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Ändringsförslag 217
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom detta direktiv fastställs en 
allmän gemensam ram med lämpliga
bestämmelser, åtgärder och 
kontrollmekanismer som syftar till att 
förbättra och öka enhetligheten i 
genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där 
ingår åtgärder för att förhindra att regler
används felaktigt eller kringgås samt 
påföljder för när så sker.

1. Genom detta direktiv fastställs en 
uppsättning bestämmelser, åtgärder och 
kontrollmekanismer som syftar till att göra 
det möjligt för medlemsstaterna att
förbättra och öka enhetligheten i 
genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där 
ingår åtgärder för att förhindra att de 
arbets- och anställningsvillkor som gäller 
på den plats där tjänsten ska utföras, utan 
att det påverkar en förmånligare 
behandling av arbetstagaren, används 
felaktigt eller kringgås samt påföljder för 
när så sker.

Or. en

Ändringsförslag 218
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom detta direktiv fastställs en
allmän gemensam ram med lämpliga 
bestämmelser, åtgärder och 
kontrollmekanismer som syftar till att 
förbättra och öka enhetligheten i 
genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där 
ingår åtgärder för att förhindra att regler 
används felaktigt eller kringgås samt 
påföljder för när så sker.

1. Genom detta direktiv stärks 
medlemsstaternas kontrollmekanismer 
och åtgärder avsevärt och det fastställs en 
gemensam ram med lämpliga 
bestämmelser, som syftar till att förbättra 
och öka enhetligheten i genomförandet, 
tillämpningen och efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG; där ingår åtgärder för 
att förhindra att regler används felaktigt 
eller kringgås samt påföljder för när så 
sker. Målet är även att inte på något sätt 
inskränka medlemsstaternas 
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kontrollmekanismer och åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 219
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom detta direktiv fastställs en 
allmän gemensam ram med lämpliga
bestämmelser, åtgärder och 
kontrollmekanismer som syftar till att
förbättra och öka enhetligheten i 
genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där 
ingår åtgärder för att förhindra att regler 
används felaktigt eller kringgås samt 
påföljder för när så sker.

1. Genom detta direktiv fastställs en 
uppsättning särskilda bestämmelser, 
åtgärder och kontrollmekanismer som 
syftar till att bistå medlemsstaterna i 
genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där 
ingår åtgärder för att förhindra att regler 
används felaktigt eller kringgås samt 
påföljder för när så sker, och utan att det 
påverkar tillämpningsområdet för 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 220
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv klargörs vilka åtgärder 
som omfattas av bestämmelser som rör 
ordre public, vilka ska anses omfatta de 
tvingande bestämmelser som inga 
undantag kan göras från och som, genom 
sin karaktär och sitt syfte uppfyller 
tvingande hänsyn i allmänhetens intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 221
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med det här direktivet är att säkra en 
lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster över 
gränserna, att göra det lättare för 
tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

Syftet med det här direktivet är att säkra ett 
framgångsrikt genomförande av 
direktiv 96/71/EG. I detta direktiv 
fastställs de genomförandeinstrument som 
krävs för likabehandling av utstationerade 
arbetstagare med avseende på alla 
arbetsvillkor som tillämpas där tjänsten 
enligt nationell lagstiftning eller praxis i 
medlemsstaterna tillhandahålls. 

Or. de

Ändringsförslag 222
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med det här direktivet är att säkra 
en lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster över 
gränserna, att göra det lättare för 
tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

I enlighet med artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG fastställs i detta direktiv 
de genomförandeinstrument som behövs 
för likabehandling av utstationerade 
arbetstagare i fråga om alla arbets- och 
anställningsvillkor som gäller på den plats 
där tjänsten ska utföras, i enlighet med 
medlemsstaternas nationella lagstiftning 
eller praxis, och det bidrar därför till en 
rättvis konkurrens på den inre marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med det här direktivet är att säkra en 
lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade arbetstagare 
i samband med tillhandahållande av 
tjänster över gränserna, att göra det lättare 
för tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

Syftet med det här direktivet är att säkra en 
lämplig nivå för skyddet av rättigheterna 
för utstationerade arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster över 
gränserna, och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med det här direktivet är att säkra en 
lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade arbetstagare 
i samband med tillhandahållande av 
tjänster över gränserna, att göra det lättare 
för tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

Syftet med det här direktivet är att göra det 
lättare för tjänsteleverantörer att 
tillhandahålla tjänster, att främja sund 
konkurrens mellan tjänsteleverantörer, 
och samtidigt säkra en lämplig lägsta nivå 
för skyddet av rättigheterna för 
utstationerade arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster över 
gränserna.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med det här direktivet är att säkra en 
lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade arbetstagare 
i samband med tillhandahållande av 
tjänster över gränserna, att göra det lättare 
för tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

Syftet med det här direktivet är att säkra
skyddet av rättigheterna för utstationerade 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster över 
gränserna, att göra det lättare för 
tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 226
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka medlemsstaternas befogenheter 
att fastställa obligatoriska arbets- och 
anställningsvillkor för alla arbetstagare 
som utför arbete på deras territorium 
enligt vad som anges i artikel 3.10 i 
direktiv 96/71/EG så länge dessa villkor 
inte är protektionistiska eller 
diskriminerande.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv garanterar 
likabehandling av utstationerad 
arbetskraft med avseende på de 
bestämmelser om socialt skydd och 
anställningsskydd samt arbetsvillkor som 
gäller på den plats där tjänsten 
tillhandahålls och som är fastställda i 
nationell lagstiftning/eller kollektivavtal 
för att säkerställa principen om lika lön 
och lika arbetsvillkor för lika arbete på 
samma arbetsplats.

Or. de

Ändringsförslag 228
Heinz K. Becker

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om bestämmelserna i detta 
genomförandedirektiv är mer specifika 
eller går utöver de principer som fastställs 
i direktiv 96/71/EG, ska bestämmelserna i 
direktiv 96/71/EG inte gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
unionslagstiftningen, inklusive rätten att 
strejka eller att vidta annan åtgärd som 
omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och 
praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte 
heller rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

2. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
internationell rätt, ILO-konventioner och 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, inklusive rätten att strejka 
eller att vidta annan åtgärd som omfattas av 
arbetsmarknadslagstiftning och praxis i 
medlemsstaterna. Det påverkar inte heller 
rätten att förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt att vidta kollektiva 
åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 230
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
unionslagstiftningen, inklusive rätten att 
strejka eller att vidta annan åtgärd som 
omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och 
praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte 
heller rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

2. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna, i internationell 
rätt och i unionslagstiftningen, inklusive 
rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd
som omfattas av 
arbetsmarknadslagstiftning och praxis i 
medlemsstaterna. Det påverkar inte heller 
rätten att förhandla om, ingå och tillämpa 
kollektivavtal samt att vidta kollektiva 
åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.
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Or. en

Ändringsförslag 231
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och i 
unionslagstiftningen, inklusive rätten att 
strejka eller att vidta annan åtgärd som 
omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och 
praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte 
heller rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

2. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka kontrollverksamheten i 
medlemsstaterna med avseende på 
efterlevnaden av minimiarbetsvillkoren 
och motverkande av odeklarerat arbete. 
Det ska inte heller på något sätt påverka
de grundläggande rättigheter som erkänns i 
medlemsstaterna och i 
unionslagstiftningen, inklusive rätten att 
strejka eller att vidta annan åtgärd som 
omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och 
praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte 
heller rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Or. de

Ändringsförslag 232
Frédéric Daerden

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska överensstämma med 
bestämmelserna i artikel 1.4 i 
direktiv 96/71/EG om tillämpning och 
upprätthållande av arbetsvillkor och 
anställning av utstationerade 
arbetstagare. Denna punkt lyder som 
följer: ”Företag som är etablerade i en 
icke-medlemsstat får inte behandlas 
förmånligare än företag som är 
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etablerade i en medlemsstat.”

