
AM\925205SV.doc PE504.094v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2012/0061(COD)

21.1.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
618 - 833

Förslag till betänkande
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)

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

Förslag till direktiv
(COM(2012)0131) – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))



PE504.094v02-00 2/127 AM\925205SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\925205SV.doc 3/127 PE504.094v02-00

SV

Ändringsförslag 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Inspektioner Kontroller och inspektioner

Or. en

Ändringsförslag 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
effektiva kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i detta direktiv och
direktiv 96/71/EG och för att garantera att 
direktivet tillämpas och efterlevs korrekt.

Or. en
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Ändringsförslag 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
effektiva kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i genomförandedirektivet
och för att garantera att direktivet tillämpas 
och efterlevs korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
effektiva kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
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följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt.

Or. fr

Ändringsförslag 622
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
effektiva kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt.
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särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 623
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
effektiva kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt.

Or. de
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Ändringsförslag 624
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
effektiva kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
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att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt.

Or. fr

Ändringsförslag 626
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt.
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grupper av arbetstagare.

Or. fr

Ändringsförslag 627
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska 
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska
sådana sektorer identifieras som har en hög 
koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster på 
deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska genom behöriga 
nationella myndigheter se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
inspektioner genomförs på deras territorier, 
för att kontrollera och följa upp 
efterlevnaden av de bestämmelser som 
fastställs i direktiv 96/71/EG och för att 
garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner kan
bygga på en riskbedömning, som behöriga 
myndigheter kan genomföra regelbundet. 
Vid riskbedömningen kan sådana sektorer 
identifieras som har en hög koncentration 
av utstationerade arbetstagare som 
tillhandahåller tjänster på deras territorium. 
I samband med riskbedömningen kan man 
beakta genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare. Medlemsstaternas 
rätt att genomföra inspektioner som inte 
föranleds av misstanke påverkas inte av 
detta.

Or. de
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Ändringsförslag 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska
främst bygga på en riskbedömning, som 
behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska
sådana sektorer identifieras som har en hög 
koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster på 
deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

1. Medlemsstaterna ska se till att det införs 
lämpliga kontrollsystem och att effektiva 
och lämpliga inspektioner genomförs på 
deras territorier, för att kontrollera och 
följa upp efterlevnaden av de bestämmelser 
som fastställs i direktiv 96/71/EG och för 
att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs korrekt. Sådana inspektioner kan
i synnerhet bygga på en riskbedömning, 
som behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen kan
sådana sektorer identifieras som har en hög 
koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster på 
deras territorium. I samband med 
riskbedömningen kan man i synnerhet
beakta genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

Or. fr

Ändringsförslag 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
införs lämpliga kontrollsystem och att 
effektiva och lämpliga inspektioner 
genomförs på deras territorier, för att 
kontrollera och följa upp efterlevnaden av 
de bestämmelser som fastställs i 

1. För att förbättra efterlevnaden av 
artiklarna 3 och 5 i direktiv 96/71/EG och 
för att garantera att direktivet tillämpas och 
efterlevs på ett effektivt sätt ska 
medlemsstaterna se till att det finns 
effektiva övervakningsmekanismer och att 
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direktiv 96/71/EG och för att garantera att 
direktivet tillämpas och efterlevs korrekt. 
Sådana inspektioner ska främst bygga på 
en riskbedömning, som behöriga 
myndigheter ska genomföra regelbundet. 
Vid riskbedömningen ska sådana sektorer 
identifieras som har en hög koncentration 
av utstationerade arbetstagare som 
tillhandahåller tjänster på deras 
territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

effektiva och lämpliga inspektioner utförs
på deras territorium.

Medlemsstaterna kan särskilt införa 
följande krav i syfte att inrätta effektiva 
kontroller: 

Or. en

Ändringsförslag 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tjänsteleverantörer som är etablerade i 
andra medlemsstater bör vara skyldiga att 
lämna en förklaring i pappersform eller i 
elektronisk form på värdmedlemsstatens 
språk till de ansvariga behöriga nationella 
myndigheterna innan tjänsten börjar 
tillhandahållas. Förklaringen ska minst 
innehålla nödvändig information för att 
utföra faktiska kontroller på 
arbetsplatsen.
Detta omfattar särskilt information som 
gör det möjligt att utan tvivel identifiera 
tjänsteleverantören, den utsedda 
kontaktperson som avses i led e, den 
utstationerade arbetstagaren samt 
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information om det datum då 
utstationeringen inleds, planerad 
varaktighet, den ort där arbetsplatsen är 
belägen samt de tjänster som motiverar 
utstationeringen. Information om 
huruvida den utstationerade 
arbetstagaren av sin arbetsgivare har 
ställts till förfogande för ett annat företag 
i etableringsmedlemsstaten, särskilt vid 
överlåtelse av företag eller fusion, ska 
ingå.
Alla ändringar av dessa uppgifter måste 
anmälas utan dröjsmål. Dessa 
skyldigheter ska också gälla företag i den 
mening som avses i artikel 1.3 c i 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En skyldighet att föra, tillhandahålla 
och/eller bevara papperskopior eller 
kopior i elektronisk form av nödvändiga 
anställningshandlingar för att möjliggöra 
faktiska kontroller på arbetsplatsen. Detta 
omfattar särskilt anställningsavtalet (eller 
en motsvarande handling i den mening 
som avses i direktiv 91/533/EEG, i 
tillämpliga fall eller om det är relevant, 
den kompletterande information som 
avses i artikel 4 i det direktivet), 
lönespecifikationer, arbetstidsscheman 
med angivelse av när arbetsdagen 
påbörjas och avslutas samt antalet 
arbetstimmar, A1-formuläret som bevis på 
att arbetstagaren omfattas av en 
socialförsäkring i hemmedlemsstaten 
samt arbetsmiljödokument, inbegripet 
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obligatorisk kontroll av arbetsmiljörisker i 
enlighet med direktiv 89/391/EG. Om den 
utstationerade arbetstagaren är 
tredjelandsmedborgare ska kopior av 
arbets- och uppehållstillstånd, bevis på 
löneutbetalningar eller kopior av 
likvärdiga handlingar under 
utstationeringsperioden förvaras på en 
tillgänglig och tydligt identifierad plats på 
medlemsstatens territorium, såsom 
arbetsplatsen eller byggnadsarbetsplatsen, 
eller verksamhetsbas eller, för rörliga 
arbetstagare inom transportsektorn, det 
fordon som används för att tillhandahålla 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En skyldighet att på begäran av 
myndigheterna i värdmedlemsstaten utan 
dröjsmål och inom en rimlig tidsperiod 
efter utstationeringen lämna in de 
handlingar som avses i led b.

Or. en

Ändringsförslag 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En översättning till 
värdmedlemsstatens språk av de 
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handlingar som avses i led b.

Or. en

Ändringsförslag 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En skyldighet att utse ett juridiskt eller 
bemyndigat ombud för att förhandla och 
vid behov på arbetsgivarens vägnar ingå 
avtal med arbetsmarknadens parter i den 
medlemsstat där utstationeringen sker i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis, eller med berörda myndigheter 
och/eller som kan kontaktas av de 
behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten, och som är behöriga 
att motta tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Andra administrativa krav och 
kontrollåtgärder utan vilka de behöriga 
organen i medlemsstaterna inte kan 
utföra sina tillsynsuppgifter på ett 
effektivt sätt och där uppgiften inte kan 
utföras med mindre restriktiva åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och ska anslå nödvändiga 
resurser för att garantera inspektioner 
och kontroller. De ska också se till att 
företagen i så stor utsträckning som 
möjligt kan fullgöra förfarandena och 
formaliteterna för utstationering av 
arbetstagare på distans och på elektronisk 
väg. Alla administrativa krav ska finnas 
offentligt tillgängliga för 
tjänsteleverantörerna och ska uppdateras 
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av detta direktiv och
direktiv 96/71/EG inte är diskriminerande 
och ska anslå nödvändiga resurser för att 
garantera inspektioner och kontroller.

Or. en
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Ändringsförslag 638
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
inspektioner och kontroller.

Or. de

Ändringsförslag 639
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell 
och att de inte blir en ytterligare börda, 
varken för arbetsgivarna eller de 
anställda.

