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25.5.2018 A8-0319/51 

Tarkistus  51 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 

jäsenvaltioon 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Koska lähettämiskausi on 

toisinaan pitkä, on tarpeen säätää, että 

lähettämiskauden kestäessä yli 

24 kuukautta vastanottavana 

jäsenvaltiona pidetään maata, jossa työ 

tehdään. Rooma I -asetuksen periaatteen 

mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion 

lainsäädäntöä sovelletaan tällaisten 

lähetettyjen työntekijöiden 

työsopimuksiin, jos osapuolet eivät ole 

valinneet toisen maan lainsäädännön 

soveltamista. Jos osapuolet ovat valinneet 

toisen maan lainsäädännön soveltamisen, 

tästä ei kuitenkaan voi seurata se, että 

työntekijä jää ilman sellaisten sääntöjen 

mukaista suojaa, joista vastaanottavan 

jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ei 

voida sopimuksin poiketa. Tätä olisi 

sovellettava lähettämiskauden alusta 

alkaen, kun sen keston oletetaan ylittävän 

24 kuukautta, ja 24 kuukauden pituista 

lähettämiskautta seuraavasta 

ensimmäisestä päivästä alkaen, kun tämä 

lähettämiskauden kesto tosiasiallisesti 

ylittyy. Tämä sääntö ei vaikuta 
työntekijöitä toisen jäsenvaltion alueelle 

työhön lähettävien yritysten oikeuteen 

vedota palvelujen tarjonnan vapauteen 

myös silloin, kun lähettämiskausi kestää 

yli 24 kuukautta. Tarkoituksena on 

pelkästään taata oikeusvarmuus silloin, 

(8) Lähettäminen on luonteeltaan 

tilapäistä, ja lähetetty työntekijä palaa 

tavallisesti alkuperämaahansa, kun työ, 

jota varten hänet on lähetetty, on saatu 

päätökseen. Koska lähettämiskausi on 

kuitenkin toisinaan pitkä ja 

vastaanottajamaan työmarkkinoiden ja 

pitkäksi ajaksi lähetettyjen työntekijöiden 

välillä tiedetään olevan yhteys, on tarpeen 

säätää, että lähettämiskauden kestäessä 

yli 24 kuukautta vastanottajamaiden olisi 

huolehdittava siitä, että työntekijöitä 

niiden alueelle työhön lähettävät yritykset 

takaavat lisäehdot, joita on sovellettava 

työntekijöihin jäsenvaltiossa, jossa työ 

tehdään. Lähettämiskautta olisi 

pidennettävä palveluntarjoajan 

perustellun ilmoituksen perusteella. 
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kun Rooma I -asetusta sovelletaan tiettyyn 

erityistilanteeseen, ilman että mainittua 

asetusta muutetaan millään tavalla. 

Tämän myötä työntekijä pääsee 

nauttimaan varsinkin Rooma I -asetuksen 

mukaisista suojasta ja eduista. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/52 

Tarkistus  52 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 

jäsenvaltioon 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Vakiintuneen oikeuskäytännön 

mukaan palvelujen tarjonnan vapautta saa 

rajoittaa ainoastaan, jos tätä voidaan 

perustella yleistä etua koskevilla 

pakottavilla syillä. Kyseisten rajoitusten 

on oltava oikeasuhteisia ja tarpeellisia. 

(9) On tarpeen varmistaa 

työntekijöiden parempi suojelu palvelujen 

tarjoamisen vapauden turvaamiseksi 

oikeudenmukaisesti sekä lyhyellä että 

pitkällä aikavälillä, erityisesti estämällä 

perussopimuksissa turvattujen oikeuksien 

väärinkäyttö. Tällaisen työntekijöiden 

suojelun varmistavat säännöt eivät voi 

kuitenkaan vaikuttaa työntekijöitä toisen 

jäsenvaltion alueelle työhön lähettävien 

yritysten oikeuteen vedota palvelujen 

tarjonnan vapauteen myös silloin, kun 

lähettämiskausi kestää yli 24 kuukautta. 

