktiivin 
96/71/EY mukaisesti, 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.

Or. en

Tarkistus 185
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
velvollisuuksia ei noudateta, toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, hallinnolliset 
ja oikeudelliset menettelyt mukaan 
luettuina, ja määrättävä tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
jos tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksia rikotaan.

32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
velvollisuuksia ei noudateta, toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, hallinnolliset 
ja oikeudelliset menettelyt mukaan 
luettuina, ja määrättävä tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
jos tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksia rikotaan. Jos jäsenvaltiot 
laiminlyövät tämän direktiivin 
täysimääräisen noudattamisen, komission 
olisi käynnistettävä rikkomismenettely.

Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon laiminlyönti on johtanut lukuisiin 
unionin tuomioistuimen tuomioihin, joilla ei suurelta osin ole pystytty ratkaisemaan 
noudattamisen laiminlyöntiin liittyvää laajempaa kysymystä. On tärkeää, että kaikki toimijat 
tunnustavat asianmukaisen täytäntöönpanon tärkeyden, jotta voidaan suojella työntekijöiden 
oikeuksia ja varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.
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Tarkistus 186
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

33) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, etenkin 
henkilötietojen suoja (8 artikla) 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä
(15 artikla), elinkeinovapaus (16 artikla), 
neuvotteluoikeus ja oikeus työtaisteluun
(28 artikla), oikeudenmukaiset ja 
kohtuulliset työolot ja työehdot (31 artikla) 
ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
ja puolueettomaan tuomioistuimeen
(47 artikla), ja sitä on sovellettava 
kyseisten oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

33) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, etenkin 
henkilötietojen suoja (8 artikla) 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä
(15 artikla), elinkeinovapaus (16 artikla),
tasa-arvo (20 artikla), syrjimättömyys 
(21 artikla), neuvotteluoikeus ja oikeus 
työtaisteluun (28 artikla), 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja 
työehdot (31 artikla) ja oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen (47 artikla), ja sitä on 
sovellettava kyseisten oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 187
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 
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yhteisvastuuperiaatteen soveltamisella 
alihankintaketjuissa alakohtaisesti tai 
yleisesti, jos tällaiset olemassa olevat 
menettelyt on jo pantu asianmukaisesti 
täytäntöön ja niitä noudatetaan.

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 todisteita siitä, että tällaisen muutamassa jäsenvaltiossa 
harjoitetun käytännön laajentaminen johtaisi direktiivin parempaan täytäntöönpanoon, ja se 
on toissijaisuusperiaatteen vastaista.

Tarkistus 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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

Perustelu

Koska ehdotuksen oikeusperusta liittyy sisämarkkinoihin, tavoitteena on helpottaa 
rajatylittävää palvelujen tarjoamista siten, että samalla suojellaan lähetettyjä työntekijöitä.
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Tarkistus 189
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällä direktiivillä pyritään 
edistämään työllisyyttä, kohentamaan 
elin- ja työoloja, asianmukaista sosiaalista 
suojelua, työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua ja inhimillisten 
voimavarojen kehittämistä, jotta voidaan 
luoda kestävää työllisyyttä ja torjua 
syrjäytymistä tukemalla sisämarkkinoiden 
toimintaa ja parantamalla direktiivin 
96/71/EY täytäntöönpanoa. Jäsenvaltion 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen täytäntöön 
kaikki työehdot palvelun 
suorittamispaikassa ja poistaakseen 
kaikenlaisen työntekoon, palkkaukseen ja 
muihin työehtoihin liittyvän 
kansallisuuteen perustuvan syrjinnän 
jäsenvaltioiden työntekijöiden välillä.

Or. en

Tarkistus 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

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 tämä
jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan 
tämän direktiivin mukaisia tehtäviä

Or. en
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Tarkistus 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Vuokratyövoimayritysten työntekijät
Tätä direktiiviä ja direktiiviä 96/71/EY 
sovelletaan direktiivissä 2008/104/EY 
tarkoitettuihin vuokratyövoimayritysten 
työntekijöihin, jollei näille työntekijöille 
taata direktiivin 2008/104/EY mukaisesti 
suotuisampaa kohtelua työehtojen osalta.

Or. de

Tarkistus 192
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Or. en

Perustelu

Jotta estetään työnantajia kiertämästä ja väärinkäyttämästä sääntöjä, on selkeästi 
määriteltävä jäsenvaltioon sijoittautunut yritys palveluista sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 2006/123/EY mukaisesti. Vain tosiasiallisesti sijoittautuneiden yritysten olisi 
voitava hyötyä täytäntöönpanodirektiivistä ja direktiivistä 96/71/EY.