Or. fr

Ändringsförslag 233
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om detta direktiv utgör hinder för 
direktiv 96/71/EG ska principerna i 
direktiv 96/71/EG gälla.

Or. en

Ändringsförslag 234
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv syftar till att stödja den 
inre marknadens funktion och förbättra 
genomförandet av direktiv 96/71/EG. En 
medlemsstat ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att upprätthålla alla arbets- och 
anställningsvillkor på den plats där 
tjänsten utförs och avskaffa all 
diskriminering av arbetstagare från 
medlemsstaterna på grund av nationalitet 
vad gäller anställning, lön och övriga 
arbets- och anställningsvillkor.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Detta direktiv ska inte på något sätt 
påverka medlemsstaternas befogenheter 
att fastställa obligatoriska arbets- och 
anställningsvillkor för alla arbetstagare 
som utför arbete på deras territorium 
(enligt vad som anges i artikel 3.10 i 
direktiv 96/71/EG ), så länge dessa villkor 
inte är protektionistiska eller 
diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 236
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
I enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen och med 
hänsyn till de nationella lagstiftningar 
och arbetsmarknadssystem som redan 
finns, åläggs inte medlemsstaterna genom 
detta direktiv att ersätta gällande 
rättsregler för tvistlösning om löner 
genom obligatorisk tillämpning av 
principen om solidariskt ansvar i 
underentreprenörskedjor, antingen 
sektorsvis eller generellt, där sådana 
förfaranden redan tillämpas ordentligt 
och respekteras.

Or. en
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Motivering

Det obligatoriska införandet av principen om solidariskt ansvar i underentreprenörskedjor 
skulle, i flertalet medlemsstater där detta inte redan tillämpas, undergräva befintliga effektiva 
relationer mellan arbetsmarknadens parter och rättsregler. Det finns inga bevis för att en 
spridning av denna tradition, som tillämpas i en minoritet av medlemsstaterna, skulle 
resultera i ett bättre genomförande av direktivet, och det strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 237
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Förhållande till unionslagstiftningen

1. Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
påverkar inte förmånligare villkor för 
utstationerade arbetstagare som fastställs 
i andra unionslagstiftningsinstrument.
2. Om detta direktiv strider mot 
direktiv 96/71/EG å ena sidan och 
direktiv 2008/104/EG om arbetstagare 
som hyrs ut av bemanningsföretag å 
andra sidan, ska det instrument som 
garanterar den förmånligaste 
behandlingen av arbetstagarna när det 
gäller arbets- och anställningsvillkor 
prioriteras.

Or. en



PE504.077v02-00 14/93 AM\925209SV.doc

SV

Ändringsförslag 238
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Om bestämmelserna i detta 
genomförandedirektiv är mer specifika 
eller är mer långtgående än de principer 
som fastställs i direktiv 96/71/EG, ska 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG inte 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 239
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behörig myndighet: en myndighet som 
av en medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv.

a) behörig myndighet: alla organ som av 
en medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv, inklusive 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 240
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behörig myndighet: en myndighet som a) behörig myndighet: alla organ eller 
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av en medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv.

myndigheter som av en medlemsstat har 
utsetts att utföra uppgifter enligt detta 
direktiv eller enligt direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 241
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behörig myndighet: en myndighet som 
av en medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv.

a) behörig myndighet: offentliga 
myndigheter i en medlemsstat som av 
denna medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 242
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) utstationerad arbetstagare: en 
arbetstagare som under en begränsad tid 
utför arbete på en annan medlemsstats 
territorium än den där han eller hon 
vanligtvis är bosatt och arbetar åt sin 
arbetsgivare inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) sökande myndighet: en behörig 
myndighet i en medlemsstat som 
inkommer med en begäran om bistånd, 
information, anmälan eller indrivning i 
fråga om avgifter eller böter som avses i 
kapitel V.

b) sökande myndighet: en behörig 
myndighet i en medlemsstat som 
inkommer med en begäran om bistånd, 
information, anmälan eller indrivning i 
fråga om avgifter eller böter som avses i 
kapitel VI.

Or. en

Ändringsförslag 244
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utstationerad arbetstagare: en 
arbetstagare som under en begränsad tid 
utför arbete inom en annan medlemsstats 
territorium än den där han eller hon 
vanligtvis är bosatt och arbetar åt sin 
arbetsgivare inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 245
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) företag som är etablerat i en 
medlemsstat: ett företag som faktiskt 
utövar sådan ekonomisk verksamhet som 
avses i artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt genom 
en tjänsteleverantör, under en obegränsad 
tid och genom en stabil infrastruktur 
varifrån näringsverksamhet för att 
tillhandahålla tjänster faktiskt bedrivs.

Or. en

Ändringsförslag 246
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tillhandahållande av tjänster över 
gränserna: det tillfälliga eller sporadiska 
tillhandahållandet av tjänster över 
gränserna enligt artiklarna 49 och 50 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och förutsätter en avsevärd 
ekonomisk aktivitet i etableringsstaten.

Or. de
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Ändringsförslag 247
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) värdmedlemsstat: den medlemsstat där 
arbetstagaren tidvis är utstationerad i
enlighet med detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 248
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra att reglerna missbrukas 
eller kringgås

Åtgärder för verkställande, genomförande 
och kontroll av direktivet

Or. en

Ändringsförslag 249
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra att reglerna missbrukas 
eller kringgås

Åtgärder för verkställande, genomförande 
och kontroll av direktivet

Or. en
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Ändringsförslag 250
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra att reglerna missbrukas 
eller kringgås

Minimibestämmelser för genomförande 
och övervakning

Or. en

Ändringsförslag 251
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra att reglerna missbrukas 
eller kringgås

Minimiuppsättning av 
verkställighetsåtgärder för genomförande 
och kontroll

Or. en

Ändringsförslag 252
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av direktiv 
96/71/EG ska de behöriga myndigheterna 
beakta alla faktorer som rör den 
verksamhet som ett företag genomför i det 
land där det är etablerat, för att avgöra om 
företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av direktiv 
96/71/EG ska de behöriga myndigheterna 
göra en samlad bedömning av alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i den medlemsstat där 
det är etablerat, och om så är nödvändigt, i 
den medlemsstat som utstationeringen 
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förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

sker till, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten eller endast 
anställer personal i den medlemsstat dit 
arbetstagaren utstationeras, och inte bara 
intern förvaltning och administration. 
Samtliga följande villkor ska gälla: 
Etableringsmedlemsstaten är:

Or. en

Ändringsförslag 253
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat och i 
värdmedlemsstaten, för att avgöra om 
företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där. En enbart intern 
förvaltning och administration i 
etableringsmedlemsstaten eller enbart 
personal i värdmedlemsstaten utesluter en 
utstationering. Faktorer som åtminstone 
måste beaktas:

Or. de
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Ändringsförslag 254
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat och i 
värdmedlemsstaten, för att avgöra om 
företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Om det i 
etableringsstaten bedrivs ren 
förvaltningsverksamhet och all personal 
finns i värdmedlemsstaten handlar det 
inte om utstationering.
Faktorer som framförallt måste beaktas:

Or. de

Ändringsförslag 255
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna göra en samlad bedömning 
av alla faktorer som rör den verksamhet 
som ett företag genomför i den 
medlemsstat där det är etablerat, och om så 
är nödvändigt, i den medlemsstat dit 
arbetstagaren utstationeras, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet i etableringsmedlemsstaten, 
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och om så är nödvändigt, i den 
medlemsstat som utstationeringen sker 
till, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Följande faktorer särskilt 
beaktas:

Or. en

Ändringsförslag 256
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som 
rör den verksamhet som ett företag 
genomför i det land där det är etablerat, 
för att avgöra om företaget verkligen 
bedriver väsentlig verksamhet där, och inte 
bara intern förvaltning och administration. 
Exempel på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska ett företag som 
utstationerar arbetstagare på begäran 
förse de behöriga myndigheterna med 
bevis på att det verkligen bedriver 
väsentlig verksamhet på 
etableringsmedlemsstatens territorium, 
och inte bara intern förvaltning och 
administration.