Kaikkien säännösten, joita sovelletaan yli 

24 kuukaudeksi lähetettyihin 

työntekijöihin, on siten oltava 

sopusoinnussa kyseisen vapauden kanssa. 
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 

palvelujen tarjoamisen vapautta saa 

rajoittaa ainoastaan, jos tätä voidaan 

perustella yleistä etua koskevilla 

pakottavilla syillä ja jos rajoitukset ovat 

oikeasuhteisia ja tarpeellisia. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Tarkistus  53 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 

jäsenvaltioon 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) Muutetaan 3 artikla seuraavasti: 2) a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on varmistettava 

työsuhteeseen sovellettavasta 

lainsäädännöstä riippumatta, että 

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yritykset 

takaavat niiden alueelle työhön 

lähetetyille työntekijöille yhdenvertaisen 

kohtelun nojalla seuraavien seikkojen 

osalta työehdot, jotka vahvistetaan siinä 

jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään: 

 – laein, asetuksin tai hallinnollisin 

määräyksin, ja/tai 

 – työehtosopimuksin tai välitystuomioin, 

jotka on julistettu yleisesti sovellettaviksi 

tai joita muuten sovelletaan 3 artiklan 

8 kohdan mukaisesti. 

 a) enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat; 

 b) palkallisen vuosiloman 

vähimmäiskesto; 

 c) korvaus, mukaan lukien ylityökorvaus; 

tätä alakohtaa ei sovelleta ammatillisiin 

lisäeläkejärjestelmiin; 

 d) työntekijöiden vuokraamista koskevat 

ehdot, erityisesti kun kyseessä on 

tilapäistyövoimaa välittävien yritysten 

suorittama työntekijöiden vuokraaminen; 

 e) työturvallisuus, työterveys ja 
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työhygienia; 

 f) raskaana olevien naisten ja äskettäin 

synnyttäneiden naisten sekä lasten ja 

nuorten työehtoihin ja -oloihin 

sovellettavat suojatoimenpiteet; 

 g) miesten ja naisten tasa-arvoinen 

kohtelu sekä muut syrjintäkieltoa 

koskevat säännökset. 

 h) työntekijöiden majoitusolosuhteet, kun 

työnantaja järjestää majoituksen muualla 

kuin tavanomaisessa työpaikassaan 

työskenteleville työntekijöille; 

 i) lisät tai korvaukset, joilla katetaan 

ammatillisista syistä poissa kotoa 

työskentelevien työntekijöiden matka-, 

majoitus- ja ruokailukustannukset; tätä 

kohtaa sovelletaan lähetetyn työntekijän 

matka-, majoitus- ja 

ruokailukustannuksiin ainoastaan silloin, 

kun työntekijän on matkustettava 

tavanomaiselle työpaikalleen ja takaisin 

siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelle hänet 

on lähetetty työhön, tai kun työnantaja 

lähettää työntekijän tilapäisesti kyseisestä 

työpaikasta toiseen työpaikkaan. 

 Tässä direktiivissä käsite 'korvaus' 

määritellään sen jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön ja/tai käytännön 

mukaisesti, jonka alueelle työntekijä 

lähetetään, ja sillä tarkoitetaan kaikkia 

kansallisen lain, asetuksen, hallinnollisen 

määräyksen, kyseisessä jäsenvaltiossa 

yleisesti sovellettaviksi julistettujen tai 

muuten 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti 

sovellettavien työehtosopimusten tai 

välitystuomioiden mukaisesti pakollisia 

korvauksen muodostavia tekijöitä. 

 Vaikuttamatta direktiivin 2014/67/EU 

5 artiklan soveltamiseen jäsenvaltioiden on 

julkaistava kansallisen lainsäädännön ja/tai 

käytännön mukaisesti ilman tarpeetonta 

viivytystä ja avoimesti kyseisessä 

artiklassa tarkoitetulla yhdellä virallisella 

kansallisella verkkosivustolla korvauksen 

muodostavat tekijät tämän kohdan 
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c alakohdan mukaisesti sekä kaikki 

työehdot 3 artiklan 1 a kohdan mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhdellä virallisella kansallisella 

verkkosivustolla julkaistava tieto on 

täsmällistä ja ajantasaista. Komissio 

julkaisee verkkosivustollaan virallisten 

kansallisten verkkosivustojen osoitteet. 