Tarkistus 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Sovellettava laki

1. Jos yritys ei pysty osoittamaan, että se 
tosiasiallisesti harjoittaa merkittävää 
toimintaa ilmoitetussa 
sijoittautumismaassa 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, sen katsotaan olevan 
sijoittautunut jäsenvaltioon, jossa se 
tarjoaa palvelujaan.
2. Jos työnantaja ei pysty osoittamaan, 
että lähetetty työntekijä suorittaa työtään 
tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hän 
tavanomaisesti työskentelee, työntekijän 
tavanomaisena työpaikkana pidetään sitä, 



PE498.075v01-00 46/117 AM\916992FI.doc

FI

missä palvelua tarjotaan.

Or. de

Tarkistus 195
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Noudattamatta jättäminen

Jos direktiivin 96/71/EY 3 artiklaa tai 
tämän direktiivin asiaan liittyviä artikloita 
ei noudateta, yritykseen ja sen 
työntekijöihin sovelletaan palvelun 
tarjoamisjäsenvaltion vakinaista 
työpaikkaa koskevaa lainsäädäntöä, ja 
kaikkien yrityksen lähettämien 
henkilöiden katsotaan olevan 
työntekijöitä, jotka harjoittavat oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen unionissa.
Tämän jälkeen vastaanottajajäsenvaltio 
voi pyytää välittömiä todisteita siitä, että 
kyseisiä työntekijöitä kohdellaan 
yhdenvertaisesti vastaanottajajäsenvaltion 
kansalaisten kanssa työehtojen ja niihin 
liittyvien sosiaalisten oikeuksien suhteen 
SEUT-sopimuksen 45 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 196
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Seuraavia pidetään tässä direktiivissä ja 
direktiivissä 96/71/EY asetettujen 
lähettämistä koskevien sääntöjen 
kiertämisenä:
a) yritys, johon työntekijä on lähetetty, 
asettaa työntekijän toisen yrityksen 
käyttöön sijoittautumisjäsenvaltiossaan 
tai toisessa jäsenvaltiossa,
b) työntekijän värvää jossakin 
jäsenvaltiossa toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunut yritys ensin mainitussa 
jäsenvaltiossa tapahtuvaa työskentelyä 
varten.

Or. en

Tarkistus 197
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Vuokratyövoimadirektiiviin liittyvä 

täsmennys
Tätä direktiiviä ja direktiiviä 96/71/EY 
sovelletaan direktiivissä 2008/104/EY 
tarkoitettuihin vuokratyövoimayritysten 
työntekijöihin, jollei näille työntekijöille 
taata direktiivin 2008/104/EY mukaisesti 
suotuisampaa kohtelua työehtojen osalta.

Or. en

Tarkistus 198
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Lähetetyillä työntekijöillä ei saa korvata 
lakossa olevia työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 199
Emilie Turunen

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 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:

Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi
työntekijöitä lähettävän yrityksen on
toimitettava pyydettäessä toimivaltaisille 
viranomaisille todisteet vähintään 
seuraavista seikoista:

Or. en

Tarkistus 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja 
täytäntöönpanon valvomiseksi 
toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava 
yleisesti kaikki 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. Huomioon on 
otettava erityisesti seuraavat seikat, jotka 
työntekijän lähettävän yrityksen on 
soveltuvin osin osoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille:

Or. de

Tarkistus 201
Sirpa Pietikäinen

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 
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:

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.
Tällaisten seikkojen on sisällettävä
seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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 
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:

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 ovat

Or. en

Perustelu

Jotta kaikkialla unionissa toimitaan yhdenmukaisesti, on suotavaa, että on olemassa 
tyhjentävä luettelo seikoista, jotka on otettava huomioon määriteltäessä, harjoittaako yritys 
tosiasiallisesti toimintaa jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut.

Tarkistus 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 

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

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

Perustelu

Mukautus unionin tuomioistuimen linjaan, jonka mukaisesti julkisasiamies (lausunto 
3. toukokuuta 2012) vahvisti, että lähettämisen ehdot täyttyvät myös, kun yritys, joka lähettää 
työntekijän tällä tavalla, ei harjoita merkittävää toimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossaan.

Tarkistus 204
Olga Sehnalová

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 
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:

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.
Tällaisiin seikkoihin voivat sisältyä:

Or. cs

Perustelu

Arvio siitä, harjoittaako yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa sijoittautumisvaltiossaan, 
olisi tehtävä kaikki asiaan liittyvät tekijät huomioon ottavan yleisarvion pohjalta. Tässä 
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tarkoitettua luetteloa ei siksi olisi pidettävä tyhjentävänä.