Or. en

Ändringsförslag 640
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
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diskriminerande och/eller oproportionell. diskriminerande och/eller oproportionell. 
Inspektioner som inte föranleds av 
misstanke påverkas inte av detta.

Or. de

Ändringsförslag 641
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande.

Or. de

Ändringsförslag 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är 
diskriminerande och/eller oproportionell.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
inspektionerna och kontrollen av 
efterlevnaden inte är diskriminerande 
och/eller oproportionell.

Or. en
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Ändringsförslag 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter varje inspektion ska den behöriga 
myndigheten tillhandahålla ett dokument 
som minst ska innehålla det inspekterade 
företagets namn och adress, uppgifter om 
behörig myndighet, när inspektionen ägde 
rum, den rättsliga grunden för den 
tillämpade kontrollåtgärden, varför den är 
nödvändig och proportionerlig, 
information – på begäran av den 
inspekterade företaget – att det finns 
frågor som omfattas av företagshemlighet, 
en beskrivning av fastställda 
oegentligheter eller information om att 
inga oegentligheter hittats samt all övrig 
relevant information. Det inspekterade 
företaget ska ha rätt att lämna synpunkter 
på slutsatserna i dokumentet. Det 
inspekterade företaget ska få ett exemplar 
av dokumentet.

Or. en

Ändringsförslag 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärder för att kontrollera 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG och 
upptäcka missbruk i samband med 
utstationering av arbetstagare ska anses 
utgöra ”bestämmelser som rör ordre 
public” enligt den mening som avses i 



AM\925205SV.doc 19/127 PE504.094v02-00

SV

förklaring nr 10 angående artikel 3.10 i 
direktiv 96/71/EG, som upptogs i 
Europeiska unionens råds protokoll när 
direktiv 96/71/EG antogs. 
Medlemsstaternas bestämmelser om 
bekämpning av odeklarerat arbete och 
förebyggande av social dumpning får inte 
begränsas på grund av att de eventuellt 
kan hindra ett fritt tillhandahållande av 
tjänster så länge de inte är 
protektionistiska eller diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom tre år efter det datum som avses 
i artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt, lämpligt och tillräckligt 
effektivt 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, sociala och ekonomiska 
utvecklingen av utstationeringen, i syfte 
att vid behov föreslå nödvändiga 
ändringar, för att de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten 
effektivt ska kunna kontrollera 
anställningsvillkoren.

Or. en
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Ändringsförslag 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Under utstationeringstiden ansvarar 
värdmedlemsstatens behöriga organ för 
inspektion av arbetsförhållandena. 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 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Inspektionsmetoder och mekanismer 
för att kontrollera de bestämmelser som 
fastställs i direktiv 96/71/EG och upptäcka 
överträdelser av utstationeringsreglerna 
eller missbruk för andra ändamål än fritt 
tillhandahållande av tjänster, utgör 
kärnan i bestämmelserna om ordre 
public, enligt vad som anges i rådets 
förklaring nr 10. Medlemsstaternas 
obligatoriska regler om motverkande av 
odeklarerat arbete och förebyggande av 
social dumpning i samband med 
gränsöverskridande rekrytering av 
arbetstagare får inte begränsas endast för 
att dessa bestämmelser kan hindra ett fritt 
tillhandahållande av tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det behövs information medan 
inspektionerna pågår och mot bakgrund av 
kriterierna i artikel 3 ska den medlemsstat 
där tjänsten tillhandahålls och 
etableringsmedlemsstaten agera i enlighet 
med reglerna om förvaltningssamarbete, 
vilket innebär att de behöriga 
myndigheterna ska samarbeta i enlighet 
med reglerna och principerna i artiklarna 6 
och 7.

3. Om det behövs information medan 
inspektionerna pågår och mot bakgrund av 
kriterierna i artikel 3 ska den medlemsstat 
där tjänsten tillhandahålls och 
etableringsmedlemsstaten agera i enlighet 
med reglerna om förvaltningssamarbete, 
vilket innebär att de behöriga 
myndigheterna ska samarbeta i enlighet 
med reglerna och principerna i artiklarna 6 
och 7 i genomförandedirektivet.

Or. en

Ändringsförslag 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med bestämmelserna om 
administrativt samarbete har 
etableringsmedlemsstaten skyldighet att 
tillhandahålla den information som 
efterfrågas. Om den aktuella 
medlemsstaten upprepade gånger vägrar 
att göra detta kommer det att betraktas 
som ett brott mot EU-rätten.

Or. en
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Ändringsförslag 650
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer 
de arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

4. I de medlemsstater där nationella 
bestämmelser och jurisprudens om de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön och arbetstid, föreskriver 
bilaterala förhandlingar mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren får båda 
förhandlingsparterna övervaka 
tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare enligt gällande 
nationell lagstiftning, men endast om de 
kan garantera efterlevnad av de 
rättigheter och skyldigheter som fastställs 
i detta direktiv och i direktiv 96/71/EG. I 
detta sammanhang är tillämpningen av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna relevant för 
att garantera ett korrekt införlivande av 
direktiven i medlemsstaternas nationella 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 651
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
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artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. en
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Ändringsförslag 653
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
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utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

utstationerade arbetstagare.

Or. en

Motivering

Det är omöjligt för arbetsmarknadens parter att i detalj övervaka om deras åtgärder utgör en 
”lämplig skyddsnivå”. Denna begränsande bestämmelse bör därför strykas för den rättsliga 
klarhetens skull.

Ändringsförslag 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i genomförandedirektivet, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet

Or. en
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Ändringsförslag 656
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

I de medlemsstater där det i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön och arbetstid, får dessa, på 
lämplig nivå och i enlighet med de villkor 
som fastställts av medlemsstaterna, också 
övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet.

Or. pl

Motivering

Språklig ändring i den polska versionen.

Ändringsförslag 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De medlemsstater där 
yrkesinspektionerna inte har någon 
behörighet i fråga om kontroll av 
arbetsförhållandena och/eller arbets- och 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare får undantagsvis, efter att ha 
samrått med arbetsmarknadens parter på 
nationell nivå, införa eller behålla
bestämmelser som ger berörda personer 

5. I överensstämmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG och med fullt 
iakttagande av olika 
arbetsmarknadsmodeller har 
medlemsstaterna rätt att använda ett brett 
spektrum av bestämmelser i enlighet med 
sin nationella lagstiftning och praxis för 
att säkerställa att direktiv 96/71/EG 
efterlevs så att berörda personer 
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skydd i samma utsträckning som
direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

garanteras skydd i enlighet med
direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 658
Traian Ungureanu

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De medlemsstater där 
yrkesinspektionerna inte har någon 
behörighet i fråga om kontroll av 
arbetsförhållandena och/eller arbets- och 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare får undantagsvis, efter att ha
samrått med arbetsmarknadens parter på 
nationell nivå, införa eller behålla 
bestämmelser som ger berörda personer 
skydd i samma utsträckning som 
direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

5. De medlemsstater där 
yrkesinspektionerna inte har någon 
behörighet i fråga om kontroll av 
arbetsförhållandena och/eller arbets- och 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare får undantagsvis, efter att ha 
samrått med arbetsmarknadens parter på 
nationell nivå, inrätta, ändra eller behålla 
nödvändiga förfaranden och mekanismer.
Dessa förfaranden och mekanismer måste 
ge berörda personer skydd i samma 
utsträckning som direktiv 96/71/EG och 
det här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 659
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De nationella kontrollmyndigheterna 
ska utan dröjsmål informera de nationella 
brottsbekämpande myndigheterna och 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) om alla 
bedrägerier som upptäcks vid de 
kontroller som genomförs i enlighet med 
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detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att se till att skyldigheterna enligt 
direktiv 96/71/EG och det här direktivet 
fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa 
att det finns effektiva sätt för utstationerade 
arbetstagare att lämna in klagomål mot 
arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda 
rättsliga och administrativa förfaranden, 
även i den medlemsstat där arbetstagarna 
är eller har varit utstationerade, i de fall 
då arbetstagarna anser att de drabbats av 
förlust eller skada på grund av att 
tillämpliga bestämmelser inte följts, även 
efter det att det anställningsförhållande då 
underlåtelsen inträffade har avslutats.

