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Tiedoksi lausuman teksti:
EUROOPAN KOMISSION LAUSUMA
Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa, sellaisena kuin se on
muutettuna nyt hyväksytyllä direktiivillä, säädetään, että lähetettynä olosta maksettavat lisät
katsotaan osaksi korvausta siltä osin kuin niitä ei makseta korvauksena lähetettynä olosta
aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista, kuten matka-, majoitus- tai
ruokailukustannuksista. Siinä säädetään myös, että ”vaikuttamatta 1 kohdan h alakohdan
soveltamiseen työnantajan olisi korvattava tällaiset kustannukset lähetetylle työntekijälle
tämän työsuhteeseen sovellettavien kansallisten lakien tai käytäntöjen mukaisesti”.
Komissio katsoo, että ”työsuhteeseen sovellettava kansallinen laki tai käytäntö” on
periaatteessa kotijäsenvaltion kansallinen laki tai käytäntö, ellei kansainvälistä
yksityisoikeutta koskevien unionin sääntöjen nojalla toisin päätetä. Kun otetaan huomioon
tuomioistuimen tuomio asiassa C-396/13 (59 kohta), korvaus kattaa myös tilanteen, jossa
työnantaja vastaa työntekijöiden kustannuksista ilman, että työntekijöiden on maksettava ne
ensin itse ja haettava sitten korvausta.
Komissio panee merkille, että nyt hyväksytyn direktiivin mukaisesti kansainvälisen
maantieliikenteen suuren liikkuvuuden vuoksi työntekijöiden lähettämistä koskevia
tarkistettuja sääntöjä sovelletaan kyseiseen alaan vain sen säädöksen soveltamispäivästä, jolla
muutetaan direktiiviä 2006/22/EY valvontavaatimusten osalta ja vahvistetaan direktiivejä
96/71/EY ja 2014/67/EU koskevia erityisiä sääntöjä siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen
alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon.
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Komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään kyseisen säädöksen
nopeasti sääntöjen mukauttamiseksi alan lähetettyjen työntekijöiden erityistarpeisiin siten,
että samalla varmistetaan maantieliikenteen sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.
Direktiivi 96/71/EY ja direktiivi 2014/67/EU ovat edelleen voimassa maantieliikenteessä
alakohtaisen säädöksen soveltamispäivään saakka. Näitä säädöksiä ei sovelleta
maantieliikenteen toimiin, joihin ei liity työntekijöiden lähettämistä.
Komissio seuraa edelleen tiiviisti nykyisten sääntöjen asianmukaista täytäntöönpanoa
erityisesti maantieliikenteen alalla ja toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä.
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