Tarkistus 205
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 
veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

(a) sijoittautumisvaltio on paikka, jossa
yritys harjoittaa merkittävää ja 
määrällisesti mitattavaa liiketoimintaansa 
ja jossa sen sääntömääräinen kotipaikka ja 
hallinto sijaitsevat ja johon se maksaa 
veroja ja jossa sillä on toimilupa tai jossa 
se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

Or. en

Tarkistus 206
Evelyne Gebhardt

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) sijoittautumisvaltio on paikka, jossa
yritys täyttää seuraavat kumulatiiviset 
arviointiperusteet: se harjoittaa siellä 
huomattavaa liiketoimintaansa, sen 
hallinto toimii siellä, se maksaa verot ja 
sosiaaliturvamaksut siellä, sillä on siellä
toimilupa tai se on rekisteröitynyt 
kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

Or. de

Tarkistus 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
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Andreas Schwab

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 toimilupa tai jossa se on 
rekisteröitynyt kauppakamariin tai 
ammattialajärjestöön

Or. en

Tarkistus 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) paikka, josta työntekijöitä lähetetään

Or. en

Tarkistus 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Or. de
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Tarkistus 210
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 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) sijoittautumismaan laki, jota 
sovelletaan yrityksen työntekijöidensä 
kanssa tekemiin sopimuksiin

Or. de

Tarkistus 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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
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Or. en

Tarkistus 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Tässä kohdassa ei oteta huomioon vastaperustettuja pk-yrityksiä ja niiden kehitystä, ja se on 
siten sisämarkkinoiden periaatteiden vastainen.

Tarkistus 214
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 215
Olga Sehnalová

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. cs

Tarkistus 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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 217
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, jotta estetään se, 
että yritykset, jotka tarkoituksellisesti 
pyrkivät kieltämään lähetettyjen 
työntekijöiden oikeudet tai riistämään ne 
heiltä, käyttävät väärin ja/tai kiertävät 
tätä direktiiviä; niiden on erityisesti 
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toteutettava toimenpiteitä estääkseen 
peräkkäiset lähettämiset samaan 
paikkaan tavalla, jolla kierretään tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
säännöksiä.

Or. de

Tarkistus 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
lueteltujen seikkojen luettelon 
tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta 
arvioidaan kolmen vuoden kuluessa 
20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä, 
jotta voidaan määritellä mahdollisia uusia 
seikkoja, jotka on otettava huomioon, kun 
määritellään, onko yritys todellinen ja 
suorittaako sijoitettu työntekijä työtään 
tilapäisesti, jotta voidaan ehdottaa 
aiheellisessa tapauksessa tarpeellisia 
tarkistuksia tai muutoksia.

Or. en

Tarkistus 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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.
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Or. en

Tarkistus 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kaikki 1 ja 2 kohdassa luetellut seikat 
ovat tehtävässä kokonaisarviossa 
ainoastaan suuntaa-antavia tekijöitä, eikä 
niitä sen vuoksi voida koskaan tarkastella 
erikseen. Arviointiperusteet on 
mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja 
huomioon on otettava tilanteen 
erityispiirteet. Jos yksi tai useampi 
arviointiperuste ei täyty, se ei välttämättä 
sulje pois lähettämistilannetta, mutta sen 
pitäisi auttaa tosiasiallisen lähettämisen 
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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 222
Sergio Gaetano Cofferati

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

Or. en

Tarkistus 223
Sergio Gaetano Cofferati



PE498.075v01-00 60/117 AM\916992FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Vastaanottajajäsenvaltion on yhteistyössä 
sijoittautumisjäsenvaltion kanssa 
todennettava, että vähintään seuraavat
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja ovat

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi arvioitava samoja seikkoja määrittääkseen, suorittaako lähetetty 
työntekijä tehtäviään tilapäisesti muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, mihin hän on 
sijoittautunut.

Tarkistus 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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; erityisesti olisi otettava 
huomioon, mikä on työntekijän 
lähettämisjäsenvaltiossa viettämän ajan ja 
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hänen tavanomaisessa työpaikassaan 
viettämänsä ajan suhde;

Or. de

Tarkistus 226
Cornelis de Jong

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

Or. en

Tarkistus 227
Anna Hedh

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
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 228
Cornelis de Jong
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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) työntekijän lähettävä työnantaja 
mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista tai korvaa ne täysin 
siten, että varmistetaan ihmisarvoinen 
elintaso koko lähettämisen ajan;
myönteisessä tapauksessa selvitys 
menettelystä sekä lisäksi

Or. en

Tarkistus 229
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 
menettelystä sekä lisäksi

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

Or. en

Tarkistus 230
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) 
työntekijä.

(e) lähetetty työntekijä ei korvaa toista 
lähetettyä työntekijä paitsi sairauden tai 
irtisanoutumisen tapauksessa.
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Or. en

Tarkistus 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) lähetetty työntekijä ei korvaa lakossa 
olevaa työntekijää.

Or. en

Tarkistus 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Sisältyy 3 artiklan 2 c kohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 233
Anna Hedh

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

Väärinkäytösten ja kiertämisen estäminen
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet, jotta yrityksiä 
estetään käyttämästä väärin ja/tai 
kiertämästä sääntöjä siten, että 
lähetetyiltä työntekijöiltä riistetään tai 
pidätetään heidän oikeutensa, ja 
erityisesti jotta estetään samaan tehtävään 
suoritettavat peräkkäiset lähettämiset, 
joilla pyritään kiertämään tämän 
direktiivin ja direktiivin 96/71/EY
säännökset.
Lähetettyjä työntekijöitä ei saa käyttää 
korvaamaan työntekijöitä, jotka käyttävät 
perusoikeuttaan työtaistelutoimiin.