1. För att se till att skyldigheterna enligt 
artikel 6 i direktiv 96/71/EG och det här 
direktivet fullgörs, ska medlemsstaterna 
säkerställa att det finns effektiva sätt för 
utstationerade arbetstagare att lämna in 
klagomål mot arbetsgivarna direkt och 
även rätt att inleda rättsliga och 
administrativa förfaranden, både i 
företagets etableringsmedlemsstat och i 
värdmedlemsstaten, även efter det att det 
anställningsförhållande då underlåtelsen 
inträffade har avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 661
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att se till att skyldigheterna enligt 
direktiv 96/71/EG och det här direktivet
fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa 
att det finns effektiva sätt för utstationerade 
arbetstagare att lämna in klagomål mot 
arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda 
rättsliga och administrativa förfaranden, 

1. För att se till att skyldigheterna enligt det 
här direktivet och direktiv 96/71/EG 
fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa 
att det finns effektiva sätt för utstationerade 
arbetstagare att lämna in klagomål mot 
arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda 
rättsliga och administrativa förfaranden, 
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även i den medlemsstat där arbetstagarna 
är eller har varit utstationerade, i de fall då 
arbetstagarna anser att de drabbats av 
förlust eller skada på grund av att 
tillämpliga bestämmelser inte följts, även 
efter det att det anställningsförhållande då 
underlåtelsen inträffade har avslutats.

även i den medlemsstat där arbetstagarna 
är eller har varit utstationerade, i de fall då 
arbetstagarna anser att de drabbats av 
förlust eller skada på grund av att 
tillämpliga bestämmelser inte följts, även 
efter det att det anställningsförhållande då 
underlåtelsen inträffade har avslutats.

Or. de

Ändringsförslag 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att se till att skyldigheterna enligt 
direktiv 96/71/EG och det här direktivet
fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa 
att det finns effektiva sätt för utstationerade 
arbetstagare att lämna in klagomål mot 
arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda 
rättsliga och administrativa förfaranden, 
även i den medlemsstat där arbetstagarna 
är eller har varit utstationerade, i de fall då 
arbetstagarna anser att de drabbats av 
förlust eller skada på grund av att 
tillämpliga bestämmelser inte följts, även 
efter det att det anställningsförhållande då 
underlåtelsen inträffade har avslutats.

1. För att se till att skyldigheterna enligt det 
här direktivet och direktiv 96/71/EG 
fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa 
att det finns effektiva sätt för utstationerade 
arbetstagare att lämna in klagomål mot 
arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda 
rättsliga och administrativa förfaranden, 
även i den medlemsstat där arbetstagarna 
är eller har varit utstationerade, i de fall då 
arbetstagarna anser att de drabbats av 
förlust eller skada på grund av att 
tillämpliga bestämmelser inte följts, även 
efter det att det anställningsförhållande då 
underlåtelsen inträffade har avslutats.

Or. en
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Ändringsförslag 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, 
t.ex. föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes 
tillstånd, får delta i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som syftar till 
att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna enligt detta direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, 
t.ex. föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG efterlevs, på 
arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar 
eller för att stödja denne, får delta i de 
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får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

rättsliga eller administrativa förfaranden 
som syftar till att genomföra detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG och/eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv och direktiv 96/71/EG.
Fackföreningar ska ha rätt att vidta 
kollektiva åtgärder för att garantera 
efterlevnaden av kraven i detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG, och ska ha 
möjlighet till företrädartalan på 
utstationerade arbetstagares vägnar.

Or. en

Ändringsförslag 665
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG efterlevs, på 
arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar 
eller för att stödja denne och med hans 
eller hennes tillstånd, får delta i de rättsliga 
eller administrativa förfaranden som syftar 
till att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv. Fackföreningar får 
rätt att väcka talan för att säkerställa att 
bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG genomförs. Vidare kan 
de garanteras rätt till rättslig prövning för 
utstationerade arbetstagare.

Or. de
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Ändringsförslag 666
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
utan att det påverkar de nationella 
systemen för förhållandet mellan 
arbetsmarknadens partner och dessas 
oberoende, får delta i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som syftar till 
att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 667
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
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denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

denne och med hans eller hennes
uttryckliga medgivande, får delta i de 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
som syftar till att genomföra detta direktiv 
eller att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna enligt detta direktiv.

Or. cs

Ändringsförslag 668
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG efterlevs, på
arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar 
eller för att stödja denne och med hans 
eller hennes tillstånd, får delta i de rättsliga 
eller administrativa förfaranden som syftar 
till att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 669
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, 
t.ex. föreningar, organisationer och andra 
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juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG efterlevs, på 
arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar 
eller för att stödja denne, får delta i de 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
som syftar till att genomföra detta direktiv 
eller att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, 
t.ex. föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG efterlevs, på 
arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar 
eller för att stödja denne, får delta i de 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
som syftar till att genomföra detta direktiv 
eller att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna enligt detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och endast med hans eller hennes 
tillstånd, får delta i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som syftar till 
att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol,
om de är förmånligare än bestämmelsen i 
led a och de nationella bestämmelser 
enligt vilka kollektivavtalens parter 
tillämpar dessa avtal.

Or. en
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Ändringsförslag 673
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol, 
förutsatt att de är förmånligare än de 
bestämmelser som anges i led a och de 
nationella bestämmelser, enligt vilka 
dessa kollektivavtal för arbetsmarknadens 
parter genomförs.

Or. de

Ändringsförslag 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol, 
och de nationella bestämmelser enligt 
vilka kollektivavtalens parter tillämpar 
dessa avtal.

Or. en
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Ändringsförslag 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol. 
En minimiperiod på minst sex månader 
för överklagande ska dock föreskrivas 
enligt de nationella förfarandereglerna.

Or. en

Ändringsförslag 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Utstationerade arbetstagare som 
inleder rättsliga eller administrativa 
förfaranden får inte behandlas 
ogynnsamt av arbetsgivaren. 
Utstationerade arbetstagare från 
tredjeländer ska ges rätt att uppehålla sig 
i EU tills förfarandet har avslutats.

Or. en
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Ändringsförslag 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga sätt att säkerställa att 
utstationerade arbetstagare kan ta emot 
följande:

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga sätt att säkerställa att den
utstationerade arbetstagaren eller ett 
organ som agerar på dennes vägnar kan 
kräva och ta emot följande ersättningar 
som arbetstagaren har rätt till:

Or. en

Ändringsförslag 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga sätt att säkerställa att 
utstationerade arbetstagare kan ta emot 
följande:

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga sätt att säkerställa att den 
utstationerade arbetstagaren eller ett 
organ som agerar på dennes vägnar kan 
kräva och ta emot alla ersättningar 
arbetstagaren har rätt till, inklusive men 
inte begränsat till följande:

Or. en
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Ändringsförslag 679
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga sätt att säkerställa att
utstationerade arbetstagare kan ta emot 
följande:

5. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga sätt att säkerställa att 
utstationerade arbetstagare kan ta emot 
åtminstone följande:

Or. de

Ändringsförslag 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som 
skulle ha utbetalats i enlighet med de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 681
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som skulle 
ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3 
i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuella innestående löner som ska 
utbetalas och/eller avgifter till 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer i enlighet 
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med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3 
i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Motivering

Detta direktiv innehåller starka verkställighetsmekanismer som skyddar utstationerade 
arbetstagares rättigheter och intressen. Det är viktigt att betona att medlemsstaterna enligt 
artiklarna 3 och 11 är skyldiga att skydda alla aspekter som rör löner, skatt och 
socialförsäkring för utstationerade arbetstagare, och de måste också samarbeta med berörda 
aktörer för att se till att dessa rättigheter respekteras.

Ändringsförslag 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som skulle 
ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i
artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuella innestående löner som ska
utbetalas och/eller avgifter till 
gemensamma fonder eller
arbetsmarknadsorganisationer i enlighet 
med artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 683
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som skulle 
ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i
artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuella innestående löner som ska
utbetalas och/eller avgifter till 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer i enlighet 
med artikel 3 i direktiv 96/71/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 684
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som skulle 
ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3 
i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuella innestående löner och 
därmed sammanhängande arvoden och 
sociala förmåner inklusive räntor som 
skulle ha utbetalats i enlighet med de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som skulle 
ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuella innestående löner och 
därmed förknippade förmåner, sociala 
avgifter m.m. inklusive ränta.

