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Ändringsförslag 408
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förbindelsekontorens uppgifter De behöriga myndigheternas och
förbindelsekontorens uppgifter

Or. en

Ändringsförslag 409
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med direktiv 95/46/EG ska 
medlemsstaterna ha det yttersta ansvaret 
för att uppgiftsskyddet upprätthålls och 
berörda personers lagstadgade rättigheter 
respekteras samt inrätta lämpliga 
mekanismer för detta.

Or. en

Ändringsförslag 410
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med detta direktiv ska 
medlemsstaterna, i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis, utse en eller 
flera behöriga myndigheter; bland dessa 

I enlighet med detta direktiv ska 
medlemsstaterna, i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis, utse en eller 
flera behöriga myndigheter; bland dessa 
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kan de förbindelsekontor som avses i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EG ingå. 

kan de förbindelsekontor som avses i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EG ingå. 

Förbindelsekontorens huvudsakliga 
uppgift är att informera om 
arbets- och anställningsvillkor. 
Förbindelsekontoren eller andra 
tillsynsmyndigheter får övervaka 
tillämpningen av ovannämnda regler.

Or. hu

Ändringsförslag 411
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontaktuppgifter för de behöriga 
myndigheterna ska lämnas till 
kommissionen och till de övriga 
medlemsstaterna. Kommissionen ska 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över behöriga myndigheter 
och förbindelsekontor.

Kontaktuppgifter för de behöriga 
myndigheterna ska lämnas till 
kommissionen och till de övriga 
medlemsstaterna och vara tillgängliga för 
allmänheten. Kommissionen ska 
offentliggöra och regelbundet uppdatera 
förteckningen över behöriga myndigheter 
och förbindelsekontor. Övriga 
medlemsstater och EU-institutioner ska 
respektera varje medlemsstats val av 
behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 412
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
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arbets- och anställningsvillkor som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett 
tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt 
på internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

arbets- och anställningsvillkor som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett 
tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt 
på internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt. 
Tjänsteleverantörens eller arbetstagarens 
ursprungsmedlemsstat ska se till att 
information om 
arbets- och anställningsvillkor översätts 
till landets språk.

Or. fr

Ändringsförslag 413
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
arbets- och anställningsvillkor som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett 
tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt 
på internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
arbets- och anställningsvillkor som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig
kostnadsfritt på ett tydligt, öppet,
fullständigt och lättillgängligt sätt på 
internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
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arbetsuppgifter effektivt. arbetsuppgifter effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 414
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
arbets- och anställningsvillkor som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett 
tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt 
på internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
arbets- och anställningsvillkor som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig
kostnadsfritt på ett tydligt, öppet,
fullständigt och lättillgängligt sätt på 
internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 415
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
arbets- och anställningsvillkor som avses i 

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om 
arbets- och anställningsvillkor som avses i 
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artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett 
tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt 
på internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som 
tillämpas och uppfylls av 
tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett 
tydligt, öppet, fullständigt och 
lättillgängligt sätt på internet, i format och 
enligt webbstandarder som gör åtkomst 
möjlig för personer med 
funktionsnedsättning samt som gör det 
möjligt för förbindelsekontoren eller andra 
behöriga nationella organ som avses i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

Or. de

Ändringsförslag 416
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska ge ekonomiskt stöd till relevanta 
arbetsmarknadsparters gemensamma 
initiativ på europeisk och nationell nivå 
om att inrätta gemensamma instrument 
för att informera företag och arbetstagare 
om de villkor och bestämmelser som 
gäller enligt direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 417
Edit Bauer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att garantera obegränsad 
tillgänglighet och rättssäkerhet för 
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informationen ska endast de 
arbets- och anställningsvillkor som 
offentliggörs för allmänheten och som 
avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG 
betraktas som bindande vid utstationering 
av arbetstagare.
Dessa arbets- och anställningsvillkor ska 
anges på den gemensamma officiella 
nationella webbplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 418
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I syfte att ytterligare förbättra tillgången 
till information ska medlemsstaterna vidta 
följande åtgärder:

2. I syfte att ytterligare förbättra tillgången 
till information ska medlemsstaterna vidta 
följande åtgärder i enlighet med de 
principer som fastställs i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG:

Or. en

Ändringsförslag 419
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser ange 
vilka arbets- och anställningsvillkor 
och/eller vilka delar av deras (nationella 
och/eller regionala) lagstiftning som gäller 
för arbetstagare som är utstationerade på 

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser, samt via 
särskilt utsedda arbetsförmedlingar eller 
kontaktpunkter, ange vilka 
arbets- och anställningsvillkor och/eller 
vilka delar av deras (nationella och/eller 
regionala) lagstiftning som gäller för 
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deras territorium. arbetstagare som är utstationerade på deras 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 420
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser ange 
vilka arbets- och anställningsvillkor 
och/eller vilka delar av deras (nationella 
och/eller regionala) lagstiftning som gäller 
för arbetstagare som är utstationerade på 
deras territorium.

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser och 
eventuellt via andra lämpliga 
kommunikationsvägar ange vilka 
arbets- och anställningsvillkor och/eller 
vilka delar av deras (nationella och/eller 
regionala) lagstiftning som gäller för 
arbetstagare som är utstationerade på deras 
territorium.

Or. de

Ändringsförslag 421
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser ange 
vilka arbets- och anställningsvillkor 
och/eller vilka delar av deras (nationella 
och/eller regionala) lagstiftning som gäller 
för arbetstagare som är utstationerade på 
deras territorium.

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser och 
andra platser ange vilka 
arbets- och anställningsvillkor och/eller 
vilka delar av deras (nationella och/eller 
regionala) lagstiftning som gäller för 
arbetstagare som är utstationerade på deras 
territorium.
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Or. en

Ändringsförslag 422
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på nationella webbplatser ange 
vilka arbets- och anställningsvillkor 
och/eller vilka delar av deras (nationella 
och/eller regionala) lagstiftning som gäller 
för arbetstagare som är utstationerade på 
deras territorium.

a) De ska på ett tydligt, detaljerat och 
användarvänligt sätt och i ett tillgängligt 
format på den enda officiella nationella 
webbplatsen och via andra vägar ange 
vilka arbets- och anställningsvillkor 
och/eller vilka delar av deras (nationella 
och/eller regionala) lagstiftning som gäller 
för arbetstagare som är utstationerade på 
deras territorium.

Or. de

Ändringsförslag 423
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De ska se till att det finns organ som 
har fått i uppgift av medlemsstaten att 
förse utstationerande företag och 
utstationerade arbetstagare med all 
nödvändig information om deras 
rättigheter och skyldigheter enligt 
direktiv 96/71/EG. Enligt nationella 
traditioner kan även arbetsmarknadens 
parter helt eller delvis anförtros denna 
uppgift eller stödja de organ som har fått 
detta ansvar.

Or. en
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Ändringsförslag 424
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De ska se till att det finns allmänt 
tillgänglig information på internet om 
vilka kollektivavtal som är tillämpliga (och 
för vem) samt vilka 
arbets- och anställningsvillkor som 
tjänsteleverantörer från övriga 
medlemsstater ska tillämpa i enlighet med 
direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar 
till befintliga internetsidor och andra 
kontaktpunkter anges, särskilt för berörda 
parter på arbetsmarknaden.

b) De ska se till att det finns allmänt 
tillgänglig information på webbplatser och 
andra platser om vilka kollektivavtal som 
är tillämpliga (och för vem) samt vid behov 
bör länkar till befintliga internetsidor och 
andra kontaktpunkter anges, särskilt för 
berörda parter på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 425
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De ska se till att det finns allmänt 
tillgänglig information på internet om vilka 
kollektivavtal som är tillämpliga (och för 
vem) samt vilka 
arbets- och anställningsvillkor som 
tjänsteleverantörer från övriga 
medlemsstater ska tillämpa i enlighet med 
direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till 
befintliga internetsidor och andra 
kontaktpunkter anges, särskilt för berörda 
parter på arbetsmarknaden.

b) De ska se till att det finns allmänt 
tillgänglig information på internet och 
andra platser om vilka kollektivavtal som 
är tillämpliga (och för vem) samt vilka 
arbets- och anställningsvillkor som 
tjänsteleverantörer från övriga 
medlemsstater ska tillämpa i enlighet med 
direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till 
befintliga internetsidor och andra 
kontaktpunkter anges, särskilt för berörda 
parter på arbetsmarknaden.

Or. de
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Ändringsförslag 426
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De ska se till att det finns allmänt 
tillgänglig information på internet om vilka 
kollektivavtal som är tillämpliga (och för 
vem) samt vilka arbets- och 
anställningsvillkor som tjänsteleverantörer 
från övriga medlemsstater ska tillämpa i 
enlighet med direktiv 96/71/EG; vid behov 
bör länkar till befintliga internetsidor och 
andra kontaktpunkter anges, särskilt för 
berörda parter på arbetsmarknaden.

b) De ska se till att det finns allmänt 
tillgänglig information på internet och 
andra platser om vilka kollektivavtal som 
är tillämpliga (och för vem) samt vilka 
arbets- och anställningsvillkor som 
tjänsteleverantörer från övriga 
medlemsstater ska tillämpa i enlighet med 
direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till 
befintliga internetsidor och andra 
kontaktpunkter anges, särskilt för berörda 
parter på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 427
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
önskat officiellt EU-språk i en broschyr
med en sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. 
Utförlig information om arbetsvillkor och 
sociala villkor, inbegripet om arbetsmiljö, 
ska göras lättillgänglig för arbetstagare 
genom olika kommunikationsmedel och 
kontaktpunkter.