Or. en

Tarkistus 234
Olga Sehnalová

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kaikkien työehtoja koskevien tietojen on oltava kattavasti ja maksutta työntekijöiden 
saatavilla.

Tarkistus 235
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville muilla kielillä 
kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa 
palvelut tarjotaan

Or. de

Tarkistus 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 237
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) asetettava työntekijöiden ja 
palveluntarjoajien saataville tiivistetty 
esite, josta käyvät ilmi sovellettavat 
keskeiset työehdot, valitusmenettelyt sekä 
oikeudelliset menettelyt ja rangaistukset, 
joita sovelletaan noudattamisen 
laiminlyönnin tapauksessa; nämä tiedot 
on annettava pyynnöstä vammaisten 
käytettävissä olevassa muodossa

Or. de

Tarkistus 238
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) ilmoitettava 9 artiklan d kohdassa 
määritelty edustaja

Or. en

Tarkistus 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) pidettävä maakatsauksissa annettavat 
tiedot ajan tasalla.

(f) pidettävä maakatsauksissa annettavat
tarkat ja tyhjentävät tiedot ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 240
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään helpottamaan muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien ja lähetettyjen työntekijöiden mahdollisuuksia tutustua työehtosopimusten 
sisältöön.
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Tarkistus 241
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Artiklan sanamuodossa olisi selkeästi kunnioitettava eri työmarkkinamalleissa toimivien 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä ja niiden roolia suhteessa hallitukseen/viranomaisiin. 
Koska palkkojen laskentamenetelmät vaihtelevat suuresti jäsenvaltioittain, yksityiskohtainen 
sääntely voisi johtaa siihen, että osa työntekijöiden palkkioista jää sääntelyn ulkopuolelle.

Tarkistus 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 244
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos kaksi ulkomaista palveluntarjoajaa tai 
useampi ulkomainen palveluntarjoaja 
lähettää työntekijöitä työpaikalle, jossa on 
yli 25 työntekijää, on perustettava 
tilapäinen tiedottamis- ja kuulemiselin. 
Elimellä, joka koostuu pääasiallisen 
toimeksisaajan ja palveluntarjoajien 
johdon sekä työntekijäjärjestöjen 
edustajista, varmistetaan lähetettyjen 
työntekijöiden tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeuden toteutuminen.

Or. en

Tarkistus 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
'Tilapäiset tiedottamis- ja 

kuulemiskeskukset rajat ylittävää 
työskentelyä varten'

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 
tilapäinen tiedottamis- ja kuulemiskeskus 
rajat ylittävää työskentelyä varten 
paikkaan, johon työntekijöitä on lähetetty, 
kun vähintään kaksi ulkomaista 
palveluntarjoajaa lähettää työntekijöitä 
työpaikalle.
2. Pääasiallisen toimeksisaajan keskus-
tai paikallishallinnon on oltava vastuussa 
siitä, että paikallisille työntekijöiden 
edustajille ilmoitetaan viipymättä, ja siitä, 
että käynnistetään neuvottelut rajat 
ylittävää työskentelyä varten 
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muodostettavan tiedottamis- ja 
kuulemiskeskuksen perustamisesta. 
Jäsenvaltioiden on laadittava tätä 
keskusta varten kansallisen sääntelyn 
mukaiset menettelysäännöt. 
3. Rajat ylittävää työskentelyä varten 
perustettavien tilapäisten tiedottamis- ja 
kuulemiskeskusten on oltava toiminnassa 
koko työn/sopimuksen keston ajan ja 
käynnistettävä toimintansa, kun 
vähintään kaksi ulkomaista 
palveluntarjoajaa on lähettänyt 
työntekijöitä työpaikalle. 
4. Rajat ylittävää työskentelyä varten 
perustettavien tilapäisten tiedottamis- ja 
kuulemiskeskusten on koostuttava 
pääasiallisen toimeksisaajan 
hallinnollisten yksiköiden edustajista ja 
kyseisellä työpaikalla työskentelevistä 
työntekijöiden edustajista.
5. Rajat ylittävää työskentelyä varten 
perustettavien tilapäisten tiedottamis- ja 
kuulemiskeskusten on vahvistettava 
lähetettyjen työntekijöiden oikeutta saada 
tietoa ja tulla kuulluksi työpaikallaan.
6. "Tiedottaminen" ja "kuuleminen" on 
määritelty 6 päivänä toukokuuta 2009 
annetun direktiivin 2009/38/EY 2 artiklan 
1 kohdan f ja g alakohdassa.