Or. en

Ändringsförslag 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Återbetalning av överdrivna kostnader i 
förhållande till nettolönen eller logins 
kvalitet, som innehållits eller dragits av 
från lönen för logi som tillhandahållits av 
arbetsgivaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Återbetalning av överdrivna kostnader i 
förhållande till nettolönen eller logins 
kvalitet, som innehållits eller dragits av 
från lönen för logi som tillhandahållits av 
arbetsgivaren.

b) Återbetalning av överdrivna kostnader i 
förhållande till lönen eller logins kvalitet, 
som innehållits eller dragits av från lönen
för logi som tillhandahållits av 
arbetsgivaren.

Or. en
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Ändringsförslag 688
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller sociala avgifter 
som otillbörligt dragits av från lönen.

Or. en

Motivering

Detta direktiv innehåller starka verkställighetsmekanismer som skyddar utstationerade 
arbetstagares rättigheter och intressen. Det är viktigt att betona att medlemsstaterna enligt 
artiklarna 3 och 11 är skyldiga att skydda alla aspekter som rör löner, skatt och 
socialförsäkring för utstationerade arbetstagare, och de måste också samarbeta med berörda 
aktörer för att se till att dessa rättigheter respekteras.

Ändringsförslag 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller sociala avgifter 
som otillbörligt dragits av från lönen.

Or. en
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Ändringsförslag 690
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller sociala avgifter 
som otillbörligt dragits av från lönen.

Or. en

Ändringsförslag 691
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta stycke ska också tillämpas då de 
utstationerade arbetstagarna har återvänt 
från den medlemsstat dit utstationeringen 
skedde.

Detta stycke ska också tillämpas då de 
utstationerade arbetstagarna har återvänt 
från den medlemsstat dit utstationeringen 
skedde och då utstationerade arbetstagare 
sysselsätts i falskt egenföretagande.

Or. de

Ändringsförslag 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta stycke ska också tillämpas då de 
utstationerade arbetstagarna har återvänt 
från den medlemsstat dit utstationeringen 
skedde.

Detta stycke ska också tillämpas då de 
utstationerade arbetstagarna har återvänt 
från den medlemsstat dit utstationeringen 
skedde och även vid skenbart 
egenföretagande.
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Or. en

Ändringsförslag 693
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De mekanismer som avses i punkt 5 
får omfatta ett system som på ett icke-
diskriminerande sätt säkerställer 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på värdmedlemsstatens 
territorium, så att en entreprenör vars 
arbetsgivare (tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut de belopp som anges i 
punkt 5. 

Or. en

Ändringsförslag 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

solidariskt ansvar 
1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
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utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:
a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.
2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 



AM\925205SV.doc 47/127 PE504.094v02-00

SV

utstationering av arbetstagare.
3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.
4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 695
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

solidariskt ansvar
1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
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motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:
a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.
2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. 
De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.
3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
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striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte
ska hållas ansvarig.
4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. hu

Ändringsförslag 696
Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

solidariskt ansvar 
1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
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(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:
a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.
2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.
3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 



AM\925205SV.doc 51/127 PE504.094v02-00

SV

underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.
4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. fi

Ändringsförslag 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, 
Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

solidariskt ansvar 
1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
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underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:
a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.
2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. 
De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.
3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
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ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.
4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

solidariskt ansvar 
1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
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arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:
a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.
2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.
3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
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föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.
4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 699
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
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b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Or. hu

Ändringsförslag 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
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b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
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b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

Or. en

Ändringsförslag 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

Or. en
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Ändringsförslag 703
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

Or. en
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Ändringsförslag 704
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
får medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, föreskriva
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

Or. en

Motivering

Principen om solidariskt ansvar i underleverantörskedjor tillämpas i en minoritet av 
EU-medlemsstaterna. Om en sådan rättslig ram införs i medlemsstater som inte har denna 
tradition kan etablerade och effektiva system för anställningsförhållanden undergrävas. 
Medlemsstaterna måste säkerställa att alla arbetstagares rättigheter respekteras till fullo, 
men det är medlemsstaternas sak att fastställa de lämpligaste och effektivaste sätten att göra 
detta enligt respektive nationella sociala och rättsliga förhållanden när de införlivar detta 
direktiv i sina nationella lagstiftningar.
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Ändringsförslag 705
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att säkerställa att en 
uppdragsgivare hålls ansvarig för de krav 
som följer av ett anställningsförhållande, 
när denne uppdrar åt en 
underentreprenör eller personaluthyrare 
att anordna byggnadsverksamhet eller 
tillhandahålla tjänster för detta företags, 
en underentreprenörs eller en av dessas 
personaluthyrares arbetstagare och/eller 
när gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner såsom garant 
inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 
en tidigare talan, vars krav grundas på 
anställningsförhållandet.

Om de nationella bestämmelserna är 
striktare ska dessa ha företräde.

Or. de

Ändringsförslag 706
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att ett företag 
som direkt ger ett annat företag i uppdrag 
att tillhandahålla tjänster för dess räkning 
hålls ansvarigt för sin direkta 
underentreprenör när det gäller följande:
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direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

Or. en

Ändringsförslag 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

1. Varje medlemsstat ska på ett 
icke-diskriminerande sätt vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att ett företag som 
utser ett annat företag att tillhandahålla 
tjänster är ansvarigt, utöver och/eller i 
stället för arbetsgivaren, för skyldigheter 
som är förknippade med företaget eller 
underentreprenör eller uthyrare av 
arbetskraft som utses av detta företag när 
det gäller följande:

Or. en
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Ändringsförslag 708
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

1. Varje medlemsstat ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att ett 
företag som utser ett annat företag att 
tillhandahålla tjänster är ansvarigt, 
utöver och/eller i stället för arbetsgivaren, 
för skyldigheter som är förknippade med 
företaget eller underentreprenör eller 
uthyrare av arbetskraft som utses av detta 
företag. Detta ska inte på något sätt 
påverka tillämpningen av redan befintliga 
strängare regler på nationell nivå eller 
införandet av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att ett företag 
som direkt ger ett annat företag i uppdrag 
att tillhandahålla tjänster för dess räkning 
hålls ansvarigt för sin direkta 
underentreprenör när det gäller följande: 
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entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

Or. en

Ändringsförslag 710
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
direkta arbetsgivaren åläggs att betala 
eventuell utestående nettominimilön 
enligt artikel 11.5 a, återbetala överdrivna 
kostnader enligt artikel 11.5 b samt 
eventuella retroaktiva utbetalningar eller 
skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter. Detta ska också 
säkerställas efter det att den 
utstationerade arbetstagaren har återvänt 
till sin hemmedlemsstat eller en annan 
medlemsstat. Medlemsstaterna får 
tillämpa striktare regler på nationell nivå 
eller införa sådana regler.

Or. en
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Ändringsförslag 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att den 
direkta arbetsgivaren åläggs att betala 
eventuell utestående nettominimilön 
enligt artikel 11.5 a, återbetala överdrivna 
kostnader enligt artikel 11.5 b samt 
eventuella retroaktiva utbetalningar eller 
skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter. Detta ska också 
säkerställas efter det att den 
utstationerade arbetstagaren har återvänt 
till sin hemmedlemsstat eller en annan 
medlemsstat. Medlemsstaterna får 
tillämpa striktare regler på nationell nivå 
eller införa sådana regler.

Or. en

Ändringsförslag 712
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium. Dessa 
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entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

särskilda regler gäller när man inte har
betalat ut följande:

Or. fr

Ändringsförslag 713
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
underentreprenörer som är etablerade på 
dess territorium, så att en entreprenör vars 
arbetsgivare (tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt eller 
indirekt underentreprenör kan hållas 
ansvarig av den utstationerade 
arbetstagaren och/eller gemensamma 
fonder eller arbetsmarknadsinstitutioner för 
att inte ha betalat ut följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett 
icke-diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

1. För all sådan utstationering som 
omfattas av artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten på ett 
icke-diskriminerande sätt säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

Or. fr

Ändringsförslag 715
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 716
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 717
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 

utgår
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eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 720
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 721
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuell utestående lön som ska
utbetalas och/eller avgifter till 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 722
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuell utestående nettolön och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 723
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Eventuella utestående kostnader för 
resa, kost och logi som otillbörligt 
innehållits av arbetsgivaren.