Or. de
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Ändringsförslag 428
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
önskat officiellt EU-språk, om möjligt i en 
broschyr med en sammanfattning av de 
viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och 
på begäran även i format som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. De ska se till att mer 
detaljerad information om arbetsvillkor 
och sociala villkor, inbegripet om 
arbetsmiljö, finns lättillgänglig utan 
kostnad via olika kommunikationsmedel, 
t.ex. kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 429
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
önskat officiellt EU-språk, om möjligt i en 
broschyr med en sammanfattning av de 
viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och 
på begäran även i format som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. De ska se till att mer 
detaljerad information om arbetsvillkor 
och sociala villkor, inbegripet om
arbetsmiljö, finns lättillgänglig via olika 
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kommunikationsmedel, 
t.ex. kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 430
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
det språk som värdmedlemsstaten 
bedömer vara det mest relevanta, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren samt beskriva 
klagomålsförfaranden och rättsliga 
förfaranden och påföljder som är 
tillämpliga i fall av bristande efterlevnad 
och på begäran även i format som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 431
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
det eller de nationella språken i den 
utstationerande medlemsstaten, det 
nationella språket i arbetstagarens 
respektive tjänsteleverantörens 
ursprungsmedlemsstat samt på engelska –
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även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

och inte bara på det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs – om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 432
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
engelska och de övriga mest relevanta 
språken och inte bara på det eller de 
nationella språken i landet där arbetet 
utförs, om möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.
Dessutom ska de ange vilken myndighet 
som den utstationerade arbetstagaren kan 
vända sig till i fall av bristande 
efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 433
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig c) De ska göra informationen tillgänglig 
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för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
engelska och de övriga mest relevanta 
språken förutom det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.
Dessutom ska de ange vilken myndighet 
som den utstationerade arbetstagaren kan 
vända sig till i fall av bristande 
efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 434
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer
kostnadsfritt samt på engelska och de 
övriga mest relevanta språken förutom det 
eller de nationella språken i landet där 
arbetet utförs, om möjligt i en broschyr 
med en sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 435
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. 
Dessutom ska de ange vilken myndighet 
som den utstationerade arbetstagaren kan 
vända sig till i fall av bristande 
efterlevnad.

Or. fr

Ändringsförslag 436
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och även i 
format som är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 437
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra relevanta språk än det eller de 
nationella språken i landet där arbetet 
utförs, om möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. hu

Ändringsförslag 438
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De ska se till att mer detaljerad 
information om arbetsvillkor och sociala 
villkor, inbegripet om arbetsmiljö, finns 
lättillgänglig via olika 
kommunikationsmedel, inklusive 
kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 439
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) De ska göra informationen mer 
tillgänglig och göra den information som 
finns på nationella webbplatser tydligare.

d) De ska göra informationen mer relevant 
och tillgänglig samt göra den information 
som finns på nationella webbplatser 
tydligare.

Or. en

Ändringsförslag 440
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret som 
är ansvarig för informationsförfrågningar.

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret som 
är ansvarig för informationsförfrågningar.
De ska se till att all nödvändig 
information finns tillgänglig för det 
utstationerande företaget och de 
utstationerade arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 441
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret som 
är ansvarig för informationsförfrågningar.

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret som 
är ansvarig för informationsförfrågningar.
De ska se till att all nödvändig 
information finns tillgänglig för det 
utstationerande företaget och de 
utstationerade arbetstagarna.
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Or. en

Ändringsförslag 442
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret som 
är ansvarig för informationsförfrågningar.

e) De ska ange en kontaktperson vid 
förbindelsekontoret som är ansvarig för 
informationsförfrågningar.

Or. de

Ändringsförslag 443
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret som 
är ansvarig för informationsförfrågningar.

e) De ska ange en kontaktperson vid 
förbindelsekontoret som är ansvarig för 
informationsförfrågningar.

Or. en

Ändringsförslag 444
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) De ska informera om och 
tillhandahålla resurser för andra 
kontaktpunkter, t.ex. de som 
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tillhandahålls av arbetsmarknadens 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 445
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortsätta att stödja 
medlemsstaterna i detta arbete.

3. Kommissionen ska under övervakning 
av rådet och Europaparlamentet fortsätta 
att stödja medlemsstaterna i detta arbete.

Or. en

Ändringsförslag 446
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortsätta att stödja 
medlemsstaterna i detta arbete.

3. Kommissionen ska fortsätta att stödja 
medlemsstaterna i detta arbete, inte minst 
ekonomiskt.

Or. fr

Ändringsförslag 447
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 4. När de arbets- och anställningsvillkor 
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som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller 
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de 
olika minimilönerna och de element som 
ingår i dessa, metoden för att beräkna den 
lön som ska betalas ut samt kriterierna för 
att ingå i olika lönekategorier.

som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis, och med full respekt 
för arbetsmarknadsparternas oberoende,
har införlivats i kollektivavtal i enlighet 
med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska 
medlemsstaterna se till att dessa villkor 
tillhandahålls på ett lättillgängligt och 
öppet sätt för tjänsteleverantörer från
andra medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare och får i detta avseende 
involvera arbetsmarknadens parter. Den 
relevanta informationen bör särskilt 
omfatta de olika minimilönerna, metoden 
för att beräkna och/eller klassificera den 
lön som ska betalas ut och ska vara 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheterna.
Arbets- och anställningsvillkoren bör 
tillhandahållas på ett lättillgängligt och 
öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 448
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis, och med full respekt 
för arbetsmarknadsparternas oberoende,
har införlivats i kollektivavtal i enlighet 
med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska 
medlemsstaterna se till att 
arbetsmarknadens parter är medvetna om 
dem och att de tillhandahåller information 
om de olika minimilönerna, metoden för att 
beräkna lönen samt
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arbetstagare, särskilt när det gäller de 
olika minimilönerna och de element som 
ingår i dessa, metoden för att beräkna den 
lön som ska betalas ut samt kriterierna för 
att ingå i olika lönekategorier.

klassificeringskriterierna.
Arbets- och anställningsvillkoren bör 
tillhandahållas på ett lättillgängligt och 
öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 449
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de 
olika minimilönerna och de element som 
ingår i dessa, metoden för att beräkna den 
lön som ska betalas ut samt kriterierna för 
att ingå i olika lönekategorier.

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater och utstationerade 
arbetstagare informeras om reglerna på 
ett tillgängligt och öppet sätt, eventuellt i 
samarbete med arbetsmarknadens parter.
Informationen ska särskilt tydliggöra de 
olika minimilönerna och de element som 
ingår i dessa, metoden för att beräkna den 
lön som ska betalas ut samt kriterierna för 
att ingå i olika lönekategorier.

Or. fr

Ändringsförslag 450
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller 
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis, och med full respekt 
för arbetsmarknadsparternas oberoende, 
har införlivats i kollektivavtal i enlighet 
med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska 
medlemsstaterna se till att 
arbetsmarknadens parter är medvetna om 
dem och att de på ett tillgängligt och öppet 
sätt tillhandahåller informationen om dem 
för tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

Or. de

Ändringsförslag 451
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt ställer
informationen om dem till förfogande för
medlemsstaterna, som sedan ska ställa 
den till förfogande för tjänsteleverantörer 
från olika medlemsstater och för 
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minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

utstationerade arbetstagare, särskilt när det 
gäller de olika minimilönerna och de 
element som ingår i dessa, metoden för att 
beräkna den lön som ska betalas ut samt 
kriterierna för att ingå i olika 
lönekategorier.

Or. en

Ändringsförslag 452
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller 
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller 
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier. Varje medlemsstat 
ska se till att de utstationerade 
arbetstagarna har tillgång till denna 
information på sitt eget språk.

Or. fr
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Ändringsförslag 453
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Tillgång till information och 
rådgivning för arbetstagare
a) Utstationerade arbetstagare ska ha en 
oberoende rätt till information och 
rådgivning om tillämpliga 
arbets- och sysselsättningsvillkor på 
önskat officiellt EU-språk från 
värdmedlemsstaten.
b) Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 
centrum och inrättningar som 
arbetstagarna kan vända sig till för att få 
information, rådgivning och stöd så att de 
kan utöva sina rättigheter. Detta gäller 
både för värdmedlemsstater och för 
etableringsmedlemsstater.
c) Rådgivning och information till 
arbetstagare kan även ske via behöriga 
fackliga organisationer, om nödvändiga 
resurser tillhandahålls av 
medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 454
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska ge lämpligt stöd åt relevanta 
arbetsmarknadsparters gemensamma 
initiativ på europeisk och nationell nivå 
om att informera företag och arbetstagare 
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om de villkor och bestämmelser som 
gäller enligt detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 455
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
kollektivavtal enligt artikel 3.1 och 3.8 i 
direktiv 96/71/EG registreras i offentliga 
register och offentliggörs. 
Arbets- och anställningsvillkor enligt 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG som fastställs 
i sådana kollektivavtal ska börja gälla för 
utstationerande företag först när villkoren 
är officiellt registrerade och 
offentliggjorda.

Or. en

Ändringsförslag 456
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Företaget ska informera sina 
anställda skriftligen om deras rättigheter 
under utstationeringsperioden.
På motsvarande sätt ska leverantören i 
värdmedlemsstaten skriftligen informera 
sina utländska underleverantörer om de 
arbets- och anställningsvillkor som gäller 
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i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 457
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Arbetstagares tillgång till information och 

råd
1. Utstationerade arbetstagare ska ha en 
oberoende rätt till information och 
rådgivning på önskat officiellt EU-språk 
om de arbets- och anställningsvillkor som 
gäller i den mottagande medlemsstaten
2. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga kontaktpunkter och organ 
tillgängliga för arbetstagare dit de kan 
vända sig till för information, rådgivning
och stöd angående sina rättigheter. Detta 
gäller både för den mottagande och för 
den utsändande medlemsstaten.
3. Denna uppgift kan tas över av behöriga 
fackföreningar.
4. I de fall där en medlemsstat överlämnar 
denna uppgift åt tredje part måste lämplig 
finansiering garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 458
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Arbetstagares tillgång till information och 

rådgivning
1. Utstationerade arbetstagare ska ha en 
oberoende rätt till information och 
rådgivning på önskat officiellt EU-språk 
om de arbets- och anställningsvillkor som 
gäller i den mottagande medlemsstaten.
2. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga kontaktpunkter och organ 
tillgängliga för arbetstagare dit de kan 
vända sig till för information, rådgivning
och stöd angående sina rättigheter. Detta 
gäller både för den mottagande och för 
den utsändande medlemsstaten.
3. I de fall där en medlemsstat överlämnar 
denna uppgift åt tredje part måste lämplig 
finansiering garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 459
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Kommissionen och medlemsstaterna ska 
ge lämpligt stöd åt relevanta 
arbetsmarknadsparters gemensamma 
initiativ på europeisk och nationell nivå 
om att informera företag och arbetstagare 
om de villkor och bestämmelser som 
gäller enligt direktiv 96/71/EG.