Or. de

Tarkistus 246
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen 
toimivaltaisten viranomaisten esittämiin 
perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin 

2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on 
kuuluttava erityisesti vastaaminen nopeasti 
ja tehokkaasti niiden toimivaltaisten 
viranomaisten esittämiin perusteltuihin 
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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.

tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä 
tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, 
myös selvityksiä mahdollisista 
väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden 
välillä harjoitetusta toiminnasta, ja 
asianmukaisten toimien käynnistäminen 
kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 248
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jatkuva kieltäytyminen pyydettyjen 
tietojen toimittamisesta antaa pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle oikeuden laatia 
julkisesti saataville oleva luettelo 
viranomaisista, jotka ovat kieltäytyneet 
yhteistyöstä, ja oikeuden ilmoittaa siitä 
komissiolle. Komissio ylläpitää julkisesti 
saatavissa olevaa luetteloa sille 
ilmoitetuista viranomaisista, jotka eivät 
ole olleet yhteistyöhaluisia. 

Or. de

Tarkistus 249
Cristian Silviu Buşoi

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 30 päivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Joissakin tilanteissa, joissa pyydettyjen tietojen toimittaminen edellyttää tarkastuksia, kaksi 
viikkoa vaikuttaa liian lyhyeltä. Olisi asetettava realistisempia määräaikoja, jotta jäsenvaltiot 
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voivat noudattaa niitä.

Tarkistus 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 kuukauden 
kuluessa, jos vastaus edellyttää itse 
paikalla tehtävää tarkastusta.

Or. en

Tarkistus 251
Cristian Silviu Buşoi

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
kolmen työpäivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, missä tilanteissa tätä kiireellistä menettelyä sovellettaisiin, ja 24 tuntia 
vaikuttaa kovin lyhyeltä ajalta. Kolme työpäivää vaikuttaa kohtuullisemmalta määräajalta.

Tarkistus 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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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

Tarkistus 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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.

Or. en

Tarkistus 254
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sijoittautumisjäsenvaltion rooli Vastaanottajajäsenvaltion ja
sijoittautumisjäsenvaltion rooli



PE498.075v01-00 76/117 AM\916992FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sijoittautumisjäsenvaltion rooli Vastaanottajajäsenvaltion ja
sijoittautumisjäsenvaltion yhteistyö

Or. en

Tarkistus 256
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Palveluntarjoajan 
sijoittautumisjäsenvaltion on jatkettava 
toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin 
työntekijöihin liittyvää valvontaa ja 
seurantaa ja toteutettava siltä osin 
tarvittavat valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti. 
Tämä vastuu ei millään tavalla vähennä 
vastaanottajajäsenvaltion 
mahdollisuuksia valvontaan ja 
seurantaan sekä aiheellisten valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
toteuttamiseen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että työskentelymaan viranomaisilla on yleinen vastuu väärinkäytösten 
valvonnasta, kun toisesta maasta lähetetään tilapäisesti työntekijöitä, ja että alkuperämaan 
viranomaiset tekevät yhteistyötä työskentelymaan viranomaisten kanssa. Tarkistuksella 
pyritään täsmentämään, että tätä valvontaa voidaan harjoittaa vastaanottajajäsenvaltion 
viranomaisten aloitteesta. 

Tarkistus 257
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vastaanottajajäsenvaltio on 
direktiivin 96/71/EY 5 artiklan mukaisesti 
vastuussa ja sen on siksi jatkettava 
valvontaa ja seurantaa ja toteutettava 
aiheelliset valvonta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteet 
lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja 
hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti 
alueelleen lähetettyjen työntekijöiden 
osalta.

Or. en

Tarkistus 258
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on asetettava 
käyttöön tarvittavat voimavarat, jotta 
tarkastukset ja valvonta tapahtuvat 
tehokkaasti ja jotta voidaan täyttää tähän 
direktiiviin liittyvät tietopyynnöt, joita joko 
vastaanottajajäsenvaltio tai 
sijoittautumisjäsenvaltio esittävät.
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Or. en

Tarkistus 259
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Työntekijän ollessa lähetettynä 
toiseen jäsenvaltioon 
vastaanottajajäsenvaltion viranomaiset 
ovat vastuussa direktiivin 96/71/EY 
mukaisesti noudatettavien työolojen 
tarkastamisesta. Ne voivat suorittaa 
omasta aloitteestaan tosiasiallisia 
tarkastuksia ja valvontatoimia, eivätkä 
sijoittautumisvaltion viranomaisten 
suorittamien tarkastusten tai 
valvontatoimien tulokset sido niitä 
mitenkään.

Or. en

Tarkistus 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 261
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajalla, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, tai toimeksisaajalla 
on velvollisuus esittää 
ilmoitusjärjestelmän kautta 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus, jonka yritykset 
voivat helposti täyttää mahdollisimman 
pitkälti etäältä ja sähköisesti ja 
viimeistään palveluntarjoamisen alkaessa, 
jotta toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset voivat harjoittaa tehokasta 
ja riittävää tarkastamista ja valvontaa.