Or. en
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Ändringsförslag 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, 
Philippe Boulland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Eventuella utestående kostnader för 
resa, kost och logi som otillbörligt 
innehållits av arbetsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 725
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Återbetalning av överdrivna kostnader 
i förhållande till nettolönen eller logins 
kvalitet, som innehållits eller dragits av 
från lönen för logi som tillhandahållits av 
arbetsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 726
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 

utgår
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dragits av från lönen.

Or. de

Ändringsförslag 727
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 728
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 730
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 731
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller sociala avgifter 
som otillbörligt dragits av från 
arbetstagarens lön.



PE504.094v02-00 74/127 AM\925205SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta ska inte på något sätt påverka 
tillämpningen av redan befintliga 
strängare regler på nationell nivå eller 
införandet av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 733
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 734
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska utgår



AM\925205SV.doc 75/127 PE504.094v02-00

SV

begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Or. de

Ändringsförslag 735
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 739
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 

utgår
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avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 740
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 741
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 

utgår
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riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 742
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 743
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 

utgår
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enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 747
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 

utgår
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icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 748
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 749
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande 
åtgärder som vidtas av entreprenören när 
det gäller bevis från underentreprenörer 
om de viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 750
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska tillämpas 
på ett öppet, icke-diskriminerande och 
proportionellt sätt. De kan omfatta 
förebyggande åtgärder som vidtas av 
entreprenören när det gäller bevis från 
underentreprenörer om de viktigaste 

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska tillämpas 
på ett öppet, icke-diskriminerande och 
proportionellt sätt. De kan omfatta 
förebyggande åtgärder som vidtas av 
entreprenören när det gäller bevis från 
underentreprenörer om de viktigaste 
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arbetsvillkoren för de utstationerade 
arbetstagare som omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
lönespecifikationer, löneutbetalningar, 
uppfyllande av krav när det gäller 
socialförsäkring och skatter i 
etableringsmedlemsstaten och uppfyllande 
av tillämpliga regler om utstationering av 
arbetstagare.

arbetsvillkoren för de utstationerade 
arbetstagare som omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
lönespecifikationer, löneutbetalningar, 
uppfyllande av krav när det gäller 
socialförsäkring och skatter i 
etableringsmedlemsstaten och uppfyllande 
av tillämpliga regler eller att 
underentreprenören och entreprenören 
har underrättat myndigheterna så att de 
kan utföra sin kontroll.

Or. en

Motivering

De förebyggande åtgärderna skulle kunna ersättas av ett system som ger myndigheterna 
fullständig och omedelbar tillgång till all information från underentreprenören när det gäller 
efterlevnaden av skyldigheter med avseende på socialförsäkringar och beskattning i 
etableringsmedlemsstaten samt efterlevnaden av bestämmelserna om utstationering av 
arbetstagare.

Ändringsförslag 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkterna 1 och 2 i denna artikel 
gäller även för slutkunden gentemot 
entreprenören, med undantag för 
privatpersoner.

Or. fr
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Ändringsförslag 752
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 753
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 

utgår
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Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

Or. de

Ändringsförslag 754
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 

utgår
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ska hållas ansvarig.

Or. en

Ändringsförslag 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 758
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 

utgår
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när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

Or. en

Ändringsförslag 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är 
icke-diskriminerande och proportionella 
när det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 760
Thomas Händel
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är icke-
diskriminerande och proportionella när det 
gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är icke-
diskriminerande och proportionella när det 
gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 761
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 762
Nadja Hirsch
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 763
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i utgår
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artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 766
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd med
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter på EU-nivå se över tillämpningen av 
den här artikeln i syfte att vid behov föreslå 
lämpliga ändringar.

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska rådet och 
Europaparlamentet i samarbete med 
kommissionen och efter samråd med
arbetsmarknadens parter se över 
tillämpningen av den här artikeln i syfte att 
vid behov föreslå lämpliga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 768
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Övriga punkter i artikel 12 är inte 
tillämpliga för de medlemsstater som 
redan har infört lagar om 
huvudentreprenörens arbetsrättsliga 
ansvar, kan redovisa rutiner för 
företagens intyg om fullgjorda 
skyldigheter och har fattat ett rättsligt 
bindande beslut om ett gränsvärde för 
huvudentreprenörens ansvar för alla 
delar av socialförsäkringen.

Or. de
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Ändringsförslag 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. System för efterlevnad i 
distributionskedjan som redan finns i 
medlemsstaterna och som föreskriver 
bättre villkor och skydd för arbetstagare 
ska inte på något sätt begränsas av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Entreprenad och ansvarsfrågor

1. Varje medlemsstat ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att ett 
företag som utser en underentreprenör att 
tillhandahålla tjänster är ansvarigt, 
utöver och/eller i stället för arbetsgivaren, 
för skyldigheter som är förknippade med 
företaget eller underentreprenör eller 
andra mellanhänder.
2. Detta ska inte på något sätt påverka 
tillämpningen av redan befintliga 
strängare regler på nationell nivå eller 
införandet av dessa.
3. Medlemsstaterna får begränsa vertikal 
utläggning på entreprenad till tre nivåer, 
under förutsättning att begränsningen 
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inte är diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 771
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Entreprenad och ansvarsfrågor

1. Varje medlemsstat ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att ett 
företag som utser en underentreprenör att 
tillhandahålla tjänster är ansvarigt, 
utöver och/eller i stället för arbetsgivaren, 
för skyldigheter som är förknippade med 
företaget eller underentreprenör eller 
andra mellanhänder.
2. Detta ska inte på något sätt påverka 
tillämpningen av redan befintliga 
strängare regler på nationell nivå eller 
införandet av dessa.
3. Medlemsstaterna ska begränsa vertikal 
utläggning på entreprenad till tre nivåer, 
under förutsättning att begränsningen 
inte är diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de verktyg och 1. Utan att det påverkar de verktyg och 
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möjligheter som föreskrivs eller kan 
komma att föreskrivas i 
unionslagstiftningen ska principerna om 
ömsesidigt stöd och erkännande liksom de 
åtgärder och förfaranden som föreskrivs i 
denna artikel vara tillämpliga vid den 
gränsöverskridande verkställigheten av 
administrativa böter och avgifter som 
utfärdats på grund av att en 
tjänsteleverantör etablerad i en 
medlemsstat inte följt tillämpliga 
bestämmelser i en annan medlemsstat.

möjligheter som föreskrivs eller kan 
komma att föreskrivas i 
unionslagstiftningen ska principerna om 
ömsesidigt stöd och erkännande liksom de 
åtgärder och förfaranden som föreskrivs i 
denna artikel vara tillämpliga vid den 
gränsöverskridande verkställigheten av 
administrativa böter och avgifter i 
samband med utstationering av 
arbetstagare i enlighet med detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG som utfärdats på 
grund av att en tjänsteleverantör etablerad i 
en medlemsstat inte följt tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller retroaktiva sociala avgifter i 
enlighet med förordning 
(EG) nr 987/2009 eller anmäla beslut om 
böter eller avgifter eller retroaktiva sociala 
avgifter i enlighet med förordning (EG) 
nr 987/2009.

Or. en
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Ändringsförslag 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter, avgifter 
eller retroaktiva sociala avgifter eller 
anmäla beslut om böter, avgifter eller 
retroaktiva sociala avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 775
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter, avgifter 
eller felande socialförsäkringsavgifter 
eller anmäler sådana beslut.

Or. de
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Ändringsförslag 776
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter.

Or. de

Ändringsförslag 777
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut till 
myndigheten om böter eller avgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller 
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 779
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter eller
avgifter eller anmäla beslut om böter eller 
avgifter, såvida relevanta lagar, 
bestämmelser och förvaltningspraxis i den 
sökande myndighetens medlemsstat tillåter 
sådana åtgärder.

2. Den sökande myndigheten kan, i 
enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i sin egen medlemsstat, 
begära att den behöriga myndigheten i en 
annan medlemsstat driver in böter, avgifter 
eller felande socialförsäkringsavgifter 
eller anmäla beslut om böter eller avgifter, 
såvida relevanta lagar, bestämmelser och 
förvaltningspraxis i den sökande 
myndighetens medlemsstat tillåter sådana 
åtgärder.