De behöriga myndigheterna ska beakta 
alla faktorer som kännetecknar dessa 
verksamheter. Dessa faktorer kan vara, 
men är inte begränsade till, följande:

Or. en

Ändringsförslag 257
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska arbetsgivaren 
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myndigheterna beakta alla faktorer som 
rör den verksamhet som ett företag 
genomför i det land där det är etablerat, 
för att avgöra om företaget verkligen 
bedriver väsentlig verksamhet där, och 
inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

lämna följande upplysningar till de 
behöriga myndigheterna:

Or. en

Ändringsförslag 258
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som 
rör den verksamhet som ett företag 
genomför i det land där det är etablerat, 
för att avgöra om företaget verkligen 
bedriver väsentlig verksamhet där, och 
inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska arbetsgivaren 
lämna följande upplysningar till de 
behöriga myndigheterna:

Or. en

Ändringsförslag 259
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
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det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel på
faktorer:

det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel på
kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 260
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver 
verksamhet där. Exempel på faktorer:

Or. en

Motivering

Anpassning till både direktiv 2006/123/EG och förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag 261
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
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myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver 
verksamhet där. Exempel på faktorer:

Or. en

Ändringsförslag 262
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna, om det råder tvivel om 
utstationeringens art, beakta alla faktorer 
som rör den verksamhet som ett företag 
genomför i det land där det är etablerat, för 
att avgöra om företaget verkligen bedriver 
väsentlig verksamhet där, och inte bara 
intern förvaltning och administration. 
Bedömningarna måste vara 
proportionella och icke-diskriminerande, 
och kan omfatta följande faktorer.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att utstationerade arbetstagare skyddas effektivt inom ramen för 
genomförandet av direktivet, samtidigt som principerna om likabehandling och 
icke-diskriminering upprätthålls. Medlemsstaternas myndigheter får inte tillämpa alltför 
inkräktande bedömningsmetoder som en form av diskriminering mot företag från andra 
medlemsstater. Alla verkställighetsåtgärder måste vara utformade så att arbetstagarnas 
rättigheter upprätthålls, samtidigt som den fria rörligheten och rätten att tillhandahålla 
tjänster på den inre marknaden också upprätthålls.
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Ändringsförslag 263
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Faktorer 
som åtminstone måste beaktas:

Or. de

Ändringsförslag 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Endast 
följande faktorer ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 265
Csaba Őry
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen utstationerar 
arbetstagare till en annan medlemsstats 
territorium inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster över 
gränserna. Endast följande faktorer får 
ingå:

Or. hu

Ändringsförslag 266
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig 
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Endast 
följande faktorer får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 267
Marek Henryk Migalski
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver väsentlig
verksamhet där, och inte bara intern 
förvaltning och administration. Exempel 
på faktorer:

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna beakta alla faktorer som rör 
den verksamhet som ett företag genomför i 
det land där det är etablerat, för att avgöra 
om företaget verkligen bedriver 
verksamhet där. Endast följande faktorer 
får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 268
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller 
är registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Den plats där företaget bedriver sin 
väsentliga verksamhet inom den sektor 
där den utstationerade arbetstagaren är 
anställd.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller 
är registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Den plats där företaget bedriver sin 
verksamhet generellt och inom den sektor 
där den utstationerade arbetstagaren är 
anställd.

Or. en

Ändringsförslag 270
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Etableringsstaten är den plats där
företaget har en väsentlig del av sin 
affärsverksamhet, där större delen av 
avtalen med kunderna fullgörs, där det
har sitt säte och sin förvaltning, använder 
kontorslokaler, betalar skatt och sociala 
avgifter, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. de
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Ändringsförslag 271
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller 
är registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Etableringslandet är den plats där 
företaget bedriver väsentlig och mätbar 
affärsverksamhet och har sitt säte och sin 
förvaltning samt betalar skatt och sociala 
avgifter och innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 272
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt och socialförsäkringsavgifter, 
innehar en yrkeslicens eller är registrerat 
vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt och socialförsäkringsavgifter, 
innehar en yrkeslicens eller är registrerat 
vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 274
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm 
Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt eller i enlighet med nationell 
lagstiftning innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den plats där företaget betalar skatt 
och socialförsäkringsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 276
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Om företaget generar mer än 
25 procent av sin omsättning i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 277
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den plats där utstationerade 
arbetstagare rekryteras.

b) Den plats där företaget betalar skatt och 
socialförsäkringsavgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den plats där utstationerade 
arbetstagare rekryteras.

b) I etableringsstaten rekryteras de 
utstationerade arbetstagarna och är 
vanligtvis anställda där. 

Or. de

Ändringsförslag 279
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras.

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras och vanligtvis är anställda.

Or. en

Ändringsförslag 280
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras.

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras och där de är anställda.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den plats som arbetstagarna 
utstationeras från.

Or. en

Ändringsförslag 282
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina 
arbetstagare respektive med sina kunder.

c) Den plats där företaget genererar minst 
25 procent av sin omsättning.

Or. en

Ändringsförslag 283
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina 
arbetstagare respektive med sina kunder.

c) Den andel av personalen som arbetar i 
etableringsmedlemsstaten respektive den 
plats där de flesta avtal med kunder ingås.

Or. en
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Ändringsförslag 284
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina
arbetstagare respektive med sina kunder.

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina kunder
samt bevis på att lagstiftningen i 
etableringslandet är tillämplig på avtal 
som företaget ingår med sina 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 285
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Förhållandet mellan antalet 
arbetstagare i etableringsstaten och i 
värdmedlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 286
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den plats där företaget har en väsentlig 
del av sin affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

d) Den plats där utstationerade 
arbetstagare rekryteras och vanligtvis är 
anställda.

Or. en
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Ändringsförslag 287
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den plats där företaget har en väsentlig 
del av sin affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

d) Den etableringsstat där företaget har en 
väsentlig del av sin affärsverksamhet inom 
den sektor, där den utstationerade 
arbetstagaren är anställd. Mer än 
50 procent av omsättningen uppnås i 
etableringsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 288
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den plats där företaget har en väsentlig 
del av sin affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

d) Den plats där företaget har en väsentlig 
del av sin affärsverksamhet, och även 
ingår de flesta av sina avtal med kunder,
och där dess administrativa personal är 
anställd.

Or. en

Ändringsförslag 289
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den plats där företaget har en väsentlig d) Den plats där företaget har sin 
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del av sin affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

Or. en

Ändringsförslag 290
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den plats där företaget har en väsentlig 
del av sin affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

d) Den plats där företaget har en väsentlig 
del av sin affärsverksamhet, och även 
ingår de flesta av sina avtal med kunder,
och där dess administrativa personal är 
anställd.

Or. en

Ändringsförslag 291
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 292
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 293
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 294
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 295
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 296
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

e) Den plats där företaget anställer 
administrativ personal.

Or. en

Ändringsförslag 297
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

e) Den plats där större delen av avtalen 
med kunderna fullföljs.

Or. de
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Ändringsförslag 298
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 299
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

e) Antalet avtal eller omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat eller 
den plats där de flesta avtal med kunder 
ingås.

Or. en

Ändringsförslag 300
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Företaget finns sedan minst 2 år i 
etableringsstaten.