Or. en

Tarkistus 262
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Direktiivin 96/71/EY 3 ja 5 artiklan 
noudattamisen parantamiseksi
jäsenvaltiot, joihin lähettäminen 
suuntautuu, voivat edellyttää erityisesti
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä, jotka eivät 
kuitenkaan rajoitu tässä luettelossa 
esitettyihin:

Or. de
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Tarkistus 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä tämän artiklan 
2 a kohdan (uusi) mukaisesti yksilöidyillä 
toimialoilla:

Or. en

Tarkistus 264
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä
seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 
valvontatoimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 265
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
palveluntarjoajalla, joka on sijoittautunut 
toiseen jäsenvaltioon, tai toimeksisaajalla 
on velvollisuus esittää 
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ilmoitusjärjestelmän kautta 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus, jonka yritykset 
voivat täyttää helposti etäältä ja 
mahdollisuuksien mukana elektronisesti 
ja viimeistään palveluntarjoamisen 
alkaessa, jotta toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset voivat harjoittaa tehokasta 
ja riittävää tarkastamista ja valvontaa.

Or. en

Tarkistus 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 267
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 

Poistetaan.
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voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, 
yhden tai useamman selvästi 
yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän 
läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen 
ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä 
lähettämisen perusteena olevista 
palveluista

Or. en

Tarkistus 268
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 269
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) velvollisuus säilyttää tai asettaa 
saataville ja/tai säilyttää palvelun 
tarjoamispaikassa paperikopio tai 
sähköinen kopio työsopimuksesta (tai 
vastaavasta direktiivissä 91/533/EY 
tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna 
tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut 
lisätiedot), palkkalaskelmasta, 
työaikatodistuksesta, palkanmaksun 
suorittamista koskevasta todistuksesta, A1-
lomake todistuksena kotijäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmään kuulumisesta, 
direktiivin 89/931/EY mukainen 
turvallisuus- ja terveysvaaroja työssä 
koskeva arviointi, jos lähetetty työntekijä 
on kolmannen maan kansalainen, 
työluvan ja oleskeluluvan kopiot sekä 
muut asiakirjat, joita tarvitaan direktiivin 
96/71/EY ja tämän direktiivin 
noudattamisen tarkastamiseksi, tai kopio 
vastaavista asiakirjoista lähettämisen ajan 
sen alueella olevassa helppopääsyisessä ja 
selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten 
työpaikalla tai rakennustyömaalla taikka 
kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden 
osalta päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, 
jota käytetään palvelun tarjoamisessa

Or. en

Tarkistus 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 271
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Cornelis de Jong

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

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

(c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna,
kun nämä asiakirjat ovat tärkeitä 
lähettämisen luonteen ja direktiivin 
96/71/EY noudattamisen toteamista varten

Or. en

Tarkistus 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 274
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 276
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) velvollisuus nimetä laillinen edustaja, 
jonka on asuttava 
vastaanottajajäsenvaltiossa lähettämisen 
ajan. Laillisen edustajan tehtävänä on 
kattaa oikeudelliset ja hallinnolliset 
menettelyt sekä neuvottelut 
kansainvälisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti tarvittaessa 
neuvottelee työnantajan puolesta 
lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion 
asianomaisten työmarkkinaosapuolten 
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kanssa kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti sinä aikana, kun 
palveluja suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 277
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) muut hallinnolliset vaatimukset ja 
valvontatoimenpiteet, joita ilman 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset elimet eivät 
voi suorittaa valvontatehtäväänsä 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 278
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ilmoitusjärjestelmässä on annettava 
tiedot ainakin lähettämisen kestosta ja 
alkamispäivästä, lähetettyjen 
työntekijöiden henkilöllisyydestä ja 
määrästä sekä työpaikoista 
vastaanottajajäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 279
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on asetettava 
palveluntarjoajille määräämänsä 
hallinnolliset vaatimukset ja 
valvontatoimenpiteet julkisesti saataville.

Or. de

Tarkistus 280
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki hallinnolliset vaatimukset ovat
yleisesti palveluntarjoajien saatavilla ja 
että niitä päivitetään säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on riskiarvioinnin 
pohjalta yksilöitävä toimialat, joilla 
1 kohdassa lueteltuja kansallisia 
valvontatoimenpiteitä voidaan soveltaa. 
Riskinarviointia tehtäessä on otettava 
huomioon suurten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, 
toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, 
mahdolliset aiemmat 
sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen 
työntekijäryhmien erityisen haavoittuva 
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asema.

Or. en

Tarkistus 282
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 283
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden 
tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan 

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

jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
vähintään seuraavat valvontatoimenpiteet 
ja ne voivat mennä unionin lainsäädäntöä 
noudattaen pitemmälle ottaessaan 
käyttöön muita hallinnollisia vaatimuksia 
ja valvontatoimenpiteitä, joita tehokas 
valvonta edellyttää.

Or. en

Tarkistus 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 285
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on vuosittain 
ilmoitettava komissiolle suoritettujen 
tarkastusten määrä ja tarkastettujen 
palveluntarjoajien määrä, tarkastettujen 
lähetettyjen työntekijöiden määrä, selvitys 
havaituista ongelmista ja keinoista, joilla 
tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY 
vaatimuksia on kierretty, sekä 
perusteellinen arvio suuntauksista sekä 
saavutetuista tuloksista ja saaduista 
opetuksista.