Or. de
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Ändringsförslag 780
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller straffbara handlingar eller 
administrativa förseelser, som i en 
medlemsstat bestraffas på grundval av 
direktivet om utstationerade arbetstagare, 
gäller inte principen om ömsesidighet.

Or. de

Ändringsförslag 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i den sökande 
medlemsstaten ska säkerställa att begäran 
om indrivning av böter eller avgifter eller 
anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter görs i överensstämmelse med 
gällande bestämmelser i den egna 
medlemsstaten, medan den behöriga 
anmodade myndigheten ska säkerställa 
att en sådan indrivning eller anmälan i 
den anmodade medlemsstaten genomförs 
i enlighet med nationella lagar, 
bestämmelser och administrativ praxis i 
den medlemsstaten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i den sökande 
medlemsstaten ska säkerställa att begäran 
om indrivning av böter eller avgifter eller 
anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter görs i överensstämmelse med 
gällande bestämmelser i den egna 
medlemsstaten, medan den behöriga 
anmodade myndigheten ska säkerställa 
att en sådan indrivning eller anmälan i 
den anmodade medlemsstaten genomförs 
i enlighet med nationella lagar, 
bestämmelser och administrativ praxis i 
den medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten kan inte göra 
någon begäran om indrivning av böter 
eller avgifter eller anmälan av ett beslut 
om böter eller avgifter i de fall då böterna 
eller avgifterna liksom de bakomliggande 
fordringarna och/eller de instrument som 
används för verkställighet i den sökande 
medlemsstaten inte erkänns av denna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten kan inte göra 
någon begäran om indrivning av böter 
eller avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i de fall då böterna eller 
avgifterna liksom de bakomliggande 
fordringarna och/eller de instrument som 
används för verkställighet i den sökande 
medlemsstaten inte erkänns av denna.

Den sökande myndigheten måste motivera 
en begäran om indrivning av böter eller 
avgifter eller retroaktiva sociala avgifter 
eller anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter i de fall då böterna eller avgifterna 
liksom de bakomliggande fordringarna 
och/eller de instrument som används för 
verkställighet i den sökande medlemsstaten 
inte erkänns av denna, såvida inte 
verkställigheten är möjlig i den anmodade 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 785
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten kan inte göra 
någon begäran om indrivning av böter eller 
avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i de fall då böterna eller 
avgifterna liksom de bakomliggande 
fordringarna och/eller de instrument som 
används för verkställighet i den sökande 
medlemsstaten inte erkänns av denna.

Den sökande myndigheten kan inte göra 
någon begäran om indrivning av böter eller 
avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i de fall då böterna eller 
avgifterna liksom de bakomliggande 
fordringarna och/eller de instrument som 
används för verkställighet i den sökande 
medlemsstaten inte erkänns av denna. 
Detta gäller dock inte om utförandet kan 
ske enligt den mottagande statens 
lagstiftning. 

Or. de



AM\925205SV.doc 103/127 PE504.094v02-00

SV

Ändringsförslag 786
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det under förfarandet visar sig att 
tjänsteleverantören inte är etablerad i den 
medlemsstat som etableringen gäller, eller 
om adresser eller andra uppgifter om 
företaget är felaktiga, ska de behöriga 
myndigheterna inte avsluta förfarandet på 
formella grunder, utan undersöka fallet 
och försöka ta reda på den fysiska eller 
juridiska person som var ansvarig för 
utstationeringen.

Or. de

Ändringsförslag 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten får dock som 
en säkerhetsåtgärd begära frysning och 
förverkande av tillgångar för att begränsa 
risken för utebliven återbetalning innan 
beslutet är slutgiltigt i enlighet med 
direktiv ... om frysning och förverkande 
av vinning av brott i Europeiska unionen. 
Värdmedlemsstaterna får dessutom tillåta 
en automatisk anslutning av berörda 
arbetstagare till det sociala 
trygghetssystemet i värdmedlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om det framkommer att 
tjänsteleverantören faktiskt inte är 
etablerad i den medlemsstat som har 
angetts som etableringsmedlemsstat eller 
adress- eller företagsuppgifterna är 
falska, ska de behöriga myndigheterna 
inte avsluta förfarandet på formella 
grunder, utan utreda frågan närmare för 
att fastställa identiteten hos den fysiska 
eller juridiska person som är ansvarig för 
utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av den sökande myndigheten 
om indrivning av böter eller avgifter eller 
anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter ska den anmodade myndigheten 
tillhandahålla sådan information och 
ömsesidigt stöd som den sökande 
myndigheten kan behöva vid indrivningen 
av böter och/eller avgifter, liksom, så vitt 
möjligt, för den bakomliggande fordringen.

1. På begäran av den sökande myndigheten 
om indrivning av böter eller avgifter eller 
anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter ska den anmodade myndigheten 
utan dröjsmål tillhandahålla sådan 
information och ömsesidigt stöd som 
begärs av den sökande myndigheten vid 
indrivningen av böter och/eller avgifter, 
liksom för den bakomliggande fordringen.

Or. en
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Ändringsförslag 790
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av den sökande myndigheten 
om indrivning av böter eller avgifter eller 
anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter ska den anmodade myndigheten 
tillhandahålla sådan information och 
ömsesidigt stöd som den sökande 
myndigheten kan behöva vid indrivningen 
av böter och/eller avgifter, liksom, så vitt 
möjligt, för den bakomliggande fordringen.

1. På begäran av den sökande myndigheten 
om indrivning av böter eller avgifter eller 
anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter ska den anmodade myndigheten 
utan dröjsmål tillhandahålla sådan 
information och ömsesidigt stöd som den 
sökande myndigheten kan behöva vid 
indrivningen av böter och/eller avgifter, 
liksom, så vitt möjligt, för den 
bakomliggande fordringen.

Or. de

Ändringsförslag 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med indrivning av böter eller
avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten ska böter och avgifter för 
vilka en begäran om indrivning eller en 
anmälan gjorts behandlas som om det rörde 
sig om böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten.

2. I samband med indrivning av böter,
avgifter eller retroaktiva sociala avgifter
eller anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter i den anmodade medlemsstaten ska 
böter, avgifter eller retroaktiva sociala 
avgifter för vilka en begäran om indrivning 
eller en anmälan gjorts behandlas som om 
det rörde sig om böter eller avgifter i den 
anmodade medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 792
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med indrivning av böter eller
avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten ska böter och avgifter för 
vilka en begäran om indrivning eller en 
anmälan gjorts behandlas som om det rörde 
sig om böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten.

2. I samband med indrivning av böter,
avgifter eller felande 
socialförsäkringsavgifter eller anmälan av 
ett beslut om böter eller avgifter i den 
anmodade medlemsstaten ska böter,
avgifter eller felande 
socialförsäkringsavgifter för vilka en 
begäran om indrivning eller en anmälan 
gjorts behandlas som om det rörde sig om 
böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I samband med indrivning av böter eller 
avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten ska böter och avgifter för 
vilka en begäran om indrivning eller en 
anmälan gjorts behandlas som om det rörde 
sig om böter eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten.

2. I samband med indrivning av böter eller 
avgifter eller retroaktiva sociala avgifter
eller anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter i den anmodade medlemsstaten ska 
böter och avgifter för vilka en begäran om 
indrivning eller en anmälan gjorts 
behandlas som om det rörde sig om böter 
eller avgifter i den anmodade 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den anmodade myndigheten ska 
omedelbart underrätta den sökande 
myndigheten om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av dess begäran 
om anmälan eller indrivning, och särskilt 
om vilket datum handlingen eller beslutet 
skickades till eller delgavs adressaten.

3. Den anmodade myndigheten ska 
omedelbart underrätta den sökande 
myndigheten om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av dess begäran 
om information, anmälan eller indrivning, 
och särskilt om vilket datum handlingen 
eller beslutet skickades till eller delgavs 
adressaten.

Detsamma gäller om det finns betydande 
hinder för att begäran ska kunna 
handläggas effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 795
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den anmodade myndigheten ska 
omedelbart underrätta den sökande 
myndigheten om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av dess begäran 
om anmälan eller indrivning, och särskilt 
om vilket datum handlingen eller beslutet 
skickades till eller delgavs adressaten.