Or. de
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Ändringsförslag 460
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Tillgång till information och rådgivning 

för arbetstagare och företag
1. Utstationerade arbetstagare och 
utstationerande företag ska ha en 
oberoende rätt till information och 
rådgivning om tillämpliga 
arbets- och sysselsättningsvillkor på 
önskat officiellt EU-språk från 
värdmedlemsstaten.
2. Medlemsstaterna ska – i samarbete med 
Eures-nätverket eller andra neutrala 
fackliga organisationer – tillhandahålla 
lämpliga centrum och inrättningar som 
arbetstagarna och företagen kan vända 
sig till för att få information, rådgivning 
och stöd när de utövar sina rättigheter. 
Detta gäller både för värdländerna och 
för de utstationerande länderna. 
Kommissionen ska stödja 
medlemsstaterna genom ett europeiskt 
nätverk och information till 
rådgivningscentren.

Or. de

Ändringsförslag 461
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 5b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Tillfälligt informations- och 

samrådsorgan för gränsöverskridande 
arbetsplatser

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
tillfälligt gränsöverskridande 
informations- och samrådsorgan för 
gränsöverskridande arbetsplatser inrättas 
när minst två utländska 
tjänsteleverantörer utstationerar sina 
anställda till en arbetsplats, i syfte att 
informera och samråda med 
utstationerade anställda om deras 
rättigheter.
2. Huvudentreprenörens centrala eller 
lokala ledning ska ha ansvaret för att 
omedelbart informera de lokalanställdas 
representativa organ och inleda 
förhandlingar om inrättandet av ett 
tillfälligt informations- och samrådsorgan 
för gränsöverskridande arbetsplatser. 
Medlemsstaterna ska fastställa 
arbetsordningen i enlighet med nationella 
rutiner.
3. Det tillfälliga informations- och 
samrådsorganet för gränsöverskridande 
arbetsplatser ska fastställas under hela 
arbetsplatsens löptid, från den tidpunkt då 
minst två utländska tjänsteleverantörer 
har utstationerat anställda på 
arbetsplatsen.
4. Det tillfälliga informations- och 
samrådsorganet för gränsöverskridande 
arbetsplatser ska bestå av representanter 
från huvudentreprenörens ledning och 
arbetstagarnas representanter.

Or. en
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Ändringsförslag 462
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ha ett nära 
samarbete och bistå varandra för att 
underlätta genomförandet, tillämpningen 
och efterlevnaden av detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska ha ett nära 
samarbete och snarast möjligt bistå 
varandra för att underlätta genomförandet, 
tillämpningen och efterlevnaden av detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 463
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att snabbt och effektivt svara på 
motiverade begäranden om information 
och att genomföra kontroller, inspektioner 
och undersökningar via medlemsstaternas
behöriga myndigheter när det gäller sådan 
utstationering av arbetstagare som avses i 
artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig
samt lämpliga åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. en
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Ändringsförslag 464
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i skyldigheten att utan dröjsmål
svara på begäranden om information och 
att genomföra kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och tillämpliga artiklar 
i detta direktiv, inklusive undersökningar 
av missbruk av tillämpliga bestämmelser 
om utstationering av arbetstagare och av 
gränsöverskridande verksamhet som kan 
antas vara olaglig.

Or. de

Ändringsförslag 465
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att utan dröjsmål svara på 
begäranden om information och att 
genomföra kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och relevanta artiklar i 
detta direktiv, inklusive undersökningar av 
missbruk av tillämpliga bestämmelser om 
utstationering av arbetstagare och av 
gränsöverskridande verksamhet som kan 
antas vara olaglig.
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Or. en

Ändringsförslag 466
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 467
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att omgående svara på motiverade 
begäranden om information och att 
genomföra kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
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verksamhet som kan antas vara olaglig. verksamhet som kan antas vara olaglig.

Or. de

Ändringsförslag 468
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att utan dröjsmål svara på 
motiverade begäranden om information 
och att genomföra kontroller, inspektioner 
och undersökningar via behöriga 
myndigheter när det gäller sådan 
utstationering av arbetstagare som avses i 
artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

Or. en

Ändringsförslag 469
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaternas samarbete får också 
inbegripa den sökande myndighetens 
utskickande och delgivning av 
handlingar.

Or. en
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Ändringsförslag 470
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina 
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning.

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina 
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning. Om 
tjänsteleverantörerna inte lämnar denna 
information ska de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten vidta 
lämpliga åtgärder, vid behov i samarbete 
med de behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna måste genomföra den europeiska och 
nationella arbetslagstiftningen på ett effektivt sätt. Om en överträdelse upptäcks och det av 
någon anledning inte är möjligt att vidta rättsliga åtgärder i värdmedlemsstaten måste båda 
staterna samarbeta för att se till att tjänsteleverantören ställs till svars, betalar skälig lön till 
de utstationerade och blir föremål för relevanta straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag 471
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
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etablerade på deras territorium förser sina
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning.

etablerade på deras territorium förser de
behöriga myndigheterna med all 
information som krävs för att deras 
verksamhet ska kunna övervakas i enlighet 
med deras nationella lagstiftning och 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 472
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning.

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
omgående säkerställa att 
tjänsteleverantörer som är etablerade på 
deras territorium förser sina behöriga 
myndigheter med all information som 
krävs för att deras verksamhet ska kunna 
övervakas i enlighet med deras nationella 
lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 473
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning.

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning. Vid eventuella
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bestående problem med 
informationsutbytet ska kommissionen 
hjälpa medlemsstaten att lösa det aktuella 
problemet.

Or. cs

Ändringsförslag 474
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning.

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning så snabbt som 
möjligt. En permanent vägran att 
tillhandahålla de begärda uppgifterna ska 
betraktas som en överträdelse av 
EU-rätten, enligt definitionen i artikel 258 
och följande artiklar i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 475
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning.

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning. En permanent 
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vägran att tillhandahålla de begärda 
uppgifterna utgör en överträdelse av 
EU-rätten, enligt definitionen i artikel 258 
och följande artiklar i EUF-fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 476
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning.

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning. En permanent 
vägran att tillhandahålla de begärda 
uppgifterna utgör en överträdelse av 
EU-rätten, enligt definitionen i artikel 258 
och följande artiklar i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 477
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En varaktig underlåtenhet att 
tillhandahålla begärda uppgifter ska ge 
den medlemsstat som begärt uppgifterna 
rätt att upprätta en offentligt tillgänglig 
förteckning över de myndigheter som inte 
samarbetar och att underrätta 
kommissionen. Kommissionen ska i sin 
tur upprätta en offentligt tillgänglig 
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förteckning över de myndigheter som 
anmälts till kommissionen för bristande 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 478
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran inkommit.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran inkommit eller inom en månad, 
om svaret kräver en inspektion på plats. 
För att undvika att det uppkommer ett 
joursystem på grund av förfrågningar 
som inkommer i anslutning till helger och 
lediga dagar ska tidsfristens sista dag 
infalla på en arbetsdag.

Or. hu

Ändringsförslag 479
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran inkommit.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran inkommit, eller senast efter en 
månad om svaret kräver inspektion hos 
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tjänsteleverantören.

Or. cs

Ändringsförslag 480
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska registrera de fall där 
medlemsstater vägrar att tillhandahålla 
den begärda informationen, inklusive 
berörda ansvariga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 481
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar.

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar. Detta 
skyndsamma förfarande ska användas om 
kriterierna i artikel 3 leder till misstankar 
om att den utstationerade arbetstagaren 
är anställd av ett företag som inte bedriver 
väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten. Detta hindrar 
inte de nationella myndigheterna 
och/eller kontrollorganen i värdlandet att 
vidta omedelbara åtgärder för att 
förebygga, utreda och beivra otillbörligt 
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utnyttjande av de sociala 
trygghetssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 482
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar.

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar. Detta 
skyndsamma förfarande ska användas 
när det finns misstankar om att ett företag 
inte bedriver väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 3 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 483
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar.

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom fem arbetsdagar.

Or. hu
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Ändringsförslag 484
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta skyndsamma förfarande ska även 
användas om kriterierna i artikel 3 leder 
till misstankar om att den utstationerade 
arbetstagaren är anställd av ett fiktivt 
företag eller faktiskt inte har 
utstationerats. Detta hindrar inte de 
nationella myndigheterna och/eller 
yrkesinspektionen i värdlandet att vidta 
omedelbara åtgärder för att förebygga, 
utreda och beivra otillbörligt utnyttjande 
av de sociala trygghetssystemen.

Or. de

Ändringsförslag 485
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte hindra behöriga 
myndigheter i värdmedlemsstaten från att 
vidta omedelbara åtgärder för att utreda, 
förebygga och beivra otillbörligt 
utnyttjande av de sociala 
trygghetssystemen.

Or. en

Ändringsförslag 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska ge ekonomiskt stöd åt relevanta 
arbetsmarknadsparters gemensamma 
initiativ på europeisk och nationell nivå 
om att informera företag och arbetstagare 
om de villkor och bestämmelser som 
gäller enligt direktiv 96/71/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 487
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt. Information som lämnats ut 
får endast användas i det ärende för vilket 
den har begärts.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt. Information som lämnats ut 
får endast användas i det ärende för vilket 
den har begärts och strikt i enlighet med 
lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter.

