
 

PA\1115076SV.docx  PE597.610v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
 

2016/0070(COD) 

24.1.2017 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 

från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor  

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

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

Föredragande av yttrande: Christel Schaldemose 

 



 

PE597.610v01-00 2/8 PA\1115076SV.docx 

SV 

PA_Legam 



 

PA\1115076SV.docx 3/8 PE597.610v01-00 

 SV 

KORTFATTAD MOTIVERING 

I. Inledning 

Den 8 mars 2016 lade kommissionen fram det efterlängtade förslaget om ändring av 

direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av 

tjänster. Den föreslagna riktade översynen syftar till att ta upp frågor som inte kunde lösas i 

tillräcklig utsträckning i det ursprungliga direktivet eller som har dykt upp på grund av EU-

domstolens rättspraxis, såsom illojal konkurrens och främjande av principen att samma arbete 

på samma plats ska ge rätt till samma lön. Syftet är att underlätta utstationeringen av 

arbetstagare i ett klimat av sund konkurrens och respekt för arbetstagarnas rättigheter.  

I direktivet från 1996 upprättas EU:s regelverk för att skapa jämvikt mellan målet att 

underlätta ett gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster å ena sidan och att säkerställa 

skyddet för utstationerade arbetstagare och garantera lika villkor mellan inhemska och 

utländska konkurrenter å andra sidan. 

Den riktade översynen, som kommissionen lagt fram, inför ändringar på tre olika 

huvudområden: 1) lön till utstationerade arbetstagare, bland annat vid situationer av 

underleverans, 2) regler om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och 3) långvarig 

utstationering. Översynen skulle komplettera tillämpningsdirektivet från 2014, som syftar till 

att bekämpa bedrägerier och förbättra det administrativa samarbetet mellan de nationella 

myndigheterna med ansvar för utstationering. 

II. Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden ställer sig bakom det övergripande syftet med kommissionens förslag och ser 

positivt på att kommissionen erkänner behovet att ta itu med vissa grundläggande problem 

med det nuvarande regelverket genom en översyn av direktivet om utstationering av 

arbetstagare snarare än genom enbart verkställighetsåtgärder. 

Kommissionens förslag är ett välkommet steg i rätt riktning. Föredraganden anser att det är ett 

välavvägt och proportionerligt förslag som inte på ett otillbörligt sätt inskränker principen om 

frihet att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden. I detta sammanhang anser 

föredraganden att den rättsliga grunden behöver utökas till att omfatta inte bara 

artiklarna 53.1 och 62 utan även artiklarna 151 och 153. Detta skulle på ett lämpligare sätt 

återspegla instrumentets syfte när det gäller att skapa en balans mellan den fria rörligheten för 

tjänster och skyddet av arbetstagare. Föredraganden har dock inte lagt fram ändringsförslag 

om detta, eftersom det är lämpligare att det behandlas av det ansvariga utskottet. 

Föredraganden föreslår en rad ändringar för att åtgärda vissa brister i kommissionens förslag. 

Dessa inbegriper särskilt följande: 

1. Utstationeringens varaktighet 

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att införa en fast tidsgräns för när de 

arbetsrättsliga villkoren i värdmedlemsstaten måste tillämpas. Föredraganden anser dock att 

de föreslagna 24 månaderna är för lång tid och riskerar oönskade effekter, till exempel en 

minskning av den övergripande lönenivån i vissa sektorer.  

För att ta itu med detta föreslår föredraganden att perioden ska förkortas till sex månader, 

som ska räknas samman från första dagen för att undvika potentiellt missbruk. Detta skulle 

mer adekvat återspegla den genomsnittliga varaktigheten på en utstationering, som för 

närvarande är fyra månader. Det skulle också innebära att direktivet blev mer i linje med 

befintlig praxis i fråga om tillämpliga inkomstskatteregler.  
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Föredraganden anser att mer behöver göras för att förtydliga skäl 8 och dess rättsliga följder i 

lagstiftningstexten. 

 

2.  Lön 

Föredraganden kan inte godta kommissionens förslag om att på EU-nivå införa en definition 

av ”lön” eftersom man då riskerar att inte ta hänsyn till den breda mångfalden i 

medlemsstaternas tillvägagångssätt. Redan inom det befintliga regelverket måste 

medlemsstaterna tillhandahålla detaljerad information om vad ”lön” betyder och består av i 

sin respektive lagstiftning och praxis. Denna information måste finnas tillgänglig på en 

särskild webbplats. Införandet av en ny definition på EU-nivå skulle leda till osäkerhet om 

rättsläget för såväl arbetstagare som företag och sannolikt leda till en rad domstolsmål. Detta 

ger dessutom upphov till frågor om subsidiaritet, som flera medlemsstater också har uttryckt 

oro över. 