Or. de
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Ändringsförslag 301
Mitro Repo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över kriterier är icke 
uttömmande. Medlemsstaterna har rätt att 
föreskriva andra bindande faktorer som 
inte tas upp i förteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 302
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a – inledningen (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den samlade bedömningen ska dessutom 
minst följande faktorer beaktas:

Or. en

Ändringsförslag 303
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget betalar skatt.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Andelen anställda som arbetar i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 305
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den plats där de flesta avtalen med 
kunder ingås.

Or. en

Ändringsförslag 306
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Antalet avtal samt omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

Or. en
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Ändringsförslag 307
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 308
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 
kriterier för de behöriga myndigheternas 
kontroll av om ett företag bedriver 
väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten. Dessa 
ytterligare kriterier ska vara beroende av 
kommissionens granskning och 
godkännande och ska därefter 
offentliggöras och tydligt meddelas av 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat. Kan företaget inte bevisa 
att det har en väsentlig del av sin 
affärsverksamhet i 
etableringsmedlemsstaten behandlas det 
som om det från första början var 
etablerat i värdmedlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 310
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till verksamhetens art och/eller 
den tidsperiod under vilken företaget 
bedrivit verksamheten i den medlemsstat 
där det är etablerat.

Or. en



AM\925209SV.doc 45/93 PE504.077v02-00

SV

Ändringsförslag 311
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

Bedömningen måste anpassas i varje 
enskilt fall och hänsyn måste tas till arten 
av den verksamhet som företaget bedriver i 
den medlemsstat där det är etablerat.

Or. en

Ändringsförslag 312
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en underentreprenör inte kan bevisa 
att den verkligen bedriver verksamhet i 
den mening som avses i denna artikel i 
etableringsmedlemsstaten ska dess 
utstationerade arbetstagare betraktas som 
anställda av det företag som anlitat 
underentreprenören, vilket innebär att 
alla lagstadgade och kollektivt avtalade 
rättigheter och skyldigheter i 
värdmedlemsstaten ska tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 313
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet av rent administrativ 
karaktär eller företag som endast har 
personal i värdmedlemsstaten omfattas 
inte av direktiv 96/71/EG eller det här 
direktivet.

Or. en

Motivering

I enlighet med direktiv 2006/123/EG.

Ändringsförslag 314
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla ytterligare faktorer måste begränsas 
till syftet att bevisa att utstationeringen är 
laglig. 

Or. en
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Ändringsförslag 315
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska alla fakta 
rörande arbetet och arbetstagarens situation
beaktas. 

2. För att bättre tillämpa artiklarna 3 och 
5 i direktiv 96/71/EG och avgöra om en 
utstationerad arbetstagare tillfälligt utför 
sitt arbete i en annan medlemsstat än den 
där han eller hon vanligtvis arbetar ska alla 
fakta rörande arbetet och arbetstagarens 
situation beaktas av de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 316
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska alla fakta 
rörande arbetet och arbetstagarens situation 
beaktas. 

2. För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska fakta rörande 
arbetet och arbetstagarens situation beaktas 
av den behöriga myndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 317
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska alla fakta 
rörande arbetet och arbetstagarens situation 
beaktas. 

2. För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska fakta rörande 
arbetet och arbetstagarens situation beaktas 
av den behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 318
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Följande faktorer ska särskilt beaktas:

Or. en

Ändringsförslag 319
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Dessa faktorer kan vara, men är inte 
begränsade till, följande:

Or. en
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Ändringsförslag 320
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Åtminstone följande kriterier ska beaktas:

Or. de

Ändringsförslag 321
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Faktorer som åtminstone måste beaktas:

Or. de

Ändringsförslag 322
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Samtliga följande villkor ska gälla:

Or. en
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Ändringsförslag 323
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Bland annat följande faktorer ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 324
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Bland annat följande faktorer ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 325
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. hu
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Ändringsförslag 326
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 327
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 328
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en
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Ändringsförslag 329
Tadeusz Cymański

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 330
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat. För 
bedömning av utstationeringsperioden 
gäller artikel 3.6 i direktiv 96/71 EG. Om 
likartade avtal om tillhandahållande av 
tjänster från samma tjänsteleverantör 
med samma uppdragsgivare på samma 
plats inom kort tid eller direkt följer på 
varandra ska de adderas. 

Or. de

Ändringsförslag 331
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat. För 
bedömning av utstationeringsperioden 
tillämpas artikel 3.6 i direktiv 96/71 EG. 
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Om likartade avtal om tillhandahållande 
av tjänster från samma tjänsteleverantör 
med samma uppdragsgivare på samma 
plats inom kort tid eller direkt följer på 
varandra ska de adderas.

Or. de

Ändringsförslag 332
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om de utstationerade arbetstagarnas 
arbete utförs under en begränsad tidsperiod 
i en annan medlemsstat än den där 
arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete 
och arbetet inleds en viss dag. I enlighet 
med artikel 3.6 i direktiv 96/71/EG ska 
eventuella tidigare perioder då den 
utstationerade arbetstagaren har arbetat i 
den berörda tjänsten beaktas i 
beräkningen av denna begränsade 
tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 333
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod på högst sex månader i en 
annan medlemsstat. 
Utstationeringsperioden kan vara längre 
om arbetsmarknadens parter i den 
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medlemsstat dit arbetstagaren 
utstationeras tillåter detta, men får inte 
överstiga ett år. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt den tidsperiod som 
arbetstagaren har varit utstationerad 
jämfört med anställningstiden vid den ort 
där arbetet vanligtvis utförs.

Or. en

Ändringsförslag 334
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
period på högst 24 månader i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 335
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt den 
period som arbetstagaren har varit 
utstationerad jämfört med 
anställningstiden vid den ort där arbetet 
vanligtvis utförs.

Or. en
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Ändringsförslag 336
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Om utstationeringen sker från den 
medlemsstat i eller från vilken den 
anställde vanligtvis utför sitt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 337
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om utstationeringen sker till en annan 
medlemsstat än den i eller från vilken den 
utstationerade arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete i enlighet med förordning 
(EG) nr 593/2008 och/eller 
Romkonventionen.

b) Om utstationeringen sker till en annan 
medlemsstat än den i eller från vilken den 
utstationerade arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete.

Or. de

Ändringsförslag 338
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om utstationeringen sker till en annan 
medlemsstat än den i eller från vilken den 
utstationerade arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete i enlighet med förordning 

b) Om utstationeringen sker till en annan 
medlemsstat än den i eller från vilken den 
utstationerade arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete.
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(EG) nr 593/2008 och/eller 
Romkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 339
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om utstationeringen sker till en annan 
medlemsstat än den i eller från vilken den 
utstationerade arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete i enlighet med förordning 
(EG) nr 593/2008 och/eller 
Romkonventionen.

b) Om utstationeringen sker till en annan 
medlemsstat än den i eller från vilken den 
utstationerade arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete. 

Or. en

Ändringsförslag 340
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om ett anställningsförhållande har 
funnits med arbetstagaren enligt 
lagstiftningen i etableringsmedlemsstaten 
i minst tre månader före utstationeringen.

Or. en
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Ändringsförslag 341
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Om ett anställningsförhållande har 
funnits med arbetstagaren enligt 
lagstiftningen i etableringsmedlemsstaten 
i minst tre månader före utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 342
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Om utstationeringen sker från den 
medlemsstat där arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete och 
anställningsförhållandet inte har ingåtts i 
syfte att utstationera arbetstagaren.

Or. en

Ändringsförslag 343
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Om utstationeringen sker från den 
medlemsstat där arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete och 
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anställningsförhållandet inte har ingåtts i 
syfte att utstationera arbetstagaren.