Or. cs

Ändringsförslag 488
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt. Information som lämnats ut 

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt, i enlighet med nationell 
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får endast användas i det ärende för vilket 
den har begärts.

lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 489
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt. Information som lämnats ut 
får endast användas i det ärende för vilket 
den har begärts.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt, i enlighet med 
EU-lagstiftningen samt nationell 
lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 490
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
konfidentiellt. Information som lämnats ut 
får endast användas i det ärende för vilket 
den har begärts.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
upplysningar som utväxlas behandlas 
strängt konfidentiellt. Information som 
lämnats ut får endast användas i det ärende 
för vilket den har begärts.

Or. de

Ändringsförslag 491
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna ska ha ett nära samarbete 
för att undersöka sådana svårigheter som 
kan uppstå vid tillämpningen av 
artikel 3.10 i direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 492
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna ska ha ett nära samarbete 
för att undersöka sådana svårigheter som 
kan uppstå vid tillämpningen av
artikel 3.10 i direktiv 96/71/EG.

9. I enlighet med den princip som 
fastställs i artikel 4 i direktiv 96/71/EG 
ska kommissionen och de behöriga 
myndigheterna ha ett nära samarbete för att 
undersöka sådana svårigheter som kan 
uppstå vid genomförandet av
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 493
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna ska ha ett nära samarbete 
för att undersöka sådana svårigheter som 
kan uppstå vid tillämpningen av
artikel 3.10 i direktiv 96/71/EG.

9. Kommissionen och de behöriga 
myndigheterna ska ha ett nära samarbete 
för att undersöka sådana svårigheter som 
kan uppstå vid genomförandet av 
direktiv 96/71/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 494
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. För att underlätta ömsesidigt bistånd 
och gränsöverskridande samarbete ska 
kommissionen inom två år från och med 
ikraftträdandet av detta direktiv för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en konsekvensanalys om 
genomförbarheten av ett EU-omfattande 
system för anmälning eller registrering 
som bygger på och är förenligt med 
befintliga system i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 495
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etableringsmedlemsstatens roll Samarbete mellan 
etableringsmedlemsstaten och 
värdmedlemsstaten

Or. en

Ändringsförslag 496
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etableringsmedlemsstatens roll Medlemsstaternas roll

Or. en

Ändringsförslag 497
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etableringsmedlemsstatens roll Medlemsstaternas roll

Or. en

Ändringsförslag 498
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I enlighet med artiklarna 4 och 5 i 
direktiv 96/71/EG ska värdmedlemsstatens 
myndigheter ha ansvar för utredningen av 
arbetsvillkoren och medlemsstaten ska 
fortsätta att kontrollera, följa upp och 
vidta nödvändiga tillsynsåtgärder eller 
verkställighetsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning och/eller praxis 
och administrativa förfaranden, när det 
gäller arbetstagare som är utstationerade 
på dess territorium.
De behöriga myndigheterna kan på eget 
initiativ göra kontroller av den faktiska 
situationen och är inte bundna av resultat 
av kontroller som utförts av 
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myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 499
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Coferatti

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där 
tjänsteleverantören är etablerad ska 
fortsätta att kontrollera, följa upp och 
vidta nödvändiga tillsynsåtgärder, i 
enlighet med sin nationella lagstiftning, 
praxis och administrativa förfaranden, 
när det gäller arbetstagare som är 
utstationerade i en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 500
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska fortsätta att kontrollera, 
följa upp och vidta nödvändiga 
tillsynsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden, när det gäller 
arbetstagare som är utstationerade i en 
annan medlemsstat.

1. I enlighet med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG ska värdmedlemsstaten 
kontrollera, följa upp och vidta 
nödvändiga tillsynsåtgärder, i enlighet 
med sin nationella lagstiftning och/eller 
praxis och administrativa förfaranden, 
när det gäller arbetstagare som är 
utstationerade på dess territorium.
I enlighet med de principer som fastställs i 
artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/71/EG ska 
även den medlemsstat där 
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tjänsteleverantören är etablerad fortsätta att 
kontrollera, följa upp och vidta nödvändiga 
tillsynsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden. För att 
förbättra efterlevnaden ska den 
medlemsstaten stödja den behöriga 
myndigheten i värdmedlemsstaten genom 
att omgående lämna information om 
huruvida de utstationerande företagen 
uppfyller de minimikrav som anges i 
artikel 3 i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG, respektive huruvida de 
är behöriga att utstationera arbetstagare.
Medlemsstater som är medvetna om att 
arbetstagare har rekryterats av 
tjänsteleverantörer i det egna landet 
enbart för att bli direkt utstationerade i en 
annan medlemsstat får inte stödja sådan
verksamhet, utan måste informera 
behöriga myndigheter i 
värdmedlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 501
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska fortsätta att kontrollera, 
följa upp och vidta nödvändiga 
tillsynsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden, när det gäller 
arbetstagare som är utstationerade i en 
annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska bistå den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker för att 
säkerställa att de villkor som är 
tillämpliga i enlighet med
direktiv 96/71/EG och detta direktiv är 
uppfyllda genom att i god tid informera 
om de utstationerande företagen uppfyller 
minimikriterierna i artikel 3 i detta 
direktiv och i direktiv 96/71/EG.

Denna skyldighet ska inte på något sätt 
begränsa möjligheterna för den 
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medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker att övervaka, kontrollera och vidta 
nödvändiga tillsynsåtgärder eller 
verkställighetsåtgärder i enlighet med 
detta direktiv och direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 502
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under de förhållanden som avses i 
artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad bistå den medlemsstat dit 
utstationeringen görs för att säkerställa 
att de villkor som är tillämpliga i enlighet 
med direktiv 96/71/EG och detta direktiv 
är uppfyllda. Den medlemsstat där 
tjänsteleverantören är etablerad ska på 
eget initiativ informera den medlemsstat 
dit utstationeringen sker om eventuella 
relevanta faktorer enligt vad som avses i 
artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1, i de fall då 
etableringsmedlemsstaten är medveten om 
omständigheter som tyder på att det 
förekommer oegentligheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 503
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under de förhållanden som avses i 
artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad bistå den medlemsstat dit 
utstationeringen görs för att säkerställa 
att de villkor som är tillämpliga i enlighet 
med direktiv 96/71/EG och detta direktiv 
är uppfyllda. Den medlemsstat där 
tjänsteleverantören är etablerad ska på 
eget initiativ informera den medlemsstat 
dit utstationeringen sker om eventuella 
relevanta faktorer enligt vad som avses i
artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1, i de fall då 
etableringsmedlemsstaten är medveten om 
omständigheter som tyder på att det 
förekommer oegentligheter.

2. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska utan dröjsmål och på eget 
initiativ, eller på begäran av 
värdmedlemsstaten, informera den senare
om eventuella relevanta faktorer enligt vad 
som avses i detta direktiv eller enligt vad 
som krävs för att följa bestämmelserna i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG. De behöriga 
myndigheterna får begära in information 
som är av överordnat allmänintresse.

Or. en

Ändringsförslag 504
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten kan också, för 
varje tillfälle då tjänster tillhandahålls 
eller för varje tjänsteleverantör, begära att 
de behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ger information 
om huruvida tjänsteleverantören är 
lagligen etablerad, följer god sed och inte 
har brutit mot tillämpliga bestämmelser. 
De behöriga myndigheterna i 

utgår
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etableringsmedlemsstaten ska lämna 
dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 505
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten kan också, för 
varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller 
för varje tjänsteleverantör, begära att de 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ger information 
om huruvida tjänsteleverantören är 
lagligen etablerad, följer god sed och inte 
har brutit mot tillämpliga bestämmelser. 
De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa 
uppgifter i enlighet med artikel 6.

3. De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten kan också, för 
varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller 
för varje tjänsteleverantör, begära att de 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ger information,
för att kontrollera att både 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv
efterlevs till fullo. De behöriga 
myndigheterna i etableringsmedlemsstaten 
ska lämna dessa uppgifter i enlighet med 
artikel 6.

Or. de

Ändringsförslag 506
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten kan också, för 
varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller 
för varje tjänsteleverantör, begära att de 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ger information 
om huruvida tjänsteleverantören är lagligen 
etablerad, följer god sed och inte har brutit 

3. De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten kan också, för 
varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller 
för varje tjänsteleverantör, begära att de 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ger information
för att kunna kontrollera att både 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv 
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mot tillämpliga bestämmelser. De behöriga 
myndigheterna i etableringsmedlemsstaten 
ska lämna dessa uppgifter i enlighet med 
artikel 6.

efterlevs till fullo, t.ex. om huruvida 
tjänsteleverantören är lagligen etablerad, 
följer god sed och inte har brutit mot 
tillämpliga bestämmelser. De behöriga 
myndigheterna i etableringsmedlemsstaten 
ska lämna dessa uppgifter i enlighet med 
artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 507
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den skyldighet som fastställs i 
punkterna 1 och 2 ska inte innebära 
någon plikt för etableringsmedlemsstaten 
att genomföra faktiska undersökningar 
och kontroller på den medlemsstats 
territorium där tjänsten tillhandahålls. 
Sådana undersökningar och kontroller 
ska vid behov utföras av myndigheterna i 
den mottagande medlemsstaten på 
begäran av behöriga myndigheter i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 10 och de ska också vara förenliga 
med den tillsynsbehörighet som finns i 
den mottagande medlemsstatens 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfarande och som 
överensstämmer med 
unionslagstiftningen.

utgår

Or. en



AM\924423SV.doc 55/113 PE504.078v01-00

SV

Ändringsförslag 508
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den skyldighet som fastställs i 
punkterna 1 och 2 ska inte innebära 
någon plikt för etableringsmedlemsstaten 
att genomföra faktiska undersökningar 
och kontroller på den medlemsstats 
territorium där tjänsten tillhandahålls. 
Sådana undersökningar och kontroller ska 
vid behov utföras av myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten på begäran av 
behöriga myndigheter i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 10 och de ska också vara förenliga 
med den tillsynsbehörighet som finns i den 
mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning, praxis och administrativa 
förfarande och som överensstämmer med 
unionslagstiftningen.