3. Den anmodade myndigheten ska 
omedelbart underrätta den sökande 
myndigheten om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av dess begäran 
om information, anmälan eller indrivning, 
och särskilt om vilket datum handlingen 
eller beslutet skickades till eller delgavs 
adressaten.

Detsamma gäller om det finns betydande 
hinder för att begäran ska kunna 
handläggas effektivt.

Or. de
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Ändringsförslag 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den anmodade myndigheten ska 
omedelbart underrätta den sökande 
myndigheten om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av dess begäran 
om anmälan eller indrivning, och särskilt 
om vilket datum handlingen eller beslutet 
skickades till eller delgavs adressaten.

3. Den anmodade myndigheten ska 
omedelbart underrätta den sökande 
myndigheten om de åtgärder som har 
vidtagits med anledning av dess begäran 
om information, anmälan eller indrivning, 
och särskilt om vilket datum handlingen 
eller beslutet skickades till eller delgavs 
adressaten.

Or. en

Ändringsförslag 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detsamma gäller om det finns betydande 
hinder för att begäran ska kunna 
handläggas effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna om indrivning av böter 



AM\925205SV.doc 109/127 PE504.094v02-00

SV

eller avgifter ska även tillämpas på böter 
som utgör en del av verkställbara 
lagstadgade beslut av arbetsdomstolar.

Or. en

Ändringsförslag 799
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bestämmelserna om indrivning av 
böter eller avgifter ska även tillämpas på 
böter som utgör en del av verkställbara 
lagstadgade beslut av nationella 
domstolar.

Or. en

Motivering

Domstolar i antingen värdmedlemsstaten eller etableringsmedlemsstaten måste kunna lagföra 
och bötesbelägga företag som bryter mot nationell lagstiftning och unionslagstiftning och 
bevilja skadestånd och andra ersättningar för arbetstagare som utsätts för sådana lagbrott.

Ändringsförslag 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Artiklarna 13 och 14 är också 
tillämpliga på beslut som fattas vid möten 
som ingår i förfaranden för 
arbetsrelationer, inbegripet 
medlingsmöten mellan arbetsmarknadens 
parter.

Or. en
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Ändringsförslag 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om böterna, avgifterna och/eller den 
underliggande fordran under indrivnings-
eller delgivningsförfarandets gång bestrids 
av berörd tjänsteleverantör eller en berörd 
part ska det gränsöverskridande förfarandet 
för verkställighet av böter och avgifter 
stoppas i väntan på beslut av lämplig 
nationell myndighet.

1. Om böterna, avgifterna och/eller den 
underliggande fordran under 
indrivnings- eller delgivningsförfarandets 
gång bestrids av berörd tjänsteleverantör 
eller en berörd part ska det 
gränsöverskridande förfarandet för 
verkställighet av böter och avgifter stoppas 
i väntan på beslut av lämplig nationell 
myndighet. Den sökande myndigheten ska 
utan dröjsmål underrätta den anmodade 
myndigheten om denna åtgärd. Den 
sökande myndigheten får dock begära 
frysning och förverkande av tillgångar för 
att begränsa risken för utebliven 
återbetalning innan beslutet är slutgiltigt i 
enlighet med direktiv ... om frysning och 
förverkande av vinning av brott i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om böterna, avgifterna och/eller den 
underliggande fordran under indrivnings-
eller delgivningsförfarandets gång bestrids 
av berörd tjänsteleverantör eller en berörd 
part ska det gränsöverskridande 
förfarandet för verkställighet av böter och 

1. Om böterna, avgifterna och/eller den 
underliggande fordran under indrivnings-
eller delgivningsförfarandets gång i den 
sökande medlemsstaten bestrids av berörd 
tjänsteleverantör i enlighet med gällande 
bestämmelser om bestridande ska det 
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avgifter stoppas i väntan på beslut av 
lämplig nationell myndighet.

gränsöverskridande förfarandet för 
verkställighet av böter och avgifter stoppas 
i väntan på beslut av lämplig nationell 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 803
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om böterna, avgifterna och/eller den 
underliggande fordran under indrivnings-
eller delgivningsförfarandets gång bestrids 
av berörd tjänsteleverantör eller en berörd 
part ska det gränsöverskridande förfarandet 
för verkställighet av böter och avgifter 
stoppas i väntan på beslut av lämplig 
nationell myndighet.

1. Om böterna, avgifterna och/eller den 
underliggande fordran under indrivnings-
eller delgivningsförfarandets gång bestrids 
av berörd tjänsteleverantör eller en berörd 
part ska det gränsöverskridande förfarandet 
för verkställighet av böter och avgifter 
stoppas i väntan på beslut av lämplig 
nationell myndighet i den sökande 
medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel -17 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -17
1. Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
påverkar inte medlemsstaternas rätt att 
tillämpa eller införa bestämmelser i lagar 
eller andra författningar som är 
förmånligare för arbetstagarna eller att 
främja eller tillåta att kollektivavtal som 
är förmånligare för arbetstagarna ingås 
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mellan arbetsmarknadens parter.
2. Genomförandet av detta direktiv får 
inte i något fall användas för att motivera 
en sänkning av den allmänna 
skyddsnivån för arbetstagarna inom det 
område som omfattas av detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG. Detta påverkar inte 
rätten för medlemsstaterna och/eller 
arbetsmarknadens parter att, med hänsyn 
till hur förhållandena utvecklas, besluta 
om andra lagar, författningar eller 
avtalsbestämmelser än de som gäller när 
detta direktiv antas, förutsatt att 
minimikraven i detta direktiv respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 805
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arbetsvillkor som anges enligt 
artikel 3.2 i direktivet om utstationerade 
arbetstagare är minimikrav. Detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att i form av lagar 
och andra författningar fastställa, 
tillämpa eller utfärda förmånligare 
löne- och arbetsvillkor än de som 
fastställs enligt artikel 3, punkterna 7, 8 
och 10. Inte heller påverkas deras rätt att 
främja eller tillåta kollektivavtal eller 
överenskommelser mellan 
arbetsmarknadens parter, som är 
förmånligare för arbetstagarna.

Or. de
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Ändringsförslag 806
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att bringa offentliga mål och 
kontrakt i samklang med principen om 
likabehandling och icke-diskriminering 
kan medlemsstaterna främja lika lön och 
arbetsvillkor genom att utfärda eller 
tillämpa lagar, förordningar och/eller 
andra författningar, särskilt inom 
området för offentlig upphandling på 
nationell, regional och lokal nivå, om 
detta är till fördel för arbetstagarna. Detta 
gäller även för utstationerade 
arbetstagare. Detta gäller utan att 
tillämpningen av detta direktiv och 
direktiv 96/76/EG påverkas.
Medlemsstaterna kan för 
gränsöverskridande företag som är 
etablerade i andra medlemsstater 
fastställa en tillämpning av kollektivavtal 
som går längre än de minimikrav för 
arbetsvillkor som fastställs i lagar, 
förordningar eller andra författningar.

Or. de

Ändringsförslag 807
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan såsom 
förmånligare enligt artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG tillämpa sådana 
arbetsvillkor som tillämpas i en region för 
liknande företag, yrken eller branscher.
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Or. de

Ändringsförslag 808
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstater som inte har något 
allmängiltigt system kan som 
förmånligare arbetsvillkor tillämpa de 
kollektivavtal som gäller inom en region 
för liknande företag i berörda branscher. 
I sådana fall ska hänsyn tas till tillämplig 
branschsed.

Or. de

Ändringsförslag 809
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
hindrar inte medlemsstaterna från att 
anta ILO:s konvention nr 94.

Or. de
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Ändringsförslag 810
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Dessa direktiv hindrar varken att 
indexeringsmekanismer för löner och 
minimilöner införs eller tillämpas. De 
utgör inte heller något hinder för att 
utstationerade arbetstagare omfattas.