Or. en

Ändringsförslag 344
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han 
eller hon utstationerats efter att ha 
slutfört det arbete eller det 
tillhandahållande av tjänster som var 
syftet med utstationeringen.

c) Om utstationeringen sker från den 
medlemsstat där arbetstagaren vanligtvis 
utför sitt arbete och 
anställningsförhållandet inte endast har
ingåtts för utstationeringen.

Or. de

Motivering

Det så kallade ”synkroniseringsförbudet”, d.v.s. företaget får inte ingå ett 
anställningsförhållande med arbetstagaren endast för utstationeringsperioden, har visat sig 
vara ett bra sätt att förhindra missbruk med tidsbegränsade anställningar.

Ändringsförslag 345
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han 
eller hon utstationerats efter att ha 
slutfört det arbete eller det 
tillhandahållande av tjänster som var 
syftet med utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren är 
stadigvarande anställd under 
utstationeringsperioden och var anställd 
av företaget före och efter 
utstationeringsperioden.
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Or. en

Ändringsförslag 346
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han 
eller hon utstationerats efter att ha slutfört 
det arbete eller det tillhandahållande av 
tjänster som var syftet med 
utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete hos samma arbetsgivare på den 
plats där han eller hon vanligtvis arbetar 
utanför utstationeringsmedlemsstaten,
efter att ha slutfört det arbete eller det 
tillhandahållande av tjänster som var syftet 
med utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 347
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han 
eller hon utstationerats efter att ha slutfört 
det arbete eller det tillhandahållande av 
tjänster som var syftet med 
utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete hos samma arbetsgivare på den 
plats där han eller hon vanligtvis arbetar 
utanför utstationeringsmedlemsstaten,
efter att ha slutfört det arbete eller det 
tillhandahållande av tjänster som var syftet 
med utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 348
Heinz K. Becker
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 
hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller det tillhandahållande av tjänster 
som var syftet med utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder och/eller förväntas återuppta 
sitt arbete i den medlemsstat varifrån han 
eller hon utstationerats efter att ha slutfört 
det arbete eller det tillhandahållande av 
tjänster som var syftet med 
utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 349
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 
hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller det tillhandahållande av tjänster 
som var syftet med utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder och förväntas återuppta sitt
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 
hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller det tillhandahållande av tjänster 
som var syftet med utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 350
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller återupptar sitt arbete i den 
medlemsstat varifrån han eller hon 
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hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller det tillhandahållande av tjänster 
som var syftet med utstationeringen.

utstationerats efter att ha slutfört det arbete 
eller det tillhandahållande av tjänster som 
var syftet med utstationeringen.

Or. fr

Ändringsförslag 351
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om den utstationerade arbetstagaren 
innehar ett giltigt A1-formulär för att 
intyga vilken socialförsäkringslagstiftning 
som är tillämplig. A1-formuläret utgör 
endast en vägledning rörande 
arbetstagarens socialförsäkringsstatus. 
A1-formuläret får inte vara retroaktivt 
och måste tillhandahållas från början av 
utstationeringsperioden och före 
eventuella inspektioner.

Or. en

Ändringsförslag 352
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Om arbetstagaren vanligtvis är 
anställd i en annan medlemsstat än den 
utsändande staten och 
anställningsförhållandet fortfarande 
består vid återvändandet efter 
utstationeringen.

Or. de
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Ändringsförslag 353
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Om arbetsförhållandet redan 
existerade minst tre månader före 
utstationeringen.

Or. de

Ändringsförslag 354
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare ska garantera lönen vid 
tidpunkten för utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 355
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren enligt den 
ekonomiska nivån och förhållandena i 
värdlandet och även utlandsförmåner, 
samt på vilket sätt detta sker.



AM\925209SV.doc 63/93 PE504.077v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 356
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt 
ersättningsform.

Or. en

Ändringsförslag 357
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren.

Or. en
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Ändringsförslag 358
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 359
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

Språklig ändring som endast berör den italienska versionen.

Ändringsförslag 360
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
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eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta i så fall sker.

Or. pl

Motivering

Språklig ändring i den polska versionen, där ett viktigt element saknas.

Ändringsförslag 361
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under 
tidigare perioder innehaft tjänsten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 362
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under 
tidigare perioder innehaft tjänsten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 363
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under flera 
perioder innehaft tjänsten.

e) Om inte samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under flera 
perioder innehaft tjänsten. Att en 
utstationerad arbetstagare ersätts med en 
annan arbetstagare eller att samma 
anställning upprepade gånger tillsätts 
med samma arbetstagare inom en kort 
tidsperiod motiverar alltid på grundval av 
den i artikel 3.6 i direktiv 96/71/EG 
fastställda utstationeringsperioden på ett 
år i varje fall från och med en 
sammanlagd period av alla enskilda 
insatser på mer än 12 månader att det inte 
längre rör sig om en tillfällig 
utstationering enligt direktiv 96/71/EG. 
För detta talar även att det när en 
utstationerad arbetstagare ersätts med en 
annan utstationerad arbetstagare i 
socialförsäkringsrättsligt hänseende 
enligt artikel 12.1 a i förordning (EG)
nr 883/2004 oberoende av längden på 
föregående utstationering generellt sett 
inte är möjligt med utstationering när det 
gäller den ersättande arbetstagaren.

Or. de

Ändringsförslag 364
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under flera 
perioder innehaft tjänsten.

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under flera 
perioder innehaft tjänsten.

Om en utstationerad arbetstagare ersätts 
med en annan arbetstagare och/eller 
samma eller en jämförbar anställning 
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inom en kort tidsperiod upprepade gånger 
tillsätts med samma arbetstagare, kan det 
rättsligt sett antas att det inte rör sig om 
en tillfällig verksamhet. Att det inte rör sig 
om en tillfällig verksamhet kan förutsättas 
när den sammanlagda perioden av alla 
enskilda insatser överstiger 12 månader i 
enlighet med artikel 6 i direktiv 96/71/EG. 

Or. de

Motivering

Även inom socialförsäkringsrätten är det enligt artikel 12.1 a förordning (EG) nr 883/2004 
oberoende av längden på föregående utstationering i princip inte möjligt att ersätta en 
utstationerad arbetstagare med en annan utstationerad arbetstagare.

Ändringsförslag 365
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under tidigare 
perioder innehaft tjänsten.

e) Att samma eller en annan (utstationerad) 
arbetstagare inte innehaft tjänsten under 
tidigare perioder.

Or. en

Ändringsförslag 366
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Det är inte fråga om en utstationering 
när arbetstagaren rekryteras i 
värdmedlemsstaten och/eller redan var 
anställd där.
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Or. de

Ändringsförslag 367
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Det är inte frågan om utstationering 
när den utstationerade arbetstagaren 
direkt eller indirekt sätts in som 
strejkbrytare eller om det kan styrkas att 
det finns planer på det.

Or. de

Ändringsförslag 368
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Om ett giltigt A1-formulär inte 
utfärdats för den utstationerade 
arbetstagaren kan detta dessutom vara en 
indikation på att situationen inte bör 
betecknas som ”tillfällig utstationering” 
till ett annat land än det land där den 
berörda arbetstagaren normalt arbetar.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Om kraven i artikel 3.1 är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 370
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2a – inledningen (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den samlade bedömningen ska dessutom 
minst följande faktorer beaktas:

Or. en

Ändringsförslag 371
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den tidsperiod som arbetstagaren har 
varit utstationerad jämfört med 
anställningstiden vid den ort där arbetet 
vanligtvis utförs.

Or. en
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Ändringsförslag 372
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hur resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren.