4. Undersökningar och kontroller ska 
utföras av myndigheterna i den mottagande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 10 
och de ska också vara förenliga med den 
tillsynsbehörighet som finns i den 
mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning, praxis och administrativa 
förfarande.

Or. de

Ändringsförslag 509
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den skyldighet som fastställs i 
punkterna 1 och 2 ska inte innebära 
någon plikt för etableringsmedlemsstaten 
att genomföra faktiska undersökningar 
och kontroller på den medlemsstats 
territorium där tjänsten tillhandahålls. 
Sådana undersökningar och kontroller ska
vid behov utföras av myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten på begäran av 
behöriga myndigheter i 

4. Undersökningar och kontroller ska 
utföras av myndigheterna i den mottagande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 10 
och de ska också vara förenliga med den 
tillsynsbehörighet som finns i den 
mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning, praxis och administrativa 
förfarande.
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etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 10 och de ska också vara förenliga 
med den tillsynsbehörighet som finns i den 
mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning, praxis och administrativa 
förfarande och som överensstämmer med 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 510
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den skyldighet som fastställs i 
punkterna 1 och 2 ska inte innebära någon 
plikt för etableringsmedlemsstaten att 
genomföra faktiska undersökningar och 
kontroller på den medlemsstats territorium 
där tjänsten tillhandahålls. Sådana 
undersökningar och kontroller ska vid 
behov utföras av myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten på begäran av 
behöriga myndigheter i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 10 och de ska också vara förenliga 
med den tillsynsbehörighet som finns i den 
mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning, praxis och administrativa 
förfarande och som överensstämmer med 
unionslagstiftningen.

4. Den skyldighet som fastställs i 
punkterna 1 och 2 ska inte innebära någon 
plikt för etableringsmedlemsstaten att 
genomföra faktiska undersökningar och 
kontroller på den medlemsstats territorium 
där tjänsten tillhandahålls. Sådana 
undersökningar och kontroller ska vid 
behov utföras av myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten i enlighet med 
artikel 10 och de ska också vara förenliga 
med den tillsynsbehörighet som finns i den 
mottagande medlemsstatens nationella 
lagstiftning, praxis och administrativa 
förfarande och som överensstämmer med 
unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 511
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)



AM\924423SV.doc 57/113 PE504.078v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Under den period då en arbetstagare 
är utstationerad till en annan medlemsstat 
är det myndigheterna i 
värdmedlemsstaten som i samarbete med 
etableringsmedlemsstaten ansvarar för 
inspektionen av de arbetsvillkor som ska 
efterlevas enligt direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 512
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
nödvändiga medel för effektiva 
undersökningar och kontroller.

Or. de

Ändringsförslag 513
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
1. I enlighet med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG ska medlemsstaten till 
vilken utstationeringen sker fortsätta att 
kontrollera, följa upp och vidta alla 
nödvändiga tillsynsåtgärder eller 
verkställighetsåtgärder, i enlighet med sin 
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nationella lagstiftning och/eller praxis 
och administrativa förfaranden, när det 
gäller arbetstagare som är utstationerade 
på dess territorium.
2. I enlighet med de principer som 
fastställs i artiklarna 4 och 5 i 
direktiv 96/71/EG ska den medlemsstat 
där tjänsteleverantören är etablerad även 
fortsätta att kontrollera, följa upp och 
vidta nödvändiga tillsynsåtgärder eller 
verkställighetsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden.
För att förbättra efterlevnaden ska den
medlemsstaten stödja den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker genom att i god tid 
lämna information om huruvida de 
utstationerande företagen uppfyller de 
minimikrav som anges i artikel 3 i detta 
direktiv och i direktiv 96/71/EG.
3. Undersökningar och kontroller ska 
utföras av myndigheterna i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen
sker i enlighet med artikel 10 och de ska 
också vara förenliga med den 
tillsynsbehörighet som finns i 
medlemsstatens nationella lagstiftning, 
praxis och administrativa förfaranden.
4. Medlemsstater som upptäcker att 
arbetstagare endast rekryteras för att 
utstationeras till en tredje medlemsstat 
eller för att arbeta skenbart som 
egenföretagare ska utan dröjsmål 
informera de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker.
5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att garantera 
effektiva undersökningar och kontroller.

Or. en
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Ändringsförslag 514
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler, Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Under den period då en arbetstagare är 
utstationerad till en annan medlemsstat är 
det myndigheterna i värdmedlemsstaten 
som ansvarar för inspektionen av 
arbetsvillkoren. Värdmedlemsstaten kan 
på eget initiativ göra kontroller och är 
inte bunden av resultat av 
undersökningar eller kontroller som 
utförs av myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 515
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, med 
kommissionens bistånd, vidta 
kompletterande åtgärder för att utveckla, 
underlätta och främja utbytet mellan de 
tjänstemän som ansvarar för samarbetet 
mellan förvaltningar, för det ömsesidiga 
biståndet samt för kontrollen och 
genomförandet av tillämpliga 
bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska, med 
kommissionens bistånd, vidta 
kompletterande åtgärder för att utveckla, 
underlätta och främja utbytet mellan
arbetsmarknadens parter och mellan de 
tjänstemän som ansvarar för samarbetet 
mellan förvaltningar, för det ömsesidiga 
biståndet samt för att se till att 
organisationer som informerar 
utstationerade arbetstagare stöds.

Or. en
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Ändringsförslag 516
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten ska registrera de 
anmälda uppgifter som avses i artikel 9.1 
och utvärdera dessa.
De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska registrera 
relevanta uppgifter om de kriterier som 
anges i artikel 3.1 och om 
tjänsteleverantörens betalning av 
socialskyddsavgifter och skatter.
Medlemsstaterna är skyldiga att 
regelbundet lämna rapporter till 
kommissionen. Kommissionen ska 
sammanfatta dessa rapporter och 
offentliggöra dem med jämna mellanrum.
Kommissionen ska inom två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv lägga 
fram en konsekvensbedömning av 
genomförbarheten av ett EU-omfattande 
anmälnings- eller registreringssystem som 
bygger på medlemsstaternas befintliga 
system och är förenligt med dessa.

Or. de

Ändringsförslag 517
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten ska registrera de 
anmälda uppgifter som avses i artikel 9.1 
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och utvärdera dessa.
De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska registrera 
relevanta uppgifter om de kriterier som 
anges i artikel 3.1 och om 
tjänsteleverantörens betalning av 
socialskyddsavgifter och skatter.
Medlemsstaterna är skyldiga att 
regelbundet lämna rapporter till 
kommissionen. Kommissionen ska 
sammanfatta dessa rapporter i lämpligt 
format och offentliggöra dem med jämna 
mellanrum.

Or. de

Ändringsförslag 518
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten ska registrera de 
relevanta uppgifter som avses i 
artikel 9.1 a. De behöriga myndigheterna 
i etableringsmedlemsstaten ska registrera 
de relevanta uppgifter som avses i 
artikel 3.1 samt uppgifter om
tjänsteleverantörens betalning av 
socialförsäkringsavgifter och skatt. Både 
de behöriga myndigheterna i
värdmedlemsstaten och 
etableringsmedlemsstaten ska skicka 
dessa uppgifter till kommissionen 
(Eurostat) för sammanfattning och 
regelbunden offentlig rapportering.

Or. en
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Ändringsförslag 519
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten och 
värdmedlemsstaten ska samla in och 
utvärdera de registrerade uppgifterna om 
utstationeringsförfaranden.
Medlemsstaterna ska regelbundet 
rapportera till kommissionen. 
Kommissionen ska sammanställa dessa 
uppgifter och offentliggöra rapporter med 
regelbundna mellanrum.

Or. en

Ändringsförslag 520
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma behovet av
ekonomiskt stöd för att ytterligare förbättra 
förvaltningssamarbetet och öka det 
ömsesidiga förtroendet genom projekt, t.ex. 
genom utbyte av berörda tjänstemän och 
utbildning, samt genom att utveckla, 
underlätta och främja god praxis, även hos 
arbetsmarknadens parter på unionsnivå, 
t.ex. genom att utveckla och uppdatera 
databaser och gemensamma webbplatser 
med allmän eller sektorsspecifik 
information om gällande 
arbets- och anställningsvillkor.

2. Kommissionen ska garantera tillräckligt
ekonomiskt stöd för att ytterligare förbättra 
förvaltningssamarbetet och öka det 
ömsesidiga förtroendet genom projekt, 
t.ex. genom utbyte av berörda tjänstemän 
och utbildning, samt genom att utveckla, 
underlätta och främja god praxis, även hos 
arbetsmarknadens parter på unionsnivå, 
t.ex. genom att utveckla och uppdatera 
databaser och gemensamma webbplatser 
med allmän eller sektorsspecifik
information om gällande 
arbets- och anställningsvillkor.

Or. en
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Ändringsförslag 521
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma behovet av
ekonomiskt stöd för att ytterligare förbättra 
förvaltningssamarbetet och öka det 
ömsesidiga förtroendet genom projekt, t.ex. 
genom utbyte av berörda tjänstemän och 
utbildning, samt genom att utveckla, 
underlätta och främja god praxis, även hos 
arbetsmarknadens parter på unionsnivå, 
t.ex. genom att utveckla och uppdatera 
databaser och gemensamma webbplatser 
med allmän eller sektorsspecifik 
information om gällande arbets- och 
anställningsvillkor.

