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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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 otettava käyttöön unionin 
tasolla yhdenmukaisempia perusteita, 
jotka helpottaisivat yhteistä tulkintaa.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Kaikkien tällä direktiivillä käyttöön 
otettavien toimenpiteiden on oltava 
perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä, jotta niistä ei aiheudu 
hallinnollista rasitusta ja jotta ne eivät 
haittaa yritysten, erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten, mahdollisuuksia 
luoda uusia työpaikkoja siten, että 
samalla suojellaan lähetettyjä 
työntekijöitä.
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Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
arvioitava yleisesti kaikki tosiseikat 
määrittääkseen, onko työntekijä 
tosiasiallisesti yrityksen lähettämä. Jos 
näyttöä ei voida antaa, asianosaisten 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä viipymättä 
tiivistä yhteistyötä sen selvittämiseksi, 
mitä lainsäädäntöä työsopimukseen on 
sovellettava, ja tehtävä päätöksensä 
Rooma I -asetuksen perusteella.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) IMI-asetusta seuraavan kerran 
tarkistettaessa olisi otettava huomioon, 
että IMI sisältää asioita, joista nykyisin 
määrätään kahdenvälisillä sopimuksilla.

Tarkistus 5
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 velvollisuuksia saattaa 
työehtoja koskevat tiedot maksutta
yleisesti ja tosiasiallisesti paitsi muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
palveluntarjoajien myös asianomaisten 
lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi 
konkretisoitava.



AD\936306FI.doc 5/24 PE502.130v03-00

FI

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lähetetyillä työntekijöillä olisi 
oltava yksilöllinen oikeus saada tietoa ja 
neuvontaa oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan sekä heihin 
sovellettavista työehdoista.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta 
noudatettavia työehtoihin liittyviä 
aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin 
asianmukaisesti ja niiden noudattamista 
voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava ainoastaan tiettyjä 
valvontatoimia tai hallinnollisia 
muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät 
työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. 
Mahdollisten valvontatoimenpiteiden ja 
-vaatimusten olisi oikeudellisen selkeyden 
vuoksi oltava yhdenmukaisia unionin 
tasolla ja niitä olisi voitava soveltaa vain 
siinä tapauksessa, että toimivaltaiset 
viranomaiset eivät pysty suorittamaan 
valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman 
pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja 
ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen 
työntekijöiden työnantajalta tai 
palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion 
viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai 
että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä 
ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi 
katsottujen kansallisten 
valvontatoimenpiteiden tavoitteet 
saavutetaan.
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Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

22) Jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti 
omaksumaan entistä integroidumpi tapa 
lähestyä työsuojelutarkastuksia. Samoin 
olisi selvitettävä, olisiko laadittava yhteisiä 
standardeja, joiden avulla vahvistettaisiin 
vertailukelpoiset menettelyt, käytännöt ja 
vähimmäisstandardit unionin tasolla.

22) Jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti 
omaksumaan entistä integroidumpi tapa 
lähestyä työsuojelutarkastuksia. Olisi myös 
laadittava yhteisiä standardeja 
vertailukelpoisten menettelyjen, 
käytäntöjen ja vähimmäisstandardien 
vahvistamiseksi unionin tasolla.

Tarkistus 9
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) Koska alihankinta on rakennusalalla 
yleistä, on lähetettyjen työntekijöiden 
oikeuksien suojelemiseksi suositeltavaa, 
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 voida 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.
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Tarkistus 10
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.

Tarkistus 11
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.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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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, poikkeavat toisistaan, mikä 
haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, 
ellei mahdottomaksi varmistaa, että 
lähetetyillä työntekijöillä on samantasoinen 
suoja koko unionissa. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin varmistettava, että säädetään 
tehokkaista hallinnollisista sakoista ja/tai 
rangaistuksista, jotta varmistetaan 
direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin 
noudattaminen.

Tarkistus 13
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. Jäsenvaltioiden 
hyvä yhteistyö on olennaisen tärkeää 
direktiivin 96/71/EY asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä 
yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseksi 
yrityksille ja työntekijöille.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
säännökset, toimenpiteet ja 
valvontamenettelyt, joilla varmistetaan
direktiivin 96/71/EY parempi ja 
yhtenäisempi toimeenpano, soveltaminen 
ja käytännön täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa, mukaan luettuina 
toimenpiteet sovellettavien sääntöjen 
väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja 
niihin liittyvien seuraamusten 
määräämiseksi.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla 
myös direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa 
tarkoitettuja yhteysvirastoja.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta – 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) ’esittäjäviranomaisella’ jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista, joka esittää 
apua, tietoa, ilmoitusta tai perimistä 
koskevan pyynnön

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Direktiivin 96/71/EY 1. Direktiivin 96/71/EY 
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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:

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

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen

(b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät 
otetaan palvelukseen ja josta heidät 
lähetetään