Or. en

Ändringsförslag 373
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan tjänsten tillhandahålls ska 
arbetsgivaren till den behöriga 
myndigheten lämna de upplysningar som 
behövs för att kunna bedöma om 
arbetsgivaren uppfyller kraven i 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 374
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under alla omständigheter ska 
innehav av ett intyg om sociala avgifter, 
såsom A1-formuläret, vara en indikation 
på att ett företag verkligen bedriver 
verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 375
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Faktorerna för att avgöra om ett 
företag verkligen bedriver verksamhet i 
den medlemsstat där det är etablerat och 
för att bedöma om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska tolkas på ett 
välavvägt sätt i enlighet med de 
bestämmelser om frihet att tillhandahålla 
tjänster som fastställs i avdelning IV 
kapitel 3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 376
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de 
ingår i den totala bedömningen och kan 
inte beaktas separat från varandra. 
Kriterierna måste anpassas i varje enskilt 
fall och hänsyn måste tas till varje 
situations särart.

utgår

Or. en



PE504.077v02-00 72/93 AM\925209SV.doc

SV

Ändringsförslag 377
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de 
ingår i den totala bedömningen och kan 
inte beaktas separat från varandra. 
Kriterierna måste anpassas i varje enskilt 
fall och hänsyn måste tas till varje 
situations särart.

Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 
kriterier för att kontrollera att ett 
anställningsförhållande kan betraktas 
som utstationering. Dessa ytterligare 
kriterier ska vara beroende av 
kommissionens granskning och 
godkännande och ska därefter 
offentliggöras och tydligt meddelas av 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 378
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår 
i den totala bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. Kriterierna 
måste anpassas i varje enskilt fall och 
hänsyn måste tas till varje situations särart.

Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår 
i den totala bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. Kriterierna 
måste anpassas i varje enskilt fall och 
hänsyn måste tas till varje situations särart. 
Kan företaget inte bevisa att det arbete 
som en arbetstagare utför i en annan 
medlemsstat är tillfälligt behandlas denne 
såsom om arbetstagaren från 
verksamhetens början var arbetstagare i 
värdmedlemsstaten. Om arbetsvillkoren i 
etableringsmedlemsstaten är förmånligare 
ska de tillämpas.

Or. de
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Ändringsförslag 379
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Richard Falbr, Sylvana Rapti, 
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de 
ingår i den totala bedömningen och kan
inte beaktas separat från varandra. 
Kriterierna måste anpassas i varje enskilt 
fall och hänsyn måste tas till varje 
situations särart.

Dessa faktorer ska ingå i den totala 
bedömningen och ska inte beaktas separat 
från varandra. Kriterierna måste anpassas i 
varje enskilt fall och hänsyn måste tas till 
varje situations särart.

Or. en

Ändringsförslag 380
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår 
i den totala bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. Kriterierna 
måste anpassas i varje enskilt fall och 
hänsyn måste tas till varje situations särart.

Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår 
i den totala bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. Kriterierna 
måste anpassas i varje enskilt fall och 
hänsyn måste tas till varje situations särart. 
Att ett eller flera av dessa kriterier inte är 
uppfyllda innebär inte nödvändigtvis att 
en verklig utstationering inte föreligger.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det framgår att ett företag under vissa omständigheter av verkliga och 
motiverade skäl kanske inte kan uppfylla något av kriterierna. De behöriga myndigheterna 
måste grunda sina bedömningar av utstationeringens giltighet på tillgänglig information, inte 
på en enskild faktor.
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Ändringsförslag 381
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår 
i den totala bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. Kriterierna 
måste anpassas i varje enskilt fall och 
hänsyn måste tas till varje situations särart.

Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår 
i den totala bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. Kriterierna 
måste anpassas i varje enskilt fall och 
hänsyn måste tas till varje situations särart. 
Artikel 3.6 i direktiv 96/71/EG ska beaktas 
i bedömningen av om en utstationering är 
tillfällig eller ej.

Or. en

Ändringsförslag 382
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de 
ingår i den totala bedömningen och kan 
inte beaktas separat från varandra. 
Kriterierna måste anpassas i varje enskilt 
fall och hänsyn måste tas till varje 
situations särart.

Den samlade bedömningen ska minst 
omfatta dessa faktorer. Kriterierna måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till varje situations särart.

Or. en
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Ändringsförslag 383
Thomas Händel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av om en person är 
verksam som egenföretagare i en 
värdmedlemsstat ska åtminstone följande 
kriterier tillämpas:
a) Personen har redan varit verksam som 
egenföretagare en viss tid i 
etableringsmedlemsstaten. 
b) Personen uppfyller alla krav på sin 
verksamhet i den medlemsstat där den är 
etablerad och har där medel för att 
fortsätta med det även när den återvänt 
dit. 
c) Personen har ett kontor i 
etableringsmedlemsstaten.
d) Personen har ett 
momsregistreringsnummer och betalar 
skatt i etableringsmedlemsstaten.
e) Personen är medlem i hantverks- eller 
handelskammare och/eller 
branschorganisationer i 
etableringsmedlemsstaten.
f) Personen måste kunna styrka att den 
har viktiga grundläggande kunskaper för 
att utöva en verksamhet som 
egenföretagare, t.ex. i fråga om 
priskalkylering, anbudsgivning eller 
fakturering inom respektive sektor.
g) Personen får inte till övervägande del 
arbeta för en entreprenör.
h) Personen får inte vara beroende av 
entreprenören eller medverka i dennes 
övriga företagsorganisation.
Om den potentiella arbetsgivaren inte kan 
bevisa att personen enligt 
värdmedlemsstatens lagstiftning är 
egenföretagare får personen ställning 



PE504.077v02-00 76/93 AM\925209SV.doc

SV

som arbetstagare med tillämpning av alla 
lagar och kollektivavtal från 
verksamhetens början. Om 
bestämmelserna i 
etableringsmedlemsstaten är förmånligare 
ska de tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 384
Thomas Händel

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om arbetsvillkoren enligt 
utstationeringsdirektivet 96/71/EG 
och/eller enligt direktivet om arbetstagare 
som hyrs ut av bemanningsföretag 
(2008/104/EG) kan tillämpas på en 
arbetstagare, äger vid tvivel det direktiv 
företräde vars arbetsvillkor är 
förmånligare för arbetstagaren.
Om en arbetsgivare på grund av 
konstruktioner med en och/eller flera 
utstationeringar (kedje-stationeringar, 
flera företag och/eller flera 
medlemsstater) och med ett eller flera 
personaluthyrningsföretag inte tydligt kan 
visa vilka arbetsvillkor som gäller för de 
utstationerade arbetstagarna ska den 
lagstiftning gälla för arbetstagaren som i 
dubbel bemärkelse är förmånligast för 
arbetstagaren. De enskilda arbetsvillkoren 
i etableringsmedlemsstaten jämförs med
dem i värdmedlemsstaten eller 
värdmedlemsstaterna och det fastställs 
vilka som är förmånligast för 
arbetstagaren. Dessutom jämförs de 
arbetsvillkor för utstationering och för 
tidsbegränsad anställning som gäller för 
arbetstagaren och de förmånligaste väljs. 
Denna dubbla jämförelse av hur 
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förmånliga reglerna är ska tillämpas från 
verksamhetens början.

Or. de

Motivering

Här ska visas att varje form av oklarhet och missbruk tillämpas emot de företag som 
utstationerar arbetstagare.

Ändringsförslag 385
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtliga faktorer i punkterna 1 och 2 
ingår i den samlade bedömningen och 
kan inte beaktas separat från varandra. 
Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till varje situations särart. 
Avsaknaden av en eller flera faktorer 
innebär inte nödvändigtvis att det inte rör 
sig om en utstationering, men det kan bli 
lättare att avgöra huruvida det verkligen 
handlar om en utstationering.