2. Kommissionen ska garantera tillräckligt
ekonomiskt stöd för att ytterligare förbättra 
förvaltningssamarbetet och öka det 
ömsesidiga förtroendet genom projekt, 
t.ex. genom utbyte av berörda tjänstemän 
och utbildning, samt genom att utveckla, 
underlätta och främja god praxis, även hos 
arbetsmarknadens parter på unionsnivå, 
t.ex. genom att utveckla och uppdatera 
databaser och gemensamma webbplatser 
med allmän eller sektorsspecifik 
information om gällande arbets- och 
anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 522
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna uppmuntras att 
inrätta informationspunkter för och ge 
praktisk hjälp åt utstationerade 
arbetstagare för att se till att de har 
tillräcklig kunskap om sina rättigheter. 
Informationspunkternas placering och 
vilka språk som ska användas ska 
beslutas efter en uppskattning av hur de 
utstationerade arbetstagarna är fördelade 
på den berörda medlemsstatens 
territorium. Detta gäller både för 
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etableringsmedlemsstaten och för 
värdmedlemsstaten, eftersom det är lika 
viktigt att informera arbetstagaren före 
avresan som under 
utstationeringsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 523
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska principiellt vara 
fria att välja och tillämpa sina egna 
administrativa krav och kontrollåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 524
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 525
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. fr

Ändringsförslag 526
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-
Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 527
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. fr
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Ändringsförslag 528
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. de

Ändringsförslag 529
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna måste åtminstone 
införa följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. de

Ändringsförslag 530
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. en
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Ändringsförslag 531
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska åtminstone införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 532
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska införa följande 
administrativa krav och kontrollåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 533
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska införa 
administrativa krav och effektiva
kontrollåtgärder. Dessa åtgärder ska 
särskilt omfatta följande:

Or. en
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Ändringsförslag 534
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. I syfte att förbättra efterlevnaden av 
artiklarna 3 och 5 i direktiv 96/71/EG ska 
medlemsstaterna införa administrativa krav 
och kontrollåtgärder, till exempel följande:

Or. de

Ändringsförslag 535
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. För att förbättra genomförandet av 
direktiv 96/71/EG får medlemsstaterna, 
med full respekt för principen om 
icke-diskriminering, utföra alla kontroller 
som krävs för att säkerställa efterlevnaden 
av artiklarna 3 och 5 i direktiv 96/71/EG 
och artikel 3 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 536
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna får införa följande 
administrativa krav och kontrollåtgärder:
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Or. en

Ändringsförslag 537
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna kan exempelvis införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder: 

Or. de

Ändringsförslag 538
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, 
där anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, 
utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 539
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, 
där anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, 
utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 540
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, 
där anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod
och utstationeringsort, och vilka tjänster 
de ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en anmälan till behöriga nationella 
myndigheter innan utstationeringen 
påbörjas. Denna anmälan ska intyga att 
tjänsteleverantören har informerats om de 
minimiarbetsvillkor som anges i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG och kommer att följa 
dessa. Anmälan ska åtminstone innehålla
tjänsteleverantörens identitet, namn och 
adress för det ombud som 
tjänsteleverantören har utsett, uppgifter 
om utstationeringsperiod, startdatum, de 
utstationerade arbetstagarnas identitet, 
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antal och verksamhetsområde samt 
uppgifter om arbetsplatsen och 
utstationeringsorten i värdstaten.
Tjänsteleverantören ska vara skyldig att 
snarast informera behöriga myndigheter
– om utstationeringen inte äger rum, inte 
har ägt rum eller avslutas i förtid,
– om verksamheten avbryts,
– om den utstationerade arbetstagaren 
har ställts till förfogande av sin 
arbetsgivare för en annan uppdragsgivare 
i etableringsmedlemsstaten, särskilt vid 
överlåtelse av företag eller fusion.

Or. de

Motivering

Uppgifterna måste vara tydliga för att kunna kontrolleras. Dessutom är dessa uppgifter till 
hjälp för statistiken om utstationerade arbetstagare och därmed även för att kontrollera att 
direktivets syfte uppfylls.

Ändringsförslag 541
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster de
ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan på den 
medlemsstatens språk till behöriga 
nationella myndigheter innan
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan måste innehålla följande 
uppgifter:

i) tjänsteleverantörens identitet,
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ii) de utstationerade arbetstagarnas 
identitet,
iii) hur många dessa beräknas vara, 
iv) utstationeringsperiod och 
utstationeringsort för tjänsteutövande,

v) en tillgänglig och tydligt angiven plats 
där inspektionshandlingarna bevaras
(t.ex. anställningsavtal, 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller 
motsvarande dokument); handlingarna 
ska tillgängliggöras eller tillhandahållas 
på papper eller i elektroniskt format,
vi) efternamn, förnamn och adress för 
ombudet i värdstaten, det vill säga den 
person som kan ta emot besked eller 
officiella handlingar med rättslig verkan 
gällande den tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat, och
vii) vilka tjänster som ska utföras.

Anmälan ska omfattas av kravet att en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat omgående måste 
informera behöriga nationella 
myndigheter om uppgifterna i anmälan 
ändras.

Or. de

Ändringsförslag 542
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche
Berès

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast en månad i 
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tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod
och utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

förväg om tillhandahållandet av tjänster, 
där anmälan särskilt ska omfatta:

– Tjänsteleverantörens identitet.
– Hur många de utstationerade 
arbetstagarna beräknas vara och deras 
individuella personuppgifter.
– Beräknad utstationeringsperiod.
– Utstationeringsort.
– Vilka tjänster de ska utföra.

Or. en

Ändringsförslag 543
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod
och utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en anmälan till behöriga nationella 
myndigheter senast en månad i förväg om
tillhandahållandet av tjänster, där anmälan
särskilt ska omfatta:

– Tjänsteleverantörens identitet, särskilt 
hans/hennes för- och efternamn, 
födelseort, födelsedatum, hemadress och 
adress i värdmedlemsstaten under 
utstationeringen.
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– Hur många de utstationerade 
arbetstagarna beräknas vara och deras 
individuella personuppgifter.
– Beräknad utstationeringsperiod.
– Utstationeringsort.
– Vilka tjänster de ska utföra.

Or. en

Ändringsförslag 544
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en anmälan till behöriga nationella 
myndigheter innan tillhandahållandet av 
tjänster påbörjas, där anmälan, som ska 
lämnas på något av de officiella språken i 
värdmedlemsstaten åtminstone ska 
omfatta:

1) Tjänsteleverantörens identitet.
2) Hur många de utstationerade 
arbetstagarna beräknas vara och deras 
individuella personuppgifter.
3) Beräknad utstationeringsperiod och 
utstationeringsort där tjänsten ska utföras.
4) Vilka tjänster som ska utföras.

Denna anmälan ska uppdateras om 
informationsinnehållet ändras före eller 
under tillhandahållandet av tjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 545
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster 
de ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter innan 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan åtminstone ska innehålla följande 
information:

i) Tjänsteleverantörens identitet.
ii) Hur många de utstationerade 
arbetstagarna beräknas vara och 
personuppgifter för var och en av dessa.
iii) Utstationeringsperiod och ort där 
tjänsten ska utföras.
iv) Vilka tjänster de ska utföra.

Or. fr

Ändringsförslag 546
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en anmälan till behöriga nationella 
myndigheter innan utstationeringen 
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tillhandahållandet av tjänster påbörjas,
där anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod
och utstationeringsort, och vilka tjänster 
de ska utföra.

påbörjas. Denna anmälan ska intyga att 
tjänsteleverantören har informerats om de 
minimiarbetsvillkor som anges i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG och kommer att följa 
dessa. Den ska även åtminstone innehålla
uppgifter om tjänsteleverantörens identitet, 
namn och adress för det ombud som 
tjänsteleverantören har utsett, uppgifter 
om utstationeringsperiod, startdatum, de 
utstationerade arbetstagarnas identitet, 
antal och verksamhetsområde samt om 
arbetsplatsen och utstationeringsorten i 
värdstaten.

Or. de

Ändringsförslag 547
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster 
de ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan på 
värdmedlemsstatens språk till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, de 
utstationerade arbetstagarnas identitet,
hur många dessa beräknas vara,
utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, var i landet de 
handlingar som avses under b bevaras, 
efternamn, förnamn och adress för 
ombudet i värdmedlemsstaten samt inom 
vilken bransch de utstationerade 
arbetstagarna kommer att vara 
verksamma, motiverar en skyldighet för 
arbetsgivaren att omgående anmäla om 
dessa uppgifter ändras.

Or. de
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Ändringsförslag 548
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där
anmälan bara behöver innehålla
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster 
de ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat ska 
underrätta de behöriga nationella
myndigheterna på engelska eller 
värdmedlemsstatens språk innan
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där
underrättelsen åtminstone ska omfatta
tjänsteleverantörens identitet, hur många
de utstationerade arbetstagarna beräknas 
vara och deras personuppgifter, utsedd 
kontaktperson, när 
utstationeringsperioden beräknas börja, 
dess längd, utstationeringsorten för deras 
verksamhet, och vilka tjänster de ska 
utföra.

Or. en

Ändringsförslag 549
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna utstationerade 
arbetstagare, hur många dessa beräknas 
vara, utstationeringsperiod och 

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en förhandsanmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast
fem arbetsdagar innan tillhandahållandet 
av tjänster påbörjas, där anmälan
åtminstone bör innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna utstationerade 
arbetstagare, hur många dessa beräknas 
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utstationeringsort, och vilka tjänster de ska 
utföra.

vara, utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, och vilka tjänster de ska 
utföra.

Or. en

Ändringsförslag 550
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster 
de ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter innan 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan ska innehålla åtminstone 
tjänsteleverantörens identitet, hur många 
de utstationerade arbetstagarna, tydligt 
och individuellt angivna, beräknas vara, 
kontaktperson, utstationeringsperiod, 
inklusive startdatum, ort där tjänsten ska 
utföras och vilka tjänster de ska utföra.

Or. fr

Ändringsförslag 551
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en anmälan till behöriga nationella 
myndigheter innan tillhandahållandet av 
tjänster påbörjas, där anmälan ska
innehålla åtminstone tjänsteleverantörens 
identitet, närvaron av en eller flera tydligt 
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en eller flera tydligt angivna utstationerade 
arbetstagare, hur många dessa beräknas 
vara, utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

angivna utstationerade arbetstagare, hur 
många dessa beräknas vara, 
utstationeringsperiod och ort där tjänsten 
ska utföras, och vilka tjänster de ska 
utföra.

