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LYHYET PERUSTELUT

EU:n tuomioistuin on oikeusasioissa C-438/05 (Viking), C-341/05 (Laval), C-346/06 (Rüffert) 
ja C-319/06 (komissio vastaan Luxemburg) antamissaan tuomioissa selkeästi osoittanut, miten 
riittämätön nykyisin voimassa oleva direktiivi 96/71/EY on. Yritykset ovat kiertäneet ja 
kiertävät siinä vahvistettuja oikeuksia ja suojelusäännöksiä, mikä johtuu myös siitä, että 
direktiivin täytäntöönpano ja soveltaminen jäsenvaltioissa on ollut riittämätöntä.

Direktiivin 96/71/EY tavoitteena on taata lähetetyille työntekijöille palvelujen vapaan 
liikkuvuuden puitteissa vähimmäissuoja erityisesti kun on kyse direktiivin 96/71/EY 3 
artiklassa tarkoitetuista vähimmäispalkoista, työehdoista, turvallisuudesta ja 
terveydenhoidosta vastaanottajajäsenvaltiossa, ja nyt käsiteltävänä oleva direktiivi esitettiin 
sen täytäntöön panemiseksi. On korostettava, että tässä - kuten 3 artiklan 7 kohdassa 
selvennetään - on kyse vähimmäisvaatimuksista, ei enimmäisvaatimuksista, kuten EU:n 
tuomioistuimen viimeisimmästä tulkinnasta voisi päätellä.

Valmistelija katsoo, että täytäntöönpanodirektiivin tavoitteena on varmistaa direktiivin 
96/71/EY asianmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen, luoda yhtäläiset 
kilpailuedellytykset kyseisen maan yrityksille ja muista jäsenvaltioista tuleville kilpaileville 
yrityksille, estää kaikenlainen direktiivin 96/71/EY kiertäminen ja taata työntekijöiden ja 
heidän oikeuksiensa suojelu paikallisten ja lähetettyjen työntekijöiden eriarvoisen kohtelun ja 
kansallisuuteen tai kansalaisuuteen perustuvan työntekijöiden syrjinnän estämiseksi.

Valmistelija keskittyy tarkistuksissaan parantamaan erityisesti lainsäädännön täytäntöön 
panemista ja soveltamista. Tämä tavoite on saavutettavissa vain parantamalla hallinnollista 
yhteistyötä, tehostamalla tarkastus- ja valvontamekanismeja ja tiukentamalla 
vastuuvelvollisuutta koskevia sääntöjä.

Hallinnollisen yhteistyön osalta on esittelijän mielestä korostettava, että jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset elimet tai viranomaiset, joille direktiivin 96/71/EY mukaisten tehtävien 
suorittaminen on uskottu, olisi oltava mahdollisimman suuri toimintavapaus. Koska yritykset 
voivat toimia rajat ylittävästi, olisi myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten voitava toimia 
helposti ja tehokkaasti yli rajojen, erityisesti kun on kyse nopean ja epäbyrokraattisen virka-
avun antamisesta.

Direktiivin 6 ja 7 artiklan mukautuksilla on tarkoitus yksinkertaistaa vastavuoroisen virka-
avun antamista, mutta myös samalla velvoittaa jäsenvaltiot sen antamiseen. Siihen tulee 
sisältyä myös vaatimus asiakirjojen lähettämisestä ja henkilöiden kuulemisesta. 
Palkanmaksusta sekä terveys- ja turvallisuusasioista vastuussa olevat henkilöt eivät 
useimmiten oleskele vastaanottajajäsenvaltiossa. Tämä koskee myös lähetettyjä työntekijöitä, 
koska heidän oleskelunsa vastaanottajajäsenvaltiossa on pituudeltaan rajallinen. 
Tarkastusviranomaisten ei siksi ole mahdollista suorittaa kyselyjä vastaanottajajäsenvaltiossa, 
vaan ne on tehtävä virka-apua käyttäen.