Or. cs

Ändringsförslag 386
Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid bedömningen av om en person är 
verksam som egenföretagare i en 
värdmedlemsstat ska särskilt följande 
kriterier tillämpas:
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a) Personen har redan varit verksam som 
egenföretagare en viss tid innan 
verksamheten i den andra medlemsstaten.
b) Personen uppfyller alla nödvändiga 
krav på sin verksamhet i den medlemsstat 
där den är etablerad och har där alltjämt 
de medel som gör det möjlighet för den att 
fortsätta med verksamheten även när den 
återvänt dit.
c) Personen har ett kontor i 
ursprungslandet.
d) Personen betalar skatt i 
ursprungslandet.

Or. de

Ändringsförslag 387
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsaknad av handlingar såsom de 
handlingar som avses i artikel 3 i 
direktiv 91/533/EEG eller intyget om 
socialförsäkringslagstiftning (för 
utstationerade arbetstagare gäller 
A1-formuläret enligt förordning 
(EG) 883/2004 och 
genomförandeförordningen 
(EG) 987/2009) som är tillämpliga för 
arbetstagaren är en indikation på att 
situationen inte ska betecknas som 
”tillfällig utstationering” till ett annat 
land än det land där arbetstagaren 
vanligtvis utför sitt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 388
Jean-Luc Bennahmias
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kraven i artikel 3.1 och 3.2 inte 
uppfylls ska värdmedlemsstatens samlade 
lagstiftning, samt alla övriga 
bestämmelser och kollektivavtal, tillämpas 
för berörda arbetstagare. I detta fall bör 
de villkor som är mest fördelaktiga för de 
berörda arbetstagarna tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 389
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För genomförandet, tillämpningen och 
verkställandet av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna göra en samlad 
bedömning av alla faktorer som är 
relevanta för att utvärdera 
utstationeringen, företagets etableringsort 
och arbetstagarens status. I händelse av 
bristande efterlevnad av något av de 
ovannämnda kriterierna är ytterligare 
kontroll av den berörda medlemsstaten 
obligatorisk.

Or. en
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Ändringsförslag 390
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över kriterier är inte 
uttömmande. Medlemsstaterna har rätt att 
fastställa andra bindande faktorer. 
Bedömningen av dessa faktorer ska 
anpassas från fall till fall.

Or. en

Ändringsförslag 391
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG och inom ramen för det 
administrativa samarbetet ska 
etableringsmedlemsstaterna på begäran 
tillhandahålla relevant information som 
till den sökande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 392
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid kontrollen av status som 
egenföretagare i värdmedlemsstaten ska 
följande kriterier särskilt beaktas:
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a) Ersättning samt om det finns en 
koppling där arbetstagaren är 
underordnad företaget.
b) Anställningar innan överflyttningen till 
värdmedlemsstaten.
c) Uppfyllande av affärskrav i 
etableringsmedlemsstaten samt medel för 
att fortsätta att bedriva verksamheten efter 
återvändandet till 
etableringsmedlemsstaten.
d) Kontor i etableringsmedlemsstaten.
e) Skattebetalning i 
etableringsmedlemsstaten.
f) Innehav av momsnummer i 
etableringsmedlemsstaten.
g) Registrering vid handelskammare eller 
i branschorganisationer i 
etableringsmedlemsstaten.
h) Entreprenörskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 393
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid bristande efterlevnad av 
kriterierna i artikel 3.1 och 3.2 ska 
samtliga lagar, författningar och 
kollektivavtal gälla för de berörda 
arbetstagarna.
I detta avseende ska det garanteras att de 
förmånligaste villkoren verkligen 
tillämpas på de berörda arbetstagarna.

Or. en
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Ändringsförslag 394
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan tjänsten tillhandahålls ska 
arbetsgivaren lämna de upplysningar som 
behövs för bedömningen av om kraven i 
artikel 3.1 är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 395
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under alla omständigheter ska 
innehav av ett intyg om sociala avgifter, 
såsom A1-formuläret, vara en indikation 
på att ett företag verkligen bedriver 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 396
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Faktorerna för att avgöra om ett 
företag verkligen bedriver verksamhet i 
den medlemsstat där det är etablerat och 
för att bedöma om en utstationerad 
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arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska tolkas på ett 
välavvägt sätt i enlighet med de 
bestämmelser om frihet att tillhandahålla 
tjänster som fastställs i avdelning IV 
kapitel 3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 397
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska se till att 
arbetsgivaren ordnar med och betalar för 
resor, kost och logi eller att ersättning för 
dessa kostnader garanteras. I det senare 
fallet ska arbetsgivaren tydligt ange 
villkoren för detta i anställningsavtalet. 
Arbetsgivaren ska betala ut lönen via en 
banköverföring till ett konto i 
arbetstagarens namn.
Den utstationerade arbetstagaren ska ha 
tillgång till lämpligt boende enligt 
nationell lagstiftning och praxis, som 
garanterar en skälig levnadsnivå under 
utstationeringens varaktighet. Dessa 
bestämmelser ska inte påverka 
utstationerade arbetstagares möjlighet att 
fritt välja sin egen bostad.
Den utstationerade arbetstagaren ska få 
ett hyreskontrakt eller en motsvarande 
handling som innehåller tydliga uppgifter 
om villkoren och kostnaderna för boendet 
under hela vistelsen. Om det åligger den 
utstationerade arbetstagaren att betala 
hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
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förhållande till arbetstagarens 
nettoersättning eller till boendets kvalitet 
och får inte automatiskt dras av från 
arbetstagarens lön.

Or. en

Ändringsförslag 398
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Andreas Schwab, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. De faktorer som anges i punkterna 1 
och 2 är bara vägledande. De ingår i den 
samlade bedömningen och kan inte 
beaktas separat från varandra. 
Kriterierna måste anpassas i varje enskilt 
fall och hänsyn måste tas till varje 
situations särart. Att ett eller flera av 
kriterierna inte är uppfyllt utesluter inte 
nödvändigtvis att det handlar om 
utstationering, men bör vara till hjälp vid 
bedömningen av verklig utstationering.
Kriterierna i punkterna 1 och 2 ska hjälpa 
en behörig myndighet i sådana fall där 
denna har anledning att förmoda att en 
arbetstagare inte kan räknas som 
utstationerad enligt direktiv 96/71/EG. I 
sådana fall får den behöriga myndigheten 
tillämpa de kriterier och faktorer i 
punkterna 1 och 2 som den anser vara 
relevanta för omständigheterna i fråga. 
Det finns inga krav på att belägg ska 
anföras för varje kriterium eller att varje 
kriterium ska vara uppfyllt vid varje 
tillfälle av utstationering.

Or. en
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Ändringsförslag 399
Emilie Turunen, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Bristande efterlevnad och tillämplig 

lagstiftning
1. Om det inte är fastställt att ett företag 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 3.1 ska företaget anses vara 
etablerat i den medlemsstat där det 
tillhandahåller tjänsten i fråga.
2. Om det inte är fastställt att en 
utstationerad arbetstagare endast 
tillfälligt utför arbete i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där han 
eller hon normalt utför sitt arbete i 
enlighet med artikel 3.2, ska den ort där 
arbetet vanligtvis utförs, och således de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, vara dem som 
gäller i den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls.
3. Arbets- och anställningsvillkor enligt 
etableringsmedlemsstatens nationella 
lagstiftning och kollektivavtal och/eller 
lagstiftningen och kollektivavtalen i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
som är förmånligare för arbetstagarna 
ska tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 400
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Om de behöriga myndigheterna på 
grundval av de faktorer som avses i 
punkterna 1 och 2 fastställer att det inte 
föreligger en verklig utstationering ska 
arbetstagaren behandlas enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
arbetstagaren fullgör den större delen av 
sina yrkesmässiga skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 401
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Om det på grund av att kriterierna i 
artikel 3.1 eller 3.2 inte uppfylls inte är 
frågan om utstationering måste hela den 
relevanta lagstiftningen samt vederbörliga 
kollektivavtal i värdmedlemsstaten 
tillämpas på anställningsförhållandet.
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Or. de

Ändringsförslag 402
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Om kraven i artikel 3.1 och 3.2 inte 
uppfylls ska värdmedlemsstatens samlade 
lagstiftning, samt alla övriga 
bestämmelser och kollektivavtal, tillämpas 
för berörda arbetstagare.