Jos yhdellä virallisella kansallisella 

verkkosivustolla olevissa tiedoissa ei 

direktiivin 2014/67/EU 5 artiklan 

mukaisesti ilmoiteta, mitä työehtoja on 

sovellettava, tämä on otettava kansallista 

lainsäädäntöä ja/tai käytäntöä noudattaen 

huomioon määriteltäessä seuraamuksia 

tämän direktiivin nojalla annettujen 

kansallisten säännösten rikkomisesta 

siinä laajuudessa kuin direktiivin 

oikeasuhteisuuden varmistamiseksi on 

välttämätöntä. 
1 a. Jos lähettämiskauden tosiasiallinen 

kesto on yli 24 kuukautta, jäsenvaltioiden 

on varmistettava työsuhteeseen 

sovellettavasta lainsäädännöstä 

riippumatta, että 1 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetut yritykset varmistavat 

yhdenvertaisen kohtelun perusteella niiden 

alueelle työhön lähetetyille työntekijöille 

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

työehtojen lisäksi kaikki sovellettavat 

työehdot, jotka vahvistetaan siinä 

jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään: 

a) laein, asetuksin tai hallinnollisin 

määräyksin ja/tai 

b) työehtosopimuksin tai välitystuomioin, 

jotka on julistettu yleisesti sovellettaviksi 

tai joita muuten sovelletaan 3 artiklan 

8 kohdan mukaisesti. 

Tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei 

sovelleta seuraaviin: 

a) työsopimuksen tekemistä ja päättämistä 

koskevat menettelyt, muodollisuudet ja 

ehdot, mukaan lukien 

kilpailukieltolausekkeet; 

b) ammatilliset lisäeläkejärjestelmät. 

Jos 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

yritys korvaa lähetetyn työntekijän toisella 

samaa työtä samassa paikassa tekevällä 
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lähetetyllä työntekijällä, lähettämiskauden 

kesto on tätä kohtaa sovellettaessa 

kyseisten yksittäisten työntekijöiden 

lähettämiskausien yhteenlaskettu kesto. 

Tämän artiklan soveltamiseksi on 

vahvistettava käsite ’sama työ samassa 

paikassa’ ottaen huomioon muun muassa 

tarjottavan palvelun luonne, suoritettava 

työ ja työpaikan osoite (osoitteet).” 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään palauttamaan teksti komission ehdotuksen mukaiseksi; siinä lähettämisen 

pituudeksi ehdotettiin 24:ä kuukautta. Palveluiden tarjoamiseen ei nykyisellään sovelleta määräaikaa 

työntekijöiden lähettämisen yhteydessä. 

Neuvotteluryhmä lyhensi 24 kuukauden määräaikaa kahteentoista kuukauteen, joka on erittäin lyhyt ja 

rajoittaa siksi yhtä unionin perusvapautta eli palvelujen vapaata liikkuvuutta. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Tarkistus  54 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 

jäsenvaltioon 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Direktiivejä 96/71/EY ja 

2014/67/EU ei sovelleta tieliikennealaan 

ennen sellaisen säädöksen 

soveltamispäivää, jolla muutetaan 

direktiiviä 2006/22/EY 

valvontavaatimusten osalta ja jossa 

annetaan direktiiviin 96/71/EY ja 

direktiiviin 2014/67/EU liittyvät, 

työntekijöiden lähettämistä työhön 

maantieliikennealalla koskevat erityiset 

säännöt. 

Or. en 

Perustelu 

Neuvotteluryhmä ei ratkaissut edelleen vireillä olevien rikkomustapausten ja hallinnollisten kysymysten 

ongelmaa, kun liikennealalla sovelletaan direktiiviä 2014/67 (täytäntöönpanodirektiivi). 

Tarkistuksella pyritään keskeyttämään näiden toimenpiteiden soveltaminen siihen saakka, kun 

liikennealalla on hyväksytty ja sovelletaan erityisiä sääntöjä (erityissäännöksinä, jotka ovat osa 

liikkuvuuspakettia ja joista käydään keskusteluja). 

 