Valmistelija ehdottaa myös avointa määritelmää "toimivaltaiselle viranomaiselle" 2 artiklassa. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä myös muita elimiä tai toimijoita suorittamaan tämän 
direktiivin mukaisia tehtäviä.
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Valmistelija katsoo, että on myös oikeudellisten asioiden valiokunnan tehtävä selventää 
suhdetta muuhun unionin lainsäädäntöön. Direktiiviin on siksi lisätty uusi artikla. Tällä 
direktiivillä ja direktiivillä 96/71/EY taataan työntekijöille vähimmäisoikeudet ja 
sovellettaessa mahdollisesti muuta unionin säädöstä olisi työntekijöiden suojelemiseksi 
sovellettava niitä säännöksiä, jotka ovat työntekijöille suotuisampia.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden toteuttamia valvontatoimia koskeviin 
vähimmäisvaatimuksiin. Niiden on oltava tehokkaita ja riittävän joustavia, jotta 
jäsenvaltioiden viranomaiset voivat puuttua tapauksiin, joissa valvontatoimia kierretään. 
Direktiivin 9 artiklassa ehdotettuja valvontatoimenpiteitä on pidettävä säädettyinä 
vähimmäistoimenpiteinä, ja jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, toteuttavatko ne lisätoimia.

Valmistelija katsoo, että yhteisellä vastuulla on kaksi vaikutusta: sillä on ensinnäkin 
ehkäisevä vaikutus, koska yrityksiä kannustetaan valitsemaan huolellisesti alihankkijat, ja 
toiseksi työntekijöillä on suuremmat mahdollisuudet saada vaatimuksensa huomioon 
otetuiksi, ja verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen taataan.

Paikallisten ja muista jäsenvaltioista tulleiden työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua 
koskevaa periaatetta on noudatettava ja erityisesti vältettävä epäreilua kilpailua, kun on kyse 
palkasta ja työehdoista, sekä taattava kansallisten ja alueellisten työehtosopimusten 
noudattaminen. Siksi tällä direktiivillä luodaan soveltuvat välineet ja vahvistetaan 
valvontatoimenpiteet työnormien noudattamiseksi ja valvomiseksi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
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. Tiivis yhteistyö komission ja 
jäsenvaltioiden välillä on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää ja korostaa
työsuojeluhallinnon ja 
työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää 
tässä suhteessa.
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Or. en

Tarkistus 2
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.

Or. en

Tarkistus 3
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.

Or. en

Tarkistus 4
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 

16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta 
noudatettavia työehtoihin liittyviä 
aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin 
asianmukaisesti ja niiden noudattamista 
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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.

voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava kaikkia tarvittavia
valvontatoimia tai hallinnollisia 
muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät 
työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi.
Mahdollisuutta erilaisten valvontatoimien 
toteuttamiseen ei saisi rajoittaa.

Or. en

Tarkistus 5
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, 

24) Lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien 
suojelemiseksi on tarpeen varmistaa, että 
yritystä, joka antaa palvelujen tarjonnan 
toimeksi alihankkijalle, voidaan pitää 
vastuuvelvollisena yhdessä kyseisen 
alihankkijan tai minkä tahansa muun 
välittäjän kanssa ja/tai näiden asemesta.
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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

Tarkistus 6
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 7
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 

Poistetaan.
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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

Tarkistus 8
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, 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.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
velvollisuuksia ei noudateta, toteutettava 

32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
velvollisuuksia ei noudateta, toteutettava 



PA\922879FI.doc 9/23 PE502.130v01-00

FI

asianmukaiset toimenpiteet, hallinnolliset 
ja oikeudelliset menettelyt mukaan 
luettuina, ja määrättävä tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
jos tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksia rikotaan.

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.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on taata 
palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi 

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

toiseen jäsenvaltioon lähetettävien 
työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen 
tasoisen suojan kunnioittaminen ja edistää 
reilua kilpailua palveluntarjoajien 
keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 12
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' mitä 
tahansa elintä, jonka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan tämän direktiivin 
mukaisia tehtäviä

Or. en

Tarkistus 13
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

Or. en
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Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Suhde muuhun unionin lainsäädäntöön

1. Tällä direktiivillä ei rajoiteta Rooma I 
-asetuksen soveltamista eikä etenkään 
Rooma I -asetuksen 8 artikla mukaisen 
lain soveltamista yksittäisiin 
työsopimuksiin. Sillä ei myöskään 
rajoiteta sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä 
syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 soveltamista.
2. Jos tämä direktiivi on ristiriidassa 
jonkin muun erityisaloja koskevan 
unionin säädöksen kanssa, sovelletaan 
säännöstä, joka takaa työntekijöille 
korkeatasoisemman suojelun.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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:

Or. en

Tarkistus 16
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.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön 
on sisällytettävä myös henkilöiden 
kuuleminen sekä asiakirjojen 
lähettäminen ja muut niihin liittyvät 
palvelut, joista vastaa 
esittäjäviranomainen.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21
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, joihin on 
sisällytettävä vähintään:

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaat tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 
96/71/EY 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.