Or. de

Ändringsförslag 811
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 17a – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Genomförandet av detta direktiv får 
inte användas som motivering till att 
sänka arbetstagarnas allmänna 
skyddsnivåer, som faller inom ramen för 
dessa direktiv och direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det administrativa samarbete och det 
ömsesidiga stöd mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna som 

1. Det administrativa samarbete och det 
ömsesidiga stöd mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna som 
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föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 
15 ska genomföras genom 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), som inrättats genom 
[hänvisning till IMI-förordningen].89

föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 
15 ska genomföras genom 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), som inrättats genom 
[hänvisning till IMI-förordningen] eller 
genom andra etablerade 
samarbetsmetoder som medlemsstaten 
överenskommer från fall till fall eller 
genom bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det administrativa samarbete och det 
ömsesidiga stöd mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna som 
föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 
15 ska genomföras genom 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), som inrättats genom 
[hänvisning till IMI-förordningen].

1. Det administrativa samarbete mellan 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 
14 och 15 ska i möjligaste mån
genomföras genom informationssystemet 
för den inre marknaden (IMI), som inrättats 
genom [hänvisning till IMI-förordningen] 
och åtföljas av andra etablerade 
samarbetsformer såsom bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ömsesidiga stöd mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna som 
föreskrivs i den relevanta artikeln i detta 
direktiv och direktiv 96/71/EG ska 
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genomföras genom befintliga etablerade 
medel och kompletteras där så är möjligt 
med hjälp av informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI), som inrättats 
genom [hänvisning till 
IMI-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av 
de arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

2. I enlighet med de principer som 
fastställs i artiklarna 4 och 5 i 
direktiv 96/71/EG är medlemsstaterna fria 
att tillämpa bilaterala avtal om 
administrativt samarbete och ömsesidigt 
bistånd mellan behöriga myndigheter i 
fråga om efterlevnad av direktiv 96/71/EG 
och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
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artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 817
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa och sluta nya bilaterala avtal om 
administrativt samarbete mellan behöriga 
myndigheter i fråga om tillämpningen och 
tillsynen av de arbets- och 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare som avses i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG, så länge dessa avtal inte 
negativt påverkar de berörda arbetstagarnas 
och företagens rättigheter och skyldigheter.

Or. de

Ändringsförslag 818
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala överenskommelser om 
administrativt samarbete mellan behöriga 
myndigheter i fråga om tillämpningen och 
tillsynen av de arbets- och 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare som avses i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG, så länge dessa avtal inte 
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berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

negativt påverkar de berörda arbetstagarnas 
och företagens rättigheter och skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal eller ingå nya 
bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 820
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller de bilaterala avtal som 
avses i punkt 2 ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
använda IMI i största möjligt
utsträckning. Under alla omständigheter 
ska en behörig myndighet i en av de 
berörda medlemsstaterna som använt IMI 
också använda systemet för all 

utgår
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uppföljning; systemet ska också användas 
i första hand i stället för andra system 
som föreskrivs i sådana bilaterala avtal 
när det gäller administrativt samarbete 
och ömsesidigt bistånd.

Or. de

Ändringsförslag 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller de bilaterala avtal som 
avses i punkt 2 ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
använda IMI i största möjligt
utsträckning. Under alla omständigheter 
ska en behörig myndighet i en av de 
berörda medlemsstaterna som använt IMI 
också använda systemet för all 
uppföljning; systemet ska också användas 
i första hand i stället för andra system 
som föreskrivs i sådana bilaterala avtal 
när det gäller administrativt samarbete 
och ömsesidigt bistånd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller de bilaterala avtal som 
avses i punkt 2 ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna använda 

3. När det gäller de bilaterala avtal som 
avses i punkt 2 ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna använda 
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IMI i största möjligt utsträckning. Under 
alla omständigheter ska en behörig 
myndighet i en av de berörda 
medlemsstaterna som använt IMI också 
använda systemet för all uppföljning; 
systemet ska också användas i första hand 
i stället för andra system som föreskrivs i 
sådana bilaterala avtal när det gäller 
administrativt samarbete och ömsesidigt 
bistånd.

IMI i största möjliga utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller de bilaterala avtal som 
avses i punkt 2 ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna använda 
IMI i största möjligt utsträckning. Under 
alla omständigheter ska en behörig 
myndighet i en av de berörda 
medlemsstaterna som använt IMI också 
använda systemet för all uppföljning; 
systemet ska också användas i första hand 
i stället för andra system som föreskrivs i 
sådana bilaterala avtal när det gäller 
administrativt samarbete och ömsesidigt 
bistånd.

3. När det gäller de bilaterala avtal som 
avses i punkt 2 ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna använda 
IMI i största möjliga utsträckning. Under 
alla omständigheter ska en behörig 
myndighet i en av de berörda 
medlemsstaterna som använt IMI också 
använda systemet för all uppföljning.

Or. fr
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Ändringsförslag 824
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndigheten ska 
inbegripa de upplysningar som avses i 
artikel 9.1 a och d och artikel 3.1 i 
IMI-systemet så att upplysningarna utan 
dröjsmål blir tillgängliga för andra 
behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Klausul om upprätthållande av 

skyddsnivå – förmånligare bestämmelser
1. Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
påverkar inte medlemsstaternas rätt att 
tillämpa eller införa bestämmelser i lagar 
eller andra författningar som är 
förmånligare för arbetstagarna eller att 
främja eller tillåta att kollektivavtal som 
är förmånligare för arbetstagarna ingås 
mellan arbetsmarknadens parter.
2. Genomförandet av detta direktiv får 
inte i något fall användas för att motivera 
en sänkning av den allmänna 
skyddsnivån för arbetstagarna inom det 
område som omfattas av detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG. Detta påverkar inte 
rätten för medlemsstaterna och/eller 
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arbetsmarknadens parter att, med hänsyn 
till hur förhållandena utvecklas, besluta 
om andra lagar, författningar eller 
avtalsbestämmelser än de som gäller när 
detta direktiv antas, förutsatt att 
minimikraven i detta direktiv respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
EU-omfattande svart lista för allvarliga 

överträdelser
Inom tre år efter den dag som avses i 
artikel 20 ska kommissionen förelägga 
rådet och Europaparlamentet en 
konsekvensanalys om möjligheten att 
upprätta en EU-omfattande svart lista för 
fysiska och juridiska personer som 
upprepade gånger begår allvarliga 
överträdelser av bestämmelserna i 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Införlivande Införlivande och bristande efterlevnad

Or. en
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Ändringsförslag 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om medlemsstaterna inte införlivar 
bestämmelserna i detta direktiv ska 
kommissionen inleda ett vanligt 
överträdelseförfarande eller få i uppdrag 
av Europaparlamentet att överväga och i 
motiverade fall inleda 
överträdelseförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 829
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering Rapportering och ändring av 
direktiv 96/71/EG

Or. de

Ändringsförslag 830
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och 
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ekonomiska och sociala kommittén 
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén rapportera om genomförandet 
av detta direktiv, och denna rapport ska vid 
behov åtföljas av lämpliga förslag.

Om dessa rapporter inte visar någon 
betydande förbättring för utstationerade 
arbetstagares situation kommer 
direktiv 96/71/EG ett år efter utgången av 
den i punkt 1 angivna tidsfristen att 
ändras på så sätt att när det gäller 
artikel 3.1 strecksats 2 i förbindelse med 
stycke c i förbindelse med punkt 8 inte 
bara minimilöner, utan även lika löner 
och inte enbart allmängiltiga 
kollektivavtal ska gälla, såvida övriga 
villkor för detta är uppfyllda. 
Utstationerade arbetstagare jämställs med 
icke utstationerade arbetstagare i 
värdmedlemsstaten i fråga om löner, extra 
lönepåslag, årlig semester och övriga 
arbetsvillkor.

Or. de

Ändringsförslag 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén rapportera om genomförandet 
av detta direktiv, och denna rapport ska vid 
behov åtföljas av lämpliga förslag. Denna 
rapport ska dessutom åtföljas av de 
riskbedömningar som regelbundet 
genomförs av de behöriga myndigheterna 
för att göra det möjligt att fastställa vilka 
sektorer som har en hög koncentration av 
utstationerade arbetstagare som 
tillhandahåller tjänster på deras 
territorium. Bedömningarna ska göra det 
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möjligt att erhålla en EU-omfattande 
kartläggning av specifika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

Or. fr

Ändringsförslag 832
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Senast tre år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén rapportera om genomförandet 
av detta direktiv, och denna rapport ska vid 
behov åtföljas av lämpliga förslag.

Or. en

Ändringsförslag 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Or. en
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