Or. fr

Ändringsförslag 552
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där 
anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, utstationeringsperiod 
och utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste
göra en anmälan till behöriga nationella 
myndigheter innan tillhandahållandet av 
tjänster påbörjas, där anmälan bara behöver 
innehålla tjänsteleverantörens identitet, de 
utstationerade arbetstagarnas identitet, 
som ska anges tydligt, hur många dessa 
beräknas vara, utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, och vilka tjänster de ska 
utföra. Arbetstagaren ska få en kopia av 
alla uppgifter som lämnas om honom 
eller henne.

Or. fr

Ändringsförslag 553
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Kravet att en tjänsteleverantör utan 
dröjsmål ska informera behöriga 
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nationella myndigheter
– om utstationeringen inte äger rum eller 
inte har ägt rum eller avslutas i förtid,
– om den tjänst som föranleder 
utstationeringen upphör,
– om den utstationerade arbetstagaren 
har flyttats av sin arbetsgivare till ett 
annat företag, framför allt om det gäller 
en fusion eller överlåtelse av företag,
– om det sker andra ändringar som har 
samband med den information som 
tillhandahållits i enlighet med 
artikel 9.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 554
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller 
bevara kopior på papper eller i 
elektroniskt format av anställningsavtalet 
(eller ett motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn 
kan det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 555
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Olle Ludvigsson, Birgit 
Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla handlingar
och/eller bevara kopior på papper eller i 
elektroniskt format för de behöriga 
myndigheterna och fackföreningarna, på 
den plats där tjänsten utförs under den 
period då tjänsten tillhandahålls och 
högst två år efter den period då tjänsten 
tillhandahölls. Detta krav gäller särskilt 
följande handlingar:

– En kopia av A1-formuläret som bevisar 
att personen omfattas av det sociala 
trygghetssystemet i värdmedlemsstaten.
– Anställningsavtalet (eller ett motsvarande 
dokument enligt direktiv 91/533/EEG, 
inklusive eventuella ytterligare 
upplysningar i enlighet med artikel 4 i det 
direktivet).
– Lönespecifikationer.
– Tidrapporter.
– Intyg över gjorda löneutbetalningar eller 
kopior av motsvarande dokument.
– En värdering av säkerhets- och 
hälsoriskerna på arbetsplatsen, inklusive 
skyddsåtgärder som behöver vidtas, i 
enlighet med direktiv 89/391/EG.
– Kopior av arbets- och uppehållstillstånd 
om den utstationerade arbetstagaren är 
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tredjelandsmedborgare.
Handlingarna ska bevaras på ett 
tillgängligt och tydligt angivet ställe på 
värdmedlemsstatens territorium, t.ex. på 
arbetsplatsen; för mobila arbetstagare i 
transportsektorn kan det vara det lokala 
kontoret eller i det fordon med vilket 
tjänsten utförs.

Or. en

Ändringsförslag 556
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
under utstationeringsperioden, fram till 
två år efter tjänsteutövandet, på ett tydligt 
angivet ställe i den utstationerande 
medlemsstaten, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare kan det vara i det 
fordon med vilket tjänsten utförs. Hit hör 
särskilt följande handlingar:

– Ett intyg över den utstationerade 
arbetstagarens identitet.
– En kopia av det A1-formulär som 
belägger socialförsäkring i 
hemmedlemsstaten.
– Anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive ytterligare 
upplysningar i enlighet med artikel 4 i det 
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direktivet).
– Lönespecifikationer och intyg över 
utbetalningar.
– Tidrapporter.
– En bedömning av arbetsplatsens 
säkerhets- och hälsorisker i enlighet med 
direktiv 89/391/EG.
– Om arbetstagaren är 
tredjelandsmedborgare, en kopia på 
arbets- och uppehållstillståndet.

Or. de

Ändringsförslag 557
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
under utstationeringsperioden, fram till 
två år efter tjänsteutövandet, på ett 
tillgängligt och tydligt angivet ställe på 
dess territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs. Hit hör 
särskilt följande dokument:

– En kopia av det A1-formulär som 
belägger socialförsäkring i 
etableringsmedlemsstaten.
– Anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive ytterligare 



PE504.078v01-00 84/113 AM\924423SV.doc

SV

upplysningar i enlighet med artikel 4 i det 
direktivet).
– Lönespecifikationer och intyg över 
utbetalningar.
– Tidrapporter.
– En bedömning av arbetsplatsens 
säkerhets- och hälsorisker i enlighet med 
direktiv 89/71/EG.
– Om den utstationerade personen är 
tredjelandsmedborgare, en kopia på 
arbets- och uppehållstillståndet.

Or. de

Ändringsförslag 558
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument som innehåller 
nödvändiga arbetsvillkor); 
lönespecifikationer, tidrapporter, intyg över 
gjorda löneutbetalningar, A1-formulär som 
belägger en socialförsäkring i den 
utstationerande staten eller kopior av 
motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen eller 
byggarbetsplatsen; för mobila arbetstagare 
i transportsektorn kan det vara det lokala 
kontoret eller i det fordon med vilket 
tjänsten utförs.

Or. de
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Ändringsförslag 559
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument med upplysningar
om arbetsvillkoren); lönespecifikationer, 
tidrapporter, intyg över gjorda 
löneutbetalningar,
arbets- och uppehållstillstånd för 
tredjelandsmedborgare, A1-formulär som 
belägger en socialförsäkring i 
hemmedlemsstaten eller kopior av 
motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. de

Ändringsförslag 560
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt
artiklarna 2.2 och 4 i
direktiv 91/533/EEG) under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
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av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs. Övriga 
dokument, t.ex. lönespecifikationer, 
tidrapporter och intyg över gjorda 
löneutbetalningar bör på begäran av 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
lämnas ut inom en rimlig tidsperiod i
enlighet med artikel 6.5 antingen av 
arbetsgivaren eller av de behöriga 
organen i etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 561
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet);
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att under 
utstationeringsperioden tillhandahålla 
och/eller bevara kopior på papper eller i 
elektroniskt format av anställningsavtalet
(eller ett motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument, blanketter med 
information som bevisar att personen 
omfattas av det sociala trygghetssystemet i 
ursprungslandet eller fullständiga 
kontaktuppgifter för det 
socialförsäkringsorgan som de 
utstationerade arbetstagarna är anslutna 
till under deras vistelse i 
värdmedlemsstaten (förordning (EG) 
nr 883/2004 och förordning (EG) 
nr 987/2009), intyg om arbetsförmåga 
som utfärdats av en kvalificerad 
företagshälsovårdsinrättning i 
ursprungslandet, på ett tillgängligt och 
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tydligt angivet ställe på dess territorium, 
t.ex. på arbetsplatsen; för mobila 
arbetstagare i transportsektorn kan det vara 
det lokala kontoret eller i det fordon med 
vilket tjänsten utförs.

Or. en

Ändringsförslag 562
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att inom en rimlig tidsperiod
tillhandahålla och/eller bevara, enligt
tjänsteleverantörens val, kopior på papper 
eller i elektroniskt format av 
anställningsavtalet (eller ett motsvarande 
dokument enligt direktiv 91/533/EEG, 
inklusive eventuella ytterligare 
upplysningar i enlighet med artikel 4 i det 
direktivet); lönespecifikationer, 
tidrapporter och intyg över gjorda 
löneutbetalningar eller kopior av 
motsvarande dokument, som utfärdats i 
enlighet med etableringsmedlemsstatens 
nationella lagstiftning, under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. en
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Ändringsförslag 563
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); A1-formulär,
arbetstillstånd, uppehållstillstånd för 
tredjelandsmedborgare,
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. fr

Ändringsförslag 564
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); A1-formulär,
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
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av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. fr

Ändringsförslag 565
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kravet att tjänsteleverantören snarast 
måste informera den behöriga 
myndigheten
– om utstationeringen inte äger rum, inte 
har ägt rum eller avslutas i förtid,
– om verksamheten avbryts,
– om den utstationerade arbetstagaren 
har ställts till förfogande av sin 
arbetsgivare för ett annat företag i 
etableringsmedlemsstaten, särskilt vid 
överlåtelse av företag eller fusion.

Or. de

Ändringsförslag 566
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 

utgår
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eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

Or. en

Ändringsförslag 567
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Översättning av alla relevanta 
handlingar och standardiserade såväl som 
icke-standardiserade formulär, oavsett 
hur långa handlingarna eller formulären 
är.

Or. de

Ändringsförslag 568
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) En översättning till önskat officiellt 
EU-språk av de handlingar som avses 
under b.

Or. en



AM\924423SV.doc 91/113 PE504.078v01-00

SV

Ändringsförslag 569
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Översättning av de handlingar som avses 
under b på önskat officiellt EU-språk.

Or. de

Ändringsförslag 570
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Översättning av de handlingar som avses 
under b.

Or. de

Ändringsförslag 571
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 

c) Kravet på en översättning av de 
handlingar som avses under b till ett av 
värdmedlemsstatens officiella språk.
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hjälp av standardformulär.

Or. fr

Ändringsförslag 572
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Kravet på en översättning av de 
handlingar som avses under b till ett av 
värdmedlemsstatens officiella språk.

Or. fr

Ändringsförslag 573
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Översättning av de handlingar som avses 
under b på ett av medlemsstatens officiella 
språk.

Or. de

Ändringsförslag 574
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om den behöriga myndigheten 
eller det behöriga organet i 
värdmedlemsstaten anser att detta är 
nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 575
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär. Översättningar 
ska inte bekostas av arbetsgivarna.