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Perustelu

Poiston tarkoituksena on ottaa huomioon sellaisten vastaperustettujen pk-yritysten tilanne, 
jotka saattavat alusta asti saada sopimuksen ja käyttää lähetettyjä työntekijöitä. Tällaisessa 
tilanteessa niiden liikevaihto olisi automaattisesti pienempi sijoittautumisjäsenvaltiossa mutta 
se ei vaikuttaisi yrityksen tosiasialliseen luonteeseen sijoittautumistilanteessa.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia seikkoja voivat olla muiden 
muassa seuraavat:

Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan
seuraavat:

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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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.

tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 
96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista 
työehdoista, joita palveluntarjoajien on 
sovellettava ja noudatettava, mukaan 
luettuina työehtosopimuksissa vahvistetut 
tiedot, annetaan yleisesti saataville 
maksutta sekä 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.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) 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 
tarkoituksenmukaisimmilla kielillä kuin 
sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut 
tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan 
tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan 
keskeiset sovellettavat työehdot, ja 
pyynnöstä vammaisten saavutettavissa 
olevassa muodossa

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
lähettämiseen.

Tarkistus 29
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 anna näitä tietoja, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimiin 
vastaanottajavaltiossa ja tarvittaessa 
yhteistyössä sijoittautumisvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

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 palveluntarjoaja asetetaan vastuuseen ja että tämä 
maksaa asianmukaiset korvaukset lähetetyille työntekijöille ja kantaa asiaan kuuluvat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32
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.

Poistetaan.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus 
tietosuojaa koskevien unionin säännösten 
sekä kansallisen lainsäädäntönsä ja 
käytäntöjensä mukaisesti.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vastaavasti pyytää 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen 
tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia 
sellaisia tietoja, jotka koskevat 
palveluntarjoajan sijoittautumisen 
laillisuutta. Sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä 
nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus 
antaa vastaaville kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille 
yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen 
suorittamisen aloittamista tai viimeistään 
niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa 
voidaan antaa tiedot pelkästään 
palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden 

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

työntekijän läsnäolosta, heidän odotetusta 
lukumäärästään, lähettämisen ennakoidusta 
kestosta ja sijainnista sekä lähettämisen 
perusteena olevista palveluista

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Tarkistus 40
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. 
Kansallisissa menettelysäännöissä on 
kuitenkin säädettävä vähintään kuuden 
kuukauden määräajasta vaatimuksen 
esittämiselle.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY 
liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, 
jäsenvaltioita kannustetaan kaikkien 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden 
lähettämisten osalta ottamaan käyttöön 
järjestelmä, jossa 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:



PE502.130v03-00 20/24 AD\936306FI.doc

FI

Tarkistus 42
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. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei 
pidetä vastuullisena 1 kohdan mukaisesti. 
Jos tällaisia järjestelmiä otetaan käyttöön, 
niitä 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.

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Niiden taloudellisten hallinnollisten 
seuraamusten ja/tai sakkojen valtionrajat 
ylittävään täytäntöönpanoon, joita 
työntekijöiden lähettämistä toiseen 
jäsenvaltioon koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä on määrätty 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
palveluntarjoajalle, on sovellettava 
keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta ja tässä luvussa
säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, 
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rajoittamatta unionin lainsäädännössä 
mahdollisesti vahvistettujen keinojen 
käyttämistä.

sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin 
lainsäädännössä mahdollisesti 
vahvistettujen keinojen käyttämistä.

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Epäämisperusteet

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat hylätä 
perintää tai päätöksen ilmoittamista 
koskevan pyynnön, jos pyyntö on 
puutteellinen tai ei selvästi vastaa kyseistä 
päätöstä tai jos sakon perinnästä 
aiheutuvat kustannukset ovat 
suhteettomat perittävään summaan 
nähden.
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Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottajaviranomaisen on 
hyvitettävä esittäjäviranomaiselle tässä 
luvussa tarkoitettujen sakkojen osalta 
perityt määrät.

1. Tässä luvussa tarkoitettujen 
seuraamusten ja/tai sakkojen osalta perityt 
määrät kertyvät 
vastaanottajaviranomaiselle.

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

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.

Poistetaan.

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä on erityisiä vaikeuksia 
aiheuttava perintä tai erittäin suuri 
määrä, esittäjä- ja 
vastaanottajaviranomainen voivat sopia 
erityisistä korvausmenettelyistä.

Poistetaan.

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, pyynnön esittäneen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on korvattava pyynnön vastaanottaneelle 
jäsenvaltiolle kaikki kustannukset ja 
menetykset, jotka aiheutuvat sakon 
oikeellisuuden tai esittäjäviranomaisen 
antaman perinnän ja/tai varotoimenpiteet 
mahdollistavan asiakirjan pätevyyden 
osalta perusteettomiksi todetuista toimista.

Poistetaan.

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Tarkistuslauseke

Komissio tarkastelee kolmen vuoden 
kuluessa 20 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä jäsenvaltioita kuullen 
tämän luvun soveltamista ottaen 
erityisesti huomioon hallinnollisten 
seuraamusten ja/tai sakkojen 
rajatylittävän täytäntöönpanon 
järjestelmästä saadut kokemukset ja 
järjestelmän toimivuuden ja ehdottaa 
tarvittaessa tarkistuksia tai muutoksia.
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