Or. en

Tarkistus 23
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 

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 direktiivin 96/71/EY ja tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan, voivat 
aloittaa direktiivin 96/71/EY ja tämän 
direktiivin mukaisten velvoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi säädetyn 
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menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa suostumuksella hänen 
puolestaan tai häntä tukeakseen.

oikeudellisen ja/tai hallinnollisen 
menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen 
työnantajansa puolesta tai heitä tukeakseen.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on tarvittavat menettelyt sen 
varmistamiseksi, että lähetetyt työntekijät 
voivat ottaa vastaan kaikki heille kuuluvat 
korvaukset lähetettyinä työntekijöinä 
työskentelynsä aikana.
Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, 
kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät 
lähetettiin.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jäsenvaltioiden 9 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
vahvistamia vaatimuksia ei ole täytetty, 
työantajan on näytettävä toteen, että 
sovellettavia sääntöjä ei ole noudatettu.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(p) maksetaan palkkasaatavat, jotka 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin 
kuuluvien sovellettavien työehtojen 
mukaisesti olisi pitänyt maksaa
(q) palautetaan nettopalkkaan tai 
majoituksen laatuun nähden 
kohtuuttomat kustannukset, jotka on 
pidätetty tai vähennetty palkasta 
työnantajan järjestämän majoituksen 
kattamiseksi.
Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, 
kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet 
siitä jäsenvaltiosta, johon heidät 
lähetettiin.

Or. en
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Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeudellisiin tai hallinnollisiin 
menettelyihin ryhtyviä lähetettyjä 
työntekijöitä suojellaan kaikelta 
työnantajan syrjivältä kohtelulta.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1–2 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:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yritystä, joka antaa palvelujen tarjonnan 
toimeksi alihankkijalle, voidaan pitää 
vastuuvelvollisena yhdessä kyseisen 
alihankkijan tai minkä tahansa muun 
välittäjän kanssa ja/tai näiden asemesta.

(r) vähimmäispalkkaa vastaavat 
nettopalkkasaatavat tai 
sijoitusrahastoihin tai 
työmarkkinaosapuolten instituutioihin 
maksettavat maksut, sikäli kuin nämä 
kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 
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1 kohdan soveltamisalaan
(s) palkkasaatavat tai virheellisesti 
pidätettyjen verojen tai 
sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.
Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on 
rajoitettava koskemaan työntekijän 
oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan 
ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimeksisaajaa, joka on toiminut 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, 
ei pidetä vastuullisena 1 kohdan 
mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on 
sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja 
oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua 
toimeksisaajan toteuttamia 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka 
koskevat alihankkijan antamaa näyttöä 
lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; 
kyseeseen voivat tulla muiden muassa 
palkkalaskelmat, todistus 
palkanmaksusta, todistus 
sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa 
olevien sosiaaliturva- ja/tai 
verovelvollisuuksien noudattamisesta ja 
näyttö siitä, että työntekijöiden 
lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on 
noudatettu.

Or. en

Tarkistus 30
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. 

3. Tämä ei estä jo olemassa olevien 
tiukempien sääntöjen soveltamista 
kansallisella tasolla eikä sellaisten 
sääntöjen käyttöönottoa.
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Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä 
noudattaen säätää tällaisesta vastuusta 
myös muilla aloilla kuin ne, jotka 
mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. 
Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa 
säätää, että toimeksisaajaa, joka on 
toiminut kansallisessa lainsäädännössä 
määriteltyä asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

Or. en

Tarkistus 31
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 komissio 
tarkastelee tämän artiklan soveltamista ja 
ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai 
mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 32
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 

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

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, 
jotka koskevat seuraamuksia, joita 
sovelletaan, jos tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi annettuja 
kansallisia säännöksiä rikotaan, ja 
toteutettava kaikki niiden noudattamisen 
varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [… 
päivämäärä, johon mennessä direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. 
Niiden on ilmoitettava niihin tehdyistä 
muutoksista viipymättä.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
seuraamukset, joita sovelletaan, jos tämän 
direktiivin täytäntöön panemiseksi
annettuja kansallisia säännöksiä rikotaan, 
ja toteutettava kaikki niiden noudattamisen 
varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [… 
päivämäärä, johon mennessä direktiivi on 
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. 
Niiden on ilmoitettava niihin tehdyistä 
muutoksista viipymättä.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Heikentämisen vastainen lauseke -

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

Or. en