Direktivet bör alltså i stället förtydliga att värdmedlemsstaten har exklusiv behörighet att 

bestämma vilka delar som ingår i lönen, utifrån sin nationella lagstiftning och praxis.  
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 

och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre än 

24 månader föreskriva att 

värdmedlemsstaten anses vara det land där 

arbetet utförs. I enlighet med principen i 

Rom I-förordningen ska lagstiftningen i 

värdmedlemsstaten därför tillämpas på de 

utstationerade arbetstagarnas 

anställningsavtal om inget annat lagval har 

gjorts av parterna. Om ett annat val gjorts 

kan det dock inte medföra att de anställda 

förvägras det skydd som de erbjuds genom 

bestämmelser från vilka undantag inte får 

göras genom avtal enligt lagen i 

värdmedlemsstaten. Detta bör gälla från 

början av utstationeringen när den 

förväntas vara i mer än 24 månader och 

från första dagen efter de 24 månaderna när 

utstationeringens faktiska varaktighet 

överstiger denna period. Denna 

bestämmelse påverkar inte rätten hos 

företag som utstationerar arbetstagare till 

en annan medlemsstats territorium att 

åberopa friheten att tillhandahålla tjänster 

även i fall där utstationeringen överskrider 

24 månader. Syftet är helt enkelt att skapa 

rättslig förutsebarhet vid tillämpningen av 

Rom I-förordningen på en specifik 

situation utan att ändra förordningen på 

något sätt. Arbetstagaren kommer framför 

allt att åtnjuta skydd och förmåner i 

enlighet med Rom I-förordningen. 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre än 

sex månader föreskriva att 

värdmedlemsstaten anses vara det land där 

arbetet utförs. I enlighet med principen i 

Rom I-förordningen ska lagstiftningen i 

värdmedlemsstaten därför tillämpas på de 

utstationerade arbetstagarnas 

anställningsavtal om inget annat lagval har 

gjorts av parterna. Om ett annat val gjorts 

kan det dock inte medföra att de anställda 

förvägras det skydd som de erbjuds genom 

bestämmelser från vilka undantag inte får 

göras genom avtal enligt lagen i 

värdmedlemsstaten. Detta bör gälla från 

början av utstationeringen när den 

förväntas vara i mer än sex månader och 

från första dagen efter de sex månaderna 

när utstationeringens faktiska varaktighet 

överstiger denna period. Denna 

bestämmelse påverkar inte rätten hos 

företag som utstationerar arbetstagare till 

en annan medlemsstats territorium att 

åberopa friheten att tillhandahålla tjänster 

även i fall där utstationeringen överskrider 

sex månader. Syftet är helt enkelt att skapa 

rättslig förutsebarhet vid tillämpningen av 

Rom I-förordningen på en specifik 

situation utan att ändra förordningen på 

något sätt. Arbetstagaren kommer framför 

allt att åtnjuta skydd och förmåner i 

enlighet med Rom I-förordningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom arbetet inom 

internationella vägtransporter präglas av 

stor rörlighet ger genomförandet av 

direktivet om utstationering av 

arbetstagare upphov till särskilda rättsliga 

frågor och svårigheter (särskilt när 

kopplingen till den berörda 

medlemsstaten är otillräcklig). Dessa 

utmaningar behandlas lämpligast genom 

sektorsspecifik lagstiftning tillsammans 

med andra EU-initiativ som syftar till en 

mer välfungerande inre marknad för 

vägtransporter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Medlemsstaterna är behöriga att 

införa lönebestämmelser i enlighet med sin 

lagstiftning och praxis. Nationella 

lönebestämmelser som tillämpas på 

utstationerade arbetstagare måste dock 

motiveras av behovet att skydda 

utstationerade arbetstagare, och får inte 

medföra någon oproportionerlig 

inskränkning av tillhandahållandet av 

tjänster över gränserna. 

(12) Medlemsstaterna är exklusivt 

behöriga att införa lönebestämmelser i 

enlighet med sin lagstiftning och praxis. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 1 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 1 ska följande punkt 

läggas till: 

 ”4a. Detta direktiv ska inte påverka 

medlemsstaternas förmåga att tillämpa 

eller införa lagar, bestämmelser eller 

andra författningar som är förmånligare 

för arbetstagarna eller att tillåta eller 

främja att kollektivavtal som är 

förmånligare för arbetstagarna används.” 

Or. en 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utstationering som överstiger 24 månader Utstationering som överstiger sex månader 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För tillämpningen av punkt 1 ska, 

vid utbyte av utstationerade arbetstagare 

som utför samma arbete på samma plats, 

den sammanlagda varaktigheten av de 

2. För tillämpningen av punkt 1 ska, 

vid utbyte av utstationerade arbetstagare 

som utför samma arbete på samma plats, 

den sammanlagda varaktigheten av de 
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berörda arbetstagarnas utstationering 

beaktas, när det gäller arbetstagare som är 

utstationerade i minst sex månader. 

berörda arbetstagarnas utstationering 

beaktas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med lön alla 

lönekomponenter som är obligatoriska 
enligt nationell lagstiftning eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som förklarats ha allmän 

giltighet och/eller, om det saknas ett 

system för att förklara att kollektivavtal 

eller skiljedomar har allmän giltighet, 

andra kollektivavtal eller skiljedomar i 

den mening som avses i punkt 8 andra 

stycket, i de medlemsstater inom vars 

territorium arbetstagaren är utstationerad. 

I detta direktiv ska lön definieras enligt 

nationell lagstiftning och/eller praxis i de 

medlemsstater inom vars territorium 

arbetstagaren är utstationerad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led d 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Punkt 9 ska utgå. utgår 

Or. en 

 

 