Or. en

Tarkistus 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 287
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 288
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita 
vastaaviin toimiin sovellettavista 
vanhentumisajoista tai määräajoista 
annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista sillä 
edellytyksellä että vähimmäismääräaika 
on kuusi kuukautta.
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Or. en

Tarkistus 289
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Oikeudellisiin tai hallinnollisiin
toimiin ryhtyviä lähetettyjä työntekijöitä 
on suojeltava työnantajan haitalliselta 
kohtelulta, joka aiheutuu työnantajaan 
kohdistuvista oikeudellisista toimista.

Or. en

Tarkistus 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 291
Cornelis de Jong

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

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

(b) palautetaan matka-, majoitus- ja 
ruokailukustannukset, jotka on vähennetty 
palkasta tai joista työnantaja ei ole 
maksanut korvausta.

Or. en

Tarkistus 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nettopalkan käsitettä ei tunneta useimmissa unionin maissa. Eri maiden vero- ja 
sosiaaliturvalainsäädännössä määritellään työntekijöiden velvollisuudet, jotka liittyvät 
verojen, jäsenmaksujen ja muiden julkisoikeudellisten maksujen vähentämiseen työntekijän 
palkasta. Sitä on mahdotonta määritellä, koska direktiivin 96/71/EY mukaisesti taattua samaa 
bruttopalkkaa nauttivien eri työntekijöiden nettopalkka vaihtelee huomattavasti työntekijän 
perhetilanteen ja verottamispaikan mukaan.

Tarkistus 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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

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

Or. en

Tarkistus 294
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden suurella enemmistöllä ei ole yhteisvastuuta koskevaa järjestelmää. 12 artikla 
on toissijaisuusperiaatteen vastainen. Se on kohtuuton, koska syyllisyydestä riippumaton 
seurausvastuu on yleisten oikeusperiaatteiden ja jopa EU:n lainsäädännön periaatteiden 
vastainen. Se kohtelisi kotimaisia ja muita palveluntarjoajia eri tavalla ja siten haittaisi 
vapautta tarjota palveluja. Yhteisvastuuseen pakottaminen aiheuttaisi yrityksille suuria 
kustannuksia mutta ei olisi tehokas tapa panna tämä direktiivi täytäntöön.

Tarkistus 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(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 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

Or. en
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Tarkistus 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(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.

Or. en

Tarkistus 298
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

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

Or. en

Tarkistus 299
Phil Bennion

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

Komission teksti Tarkistus

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 

Kun kyse on direktiivin 96/71/EY liitteessä 
tarkoitetuista rakennustöistä, jäsenvaltiot 
voivat kaikkien direktiivin 96/71/EY 
1 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvien työntekijöiden lähettämisten 
osalta säätää syrjimättömällä tavalla 
suhteessa sen alueelle sijoittautuneiden 
välittömien alihankkijoiden työntekijöiden 
vastaavien oikeuksien suojeluun, että 
lähetetty työntekijä ja/tai sijoitusrahastot 
tai työmarkkinaosapuolten instituutiot 
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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:

voivat pitää sitä toimeksisaajaa, jonka 
välitön alihankkija työnantaja
(palveluntarjoaja tai tilapäistä työvoimaa 
välittävä tai työvoiman vuokrausta 
harjoittava yritys) on, työnantajan lisäksi 
tai asemesta vastuullisena seuraavien 
maksamatta jättämisestä:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 300
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
alihankintaketjun yhteisvastuuta 
koskevasta järjestelmästä kaikkien 
direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan 
kuuluvien työntekijöiden lähettämisten 
osalta.
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vastuullisena seuraavien maksamatta 
jättämisestä:

Tapauksissa, joissa lähetettyjen 
työntekijöiden työnantaja on alihankkija, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pääasiallista toimeksisaajaa ja kaikkia 
välittäviä alihankkijoita voidaan 
työnantajan lisäksi tai asemesta pitää 
vastuullisena siitä, jos työnantaja 
laiminlyö sille direktiivissä 96/71/EY ja 
tässä direktiivissä asetettujen velvoitteiden 
noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 301
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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:

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

Or. en
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Tarkistus 302
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 304
Sirpa Pietikäinen

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 307
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 308
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



PE498.075v01-00 104/117 AM\916992FI.doc

FI

Tarkistus 310
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 311
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 312
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 314
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 315
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden, joissa on 1 kohdan 
mukainen vastuujärjestelmä, 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.