Or. en

Ändringsförslag 576
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Det ska finnas möjlighet att begära en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

Or. en
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Ändringsförslag 577
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Det ska finnas möjlighet att begära en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

Or. en

Ändringsförslag 578
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker kan kräva att de 
handlingar som avses under b och 
eventuella obligatoriska kompletterande 
dokument utan dröjsmål görs tillgängliga 
för de behöriga nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 579
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat 
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, 
under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 580
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat 
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, 
under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 581
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 

d) Vid behov utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
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förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.
Företrädaren eller kontaktpersonen kan 
vara vem som helst som utses av 
arbetsgivaren eller av den 
arbetsgivarorganisation i 
etableringsmedlemsstaten som
arbetsgivaren är medlem i.

Or. en

Ändringsförslag 582
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis,
under den period tjänsterna tillhandahålls.

d) Möjligheten att utse en kontaktperson
som företrädare för arbetsgivaren i 
värdmedlemsstaten till vilken 
utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, inom den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 583
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 

d) Möjligheten att utse en kontaktperson
till vilken de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten kan vända sig direkt
för att vid behov på arbetsgivarens vägnar 
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vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 584
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Möjligheten att begära att en 
kontaktperson utses för att vid behov på 
arbetsgivarens vägnar förhandla med 
berörda arbetsmarknadsparter i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker, i enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis, under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 585
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Möjligheten att begära att en 
kontaktperson utses för att vid behov på 
arbetsgivarens vägnar förhandla med 
berörda arbetsmarknadsparter i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker, i enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis, under den period tjänsterna 
tillhandahålls.
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Or. en

Ändringsförslag 586
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, under 
den period tjänsterna tillhandahålls.

d) Möjligheten att ansöka om att en 
kontaktperson ska utses för att vid behov 
på arbetsgivarens vägnar förhandla med 
berörda arbetsmarknadsparter i den 
värdmedlemsstat till vilken 
utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. hu

Ändringsförslag 587
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Kravet att utse ett juridiskt ombud som 
är bosatt i den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker under 
utstationeringsperioden och högst i ett år 
efter tillhandahållandet av tjänsten för att
hantera administrativa och rättsliga 
förfaranden och vid behov på 
arbetsgivarens vägnar förhandla med 
berörda arbetsmarknadsparter i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker, i enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis, under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

Or. en
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Ändringsförslag 588
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat 
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, 
under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

d) Kravet att utse ett juridiskt ombud, som 
är verksamt i den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker under den period 
tjänsterna tillhandahålls, för att vid behov 
på arbetsgivarens vägnar förhandla och 
ingå kollektivavtal med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstaten, 
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 589
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat 
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, 
under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

d) Kravet att utse ett juridiskt ombud eller 
en bemyndigad företrädare som övertar 
tjänsteleverantörens uppgifter i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker och som kan vara kontaktperson på 
det utstationerande företagets vägnar.

Or. de

Ändringsförslag 590
Mitro Repo
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Kravet att utse ett juridiskt ombud. Det 
juridiska ombudets uppgifter ska omfatta 
rättsliga och administrativa förfaranden 
samt att vid behov på arbetsgivarens 
vägnar förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 591
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat 
till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, under 
den period tjänsterna tillhandahålls.

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med den behöriga myndigheten 
eller det behöriga organet i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker, i enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis, under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 592
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Kravet att utse en kontaktperson som 
juridiskt ombud eller för att vid behov på 
arbetsgivarens vägnar förhandla med
berörda arbetsmarknadsparter i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker, i enlighet med nationell lagstiftning 
och praxis.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater där det krävs att en kontaktperson utses ingår det inte i 
kontaktpersonens roll att ”förhandla” med arbetsmarknadsparterna i värdmedlemsstaten 
utan han eller hon ska i stället vara en kontaktpunkt och källa till information (som 
företrädare). Om man endast hänvisar till förhandlingar riskerar man att störa de nationella 
systemen för kollektivförhandlingar. Därför bör det uttryckligen anges att kontaktpersonens 
roll istället kan vara eller även bestå i att agera som företrädare.

Ändringsförslag 593
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Kravet att utse ett juridiskt ombud eller
en bemyndigad företrädare som övertar 
tjänsteleverantörens uppgift i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker och under vars tjänsteadress i denna 
medlemsstat post kan tas emot på det 
utstationerande företagets vägnar. I 
ombudets eller företrädarens uppgifter 
ingår även att vid behov på arbetsgivarens 
vägnar förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. de
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Ändringsförslag 594
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Kravet att utse en kontaktperson som 
kan kontaktas av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten och som 
är behörig att vid behov på arbetsgivarens 
vägnar förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 595
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 596
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Medlemsstaterna ska mot bakgrund 
av artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och i 
enlighet med respektive nationell 
lagstiftning kunna införa ytterligare 
administrativa krav och kontrollåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 597
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Andra administrativa krav och 
kontrollåtgärder som behövs för att de 
behöriga myndigheterna ska kunna 
utföra sina kontroller på ett effektivt sätt. 
Dessa krav ska göras tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 598
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Eventuella ytterligare nationella 
kontrollåtgärder eller handlingar som 
avses i punkt 1 b får endast tillämpas efter 
godkännande från kommissionen och ska 
begränsas till att kontrollera om de 
arbets- och anställningsvillkor som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 599
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska införa de 
nödvändiga administrativa krav och 
kontrollåtgärder som anges i punkt 1 på 
ett icke-diskriminerande, välgrundat och 
proportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 600
Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder som syftar till att bekämpa 
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den informella ekonomin, t.ex. kravet att 
utfärda ett individuellt 
skatteregistreringsnummer till den 
anställde.

Or. en

Ändringsförslag 601
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det står även i fortsättningen 
medlemsstaterna fritt att anpassa 
administrativa krav och kontrollåtgärder, 
utöver vad som anges i led b och c, så 
länge som proportionalitets- och 
nödvändighetsprinciperna respekteras 
och på villkor att dessa informerar 
tjänsteleverantörerna på ett exakt, tydligt 
och tillgängligt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 602
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena och formaliteterna i 
samband med utstationeringen av 
arbetstagare lätt kan hanteras av 
företagen, på distans och så långt möjligt 
på elektronisk väg.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 603
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena och formaliteterna i samband 
med utstationeringen av arbetstagare lätt
kan hanteras av företagen, på distans och 
så långt möjligt på elektronisk väg.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena och formaliteterna i samband 
med utstationeringen av arbetstagare kan 
han teras av företagen, på distans och så 
långt möjligt på elektronisk väg.

Or. de

Ändringsförslag 604
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena och formaliteterna i samband 
med utstationeringen av arbetstagare lätt
kan hanteras av företagen, på distans och 
så långt möjligt på elektronisk väg.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena och formaliteterna i samband 
med utstationeringen av arbetstagare kan 
hanteras av företagen, på distans och så 
långt möjligt på elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 605
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i utgår
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artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från 
samarbetet och utbytet av information, 
hur effektivt detta system fungerat, 
utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder 
för fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 606
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur
effektiva nationella kontrollåtgärder är, 
mot bakgrund av erfarenheterna från 
samarbetet och utbytet av information, hur 
effektivt detta system fungerat, 
utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. de
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Ändringsförslag 607
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur
effektiva nationella kontrollsystem är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från systemet 
för samarbetet och utbytet av information, 
utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. de

Ändringsförslag 608
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
rekommendationer om gemensamma 
principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov ge 
medlemsstaterna rekommendationer om
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ändringar.

Or. de

Ändringsförslag 609
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av
kommissionen om genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder, mot bakgrund 
av erfarenheterna från samarbetet och 
utbytet av information, hur effektivt detta 
system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att
bedöma nödvändigheten och 
möjligheterna för ett EU-omfattande
digitalt system för förhandsanmälan och
vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 610
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av 
genomförandet av nationella 
kontrollåtgärder, mot bakgrund av 
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bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

erfarenheterna från samarbetet och utbytet 
av information, hur effektivt detta system 
fungerat, utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 611
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av 
genomförandet av nationella 
kontrollåtgärder, mot bakgrund av 
erfarenheterna från samarbetet och utbytet 
av information, hur effektivt detta system 
fungerat, utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 612
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 3. Inom tre år efter det datum som avses i 
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artikel 20 ska en översyn göras av hur
nödvändigt och lämpligt genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

artikel 20 ska en översyn göras av hur
effektivt och lämpligt genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 613
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under en arbetstagares 
utstationeringstid ansvarar 
värdmedlemsstatens myndigheter eller 
behöriga organ för inspektion av 
arbetsförhållandena. Dessa kan 
genomföra faktiska undersökningar och 
kontroller på eget initiativ, utan att 
resultaten från föregående kontroller har 
betydelse.

Or. de

Ändringsförslag 614
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under en arbetstagares 
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utstationeringstid ansvarar 
värdmedlemsstatens myndigheter eller 
behöriga organ för inspektion av 
arbetsförhållandena. Dessa kan 
genomföra faktiska undersökningar och 
kontroller på eget initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 615
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche 
Berès

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Både etableringsmedlemsstaten och 
den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker har behörighet att 
kontrollera att arbetskraftsrelationerna 
och arbetsvillkoren är korrekta. I de fall 
där det råder motstridiga tolkningar ska 
lagstiftningen i den medlemsstat till vilken 
utstationeringen sker gälla.

Or. en

Ändringsförslag 616
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Under den period då en arbetstagare 
är utstationerad är det myndigheterna 
eller det behöriga organet i den 
medlemsstat till vilken utstationeringen 
sker som ansvarar för inspektionen av 
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arbetsvillkoren. De kan genomföra 
faktiska undersökningar och kontroller 
på eget initiativ och är inte bundna av 
några resultat av undersökningar eller 
kontroller som utförs av 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 617
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
För ett hållbart genomförande av 
nationella kontrollåtgärder krävs att 
tjänsteleverantörer som är etablerade i en 
annan medlemsstat utser ett ombud i 
destinationslandet vid utstationering av 
arbetstagare. Ombudet ska kunna ta emot 
besked eller officiella handlingar med 
rättslig verkan på denna 
tjänsteleverantörs vägnar.

Or. de