Or. fr

Ändringsförslag 403
Stephen Hughes, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, 
Liisa Jaakonsaari, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Motverkande av missbruk och 

kringgående av reglerna
1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att motverka att företag 
missbrukar och/eller kringgår reglerna i 
syfte att frånta utstationerade 
arbetstagare deras rättigheter eller vägra 
att ge sådana rättigheter. Särskilt gäller 
följande:
a) Flera på varandra följande perioder då 
tjänsten innehas av samma utstationerade 
arbetstagare eller en annan utstationerad 
arbetstagare ska förhindras.
b) Utstationerade arbetstagare får inte 
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användas för att ersätta strejkande 
arbetstagare.
2. I syfte att förhindra systematiskt 
missbruk av de gemensamma 
bestämmelserna för tillträde till den 
internationella vägtransportmarknaden i 
förordning (EG) nr 1072/2009, särskilt 
när det gäller cabotage, ska förare av 
fordon som används för internationell 
godstransport och i cabotage i enlighet 
med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1072/2009 omfattas av 
bestämmelserna i artikel 3.
3. Fysiska och juridiska personer som 
begår upprepade allvarliga överträdelser 
av bestämmelserna i direktiv 96/71/EG 
och i detta direktiv, ska registreras 
centralt på nationell nivå och unionsnivå.
4. En europeisk yrkesinspektion ska 
inrättas för att förbättra samarbetet 
mellan nationella yrkesinspektioner och, i 
samarbete med nationella myndigheter, 
inspektera arbetsplatser med 
gränsöverskridande aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 404
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Motverkande av missbruk och 

kringgående av reglerna
1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att motverka att företag 
missbrukar och/eller kringgår reglerna i 
syfte att frånta utstationerade 
arbetstagare deras rättigheter eller vägra 
att ge sådana rättigheter. Särskilt gäller 
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följande:
a) Flera på varandra följande perioder då 
tjänsten innehas av samma utstationerade 
arbetstagare eller en annan utstationerad 
arbetstagare ska förhindras.

b) Utstationerade arbetstagare får inte 
användas för att ersätta strejkande 
arbetstagare.
c) Utstationeringsperioden ska begränsas 
till högst sex månader. 
Utstationeringsperioden får endast vara 
längre om arbetsmarknadens parter i den 
medlemsstat dit arbetstagaren 
utstationeras tillåter detta, men perioden 
får inte överstiga ett år.
2. I syfte att förhindra systematiskt 
missbruk av de gemensamma 
bestämmelserna för tillträde till den 
internationella vägtransportmarknaden i 
förordning (EG) nr 1072/2009, särskilt 
när det gäller cabotage, ska förare av 
fordon som används för internationell 
godstransport och i cabotage i enlighet 
med artikel 8 i förordning 
(EG) nr 1072/2009 omfattas av 
bestämmelserna i artikel 3.
3. Fysiska och juridiska personer som 
begår upprepade allvarliga överträdelser 
av bestämmelserna i direktiv 96/71/EG 
och i detta direktiv, ska registreras 
centralt på nationell nivå och unionsnivå.
4. En europeisk yrkesinspektion ska 
inrättas för att förbättra samarbetet 
mellan nationella yrkesinspektioner och, i 
samarbete med nationella myndigheter, 
inspektera arbetsplatser med 
gränsöverskridande aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 405
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Tillämplig lagstiftning

1. Om det inte är fastställt att ett företag 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 3.1, ska företaget anses vara 
etablerat i den medlemsstat där det 
tillhandahåller tjänsten i fråga.
2. Om arbetsgivaren inte kan bevisa att en 
utstationerad arbetstagare tillfälligt utför 
arbete i en annan medlemsstat än den 
medlemsstat där han eller hon normalt 
utför sitt arbete i enlighet med artikel 3.2, 
ska den ort där arbetet vanligtvis utförs, 
och således de tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, vara dem som 
gäller i den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls.
3. Arbets- och anställningsvillkor enligt 
etableringsmedlemsstatens nationella 
lagstiftning och kollektivavtal och/eller 
lagstiftningen och kollektivavtalen i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
som är förmånligare för arbetstagarna 
ska tillämpas.
4. Om handlingar som de som avses i 
artikel 3 i direktiv 91/533/EEG eller 
A1-formuläret om 
socialförsäkringsavgifter för 
utstationerade arbetstagare enligt 
förordning (EG) 883/2004 och 
genomförandeförordningen 
(EG) nr 987/2009 saknas eller är 
ofullständiga, ska situationen inte 
betecknas som ”tillfällig utstationering” 
till en annan medlemsstat och de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren ska således vara 
dem som gäller i den medlemsstat där 



AM\925209SV.doc 91/93 PE504.077v02-00

SV

tjänsten tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 406
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Tillämplig lagstiftning

1. Om det inte är fastställt att ett företag 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 3.1, ska företaget anses vara 
etablerat i den medlemsstat där det 
tillhandahåller tjänsten i fråga.
2. Om det inte är fastställt att en 
utstationerad arbetstagare endast 
tillfälligt utför arbete i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där han 
eller hon normalt utför sitt arbete i 
enlighet med artikel 3.2, ska den ort där 
arbetet vanligtvis utförs, och således de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren, vara dem som 
gäller i den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls.
3. Arbets- och anställningsvillkor enligt 
etableringsmedlemsstatens nationella 
lagstiftning och kollektivavtal och/eller 
lagstiftningen och kollektivavtalen i den 
medlemsstat där tjänsten tillhandahålls 
som är förmånligare för arbetstagarna 
ska tillämpas.
4. Om handlingar som de som avses i 
artikel 3 i direktiv 91/533/EEG eller 
A1-formuläret om 
socialförsäkringsavgifter för 
utstationerade arbetstagare enligt 
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förordning (EG) 883/2004 och 
genomförandeförordningen 
(EG) 987/2009 saknas eller är 
ofullständiga, ska situationen inte 
betecknas som ”tillfällig utstationering” 
till en annan medlemsstat och de 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkoren ska således vara 
dem som gäller i den medlemsstat där 
tjänsten tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 407
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Om den behöriga myndigheten fastställer 
att över hälften av de följande kriterierna 
inte är uppfyllda, ska avtalsinnehavaren 
betraktas som en oberoende leverantör 
enligt följande:
a) Om avtalsinnehavaren inte bär någon 
finansiell eller ekonomisk risk, såsom 
personlig och väsentlig investering i 
företaget med egna medel eller personligt 
eller väsentligt deltagande i företagets 
vinster och förluster.
b) Om avtalsinnehavaren inte har något 
ansvar eller beslutsbefogenheter när det 
gäller företagets finansiella medel, 
upphandlingspolicy eller prispolicy.
c) Om inga skyldigheter föreligger för 
resultatet av avtalat arbete.
d) Garantier för betalning av fastställd 
ersättning, oavsett företagets resultat och 
omfattningen av det arbete som utförs av 
avtalsinnehavaren.
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e) Om avtalsinnehavaren inte agerar som 
arbetsgivare för andra personer eller 
huvudsakligen arbetar för en leverantör.
Medlemsstaterna får komplettera denna 
förteckning med ytterligare kriterier på 
sektorsnivå, som anger arbetstagarens 
underordnade ställning med avseende på 
val av verksamhet, arbets- och 
anställningsvillkor eller 
ersättningsvillkor. Dessa ytterligare 
kriterier ska vara beroende av 
kommissionens granskning och 
godkännande och ska därefter 
offentliggöras och tydligt meddelas av 
medlemsstaten.

Or. en