Or. en

Tarkistus 316
Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa ei pidetä vastuullisena 
1 kohdan mukaisesti, jos palveluntarjoaja 
tai toimeksisaaja on täysin noudattanut 
velvoitteita esittää toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille ilmoitus 
9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai on 
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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.

täysin noudattanut velvoitetta 
asianmukaista huolellisuutta koskevassa 
järjestelmässä tapauksissa, joissa 
jäsenvaltiossa sovelletaan tällaista 
järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 318
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 319
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tällä ei millään tavalla suljeta pois 
tiukempien vastuusääntöjen soveltamista 
kansallisella tasolla.
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toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Or. en

Tarkistus 320
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 322
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 323
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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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. Jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle tämän direktiivin ja 
direktiivin 96/71/EY mukaisissa 
lähetettyjä työntekijöitä koskevissa 
tilanteissa määrättyjen hallinnollisten 
sakkojen ja seuraamusten valtionrajat 
ylittävään täytäntöönpanoon on 
sovellettava keskinäisen avunannon ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja 
tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä ja 
menettelyjä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin lainsäädännössä 
mahdollisesti vahvistettujen keinojen 
käyttämistä.

Or. en

Tarkistus 325
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan 
voimassa olevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti 
pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista 
viranomaista perimään sakon tai asetuksen 
(EY) N:o 987/2009 mukaiset takautuvat 
sosiaaliturvamaksut tai ilmoittamaan 
sakon tai asetuksen (EY) N:o 
987/2009/EY mukaisen takautuvan 
sosiaaliturvamaksun määräämistä 
koskevasta päätöksestä.

Or. en
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Tarkistus 326
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Esittäjäviranomainen voi esittää sakon 
perintää tai sakon tai takautuvan 
sosiaaliturvamaksun määräämisestä 
tehdystä päätöksestä ilmoittamista
koskevan pyynnön, jos sakko tai 
seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai 
pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa 
laaditun täytäntöönpanon mahdollistava 
asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa
mutta täytäntöönpano on mahdollinen 
pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa. 
Esittäjäviranomainen voi kuitenkin 
milloin tahansa pyytää varojen 
jäädyttämistä ja menetetyksi 
tuomitsemista varotoimenpiteenä 
rajoittaakseen riskiä siitä, että sakkoa ei 
saada perittyä ennen kuin päätös on 
lainvoimainen, rikoshyödyn 
jäädyttämisestä ja menetetyksi 
tuomitsemisesta Euroopan unionissa 
annetun direktiivin (…) mukaisesti. 
Vastaanottajajäsenvaltiot voivat lisäksi 
sallia asianomaisten työntekijöiden 
liittämisen vastaanottajajäsenvaltion 
sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

Or. en

Tarkistus 327
Phil Bennion

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 328
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Esittäjäviranomaisen on ilmoitettava 
riitauttamisesta viipymättä 
vastaanottajaviranomaiselle.

Esittäjäviranomaisen on ilmoitettava 
riitauttamisesta viipymättä 
vastaanottajaviranomaiselle, jollei 
toteuttaminen ole mahdollista pyynnön 
vastaanottaneessa jäsenvaltiossa. 
Esittäjäviranomaisen on kuitenkin 
pyydettävä varojen jäädyttämistä ja 
menetetyksi tuomitsemista 
varotoimenpiteenä rajoittaakseen riskiä 
siitä, että sakkoa ei saada perittyä ennen 
kuin päätös on lainvoimainen, 
rikoshyödyn jäädyttämisestä ja 
menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan 
unionissa annetun direktiivin (…) 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 329
Cristian Silviu Buşoi

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

Vastaanottajaviranomainen voi periä 
asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai
oikeushenkilöltä kaikki perinnästä sille 
koituneet kulut ja pidättää ne 
vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin 
vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten menettelyiden tai 
käytäntöjen mukaisesti.

Vastaanottajaviranomainen voi periä 
asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä kaikki perinnästä sille 
koituneet kulut ja pidättää ne 
vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin 
vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten menettelyiden tai 
käytäntöjen mukaisesti. Jos 
vastaanottajaviranomainen pidättää 
kustannuksia perimisen yhteydessä, sen 
on ilmoitettava asiasta 
esittäjäviranomaiselle ja perusteltava 
nämä kustannukset. 

Or. en

Tarkistus 330
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 331
Emilie Turunen



PE498.075v01-00 116/117 AM\916992FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin asiaa koskevassa 
artiklassa ja direktiivissä 96/71/EY 
säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten keskinäinen avunanto on 
toteutettava mahdollisuuksien mukaan 
[viittaus IMI-asetukseen] perustetun 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) avulla 
sekä käyttämällä muita vakiintuneita 
yhteistyömuotoja, kuten kahdenvälisiä 
sopimuksia.

Or. en

Tarkistus 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 333
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
EU:n laajuinen vakavien rikkomusten 

musta lista
Komissio esittää yhden vuoden kuluessa 
20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
vaikutustenarvioinnin, jossa 
tarkastellaan, onko mahdollista laatia 
EU:n laajuinen musta lista direktiivin 
96/71/EY ja tämän direktiivin säännöksiä 
toistuvasti ja vakavasti rikkoneista 
luonnollisista henkilöistä ja 
oikeushenkilöistä.

Or. en

Tarkistus 334
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


