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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av 
direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande 
av tjänster
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0131),

– med beaktande av artiklarna 53.1, 62 och 294.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0086/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för 
rättsliga frågor (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär 
att alla medborgare har rätt att fritt flytta 
till en annan medlemsstat för att arbeta 
och bo där, och att de inte får 
diskrimineras i fråga om sysselsättning, 
lön eller andra arbetsvillkor jämfört med 
medborgare i den berörda medlemsstaten.
Friheten att tillhandahålla tjänster däremot
innebär att företag har rätt att tillhandahålla 
tjänster i en annan medlemsstat och i detta 
syfte tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

(2) Friheten att tillhandahålla tjänster 
innebär att företag har rätt att tillhandahålla 
tjänster i en annan medlemsstat, till vilken 
de tillfälligt får sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna. När det gäller utstationering 
av arbetstagare är det nödvändigt att 
skilja mellan denna frihet och fri 
rörlighet för arbetstagare, som innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och 
bo, och att de inte får diskrimineras i 
fråga om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Utstationeringen av arbetstagare sker inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster och 
får inte blandas ihop med fri rörlighet för arbetstagare. Förslagets syfte är att lyfta fram 
detta. Eftersom detta direktiv rör utstationeringen av arbetstagare bör det tas upp först.

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras och mer 
enhetliga kriterier som underlättar en 
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gemensam tolkning bör införas på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

Faktorerna i artikel 3, som detta skäl handlar om, försöker att underlätta en enhetlig tolkning 
av begreppet ”utstationering” och få fram en gemensam tolkning av vad verklig 
utstationering är.

Ändringsförslag 3
Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras för 
att tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna 
(parallellt med eller som alternativ).

(8) Arbetsmarknadens parter har en viktig 
roll när arbetstagare utstationeras för att 
tillhandahålla tjänster, eftersom de i 
enlighet med nationell lagstiftning 
och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga 
minimilönerna (parallellt med eller som 
alternativ). Denna rätt bör kopplas till 
deras ansvar att meddela och informera 
om de ovan nämnda lönerna.
För att ge företag incitament att följa 
samtliga bindande regler bör 
arbetsmarknadens parter överväga att 
införa certifikat som kan användas för att 
upprätta ”vita listor” med företag som 
uppfyller kraven, och som innebär ett 
synligt bevis på deras tillförlitlighet.

Or. en

Motivering

Med formuleringen ”arbetsmarknadens parter” vill man också inkludera 
arbetsgivarorganisationer i detta skäl. Fastställande av minimilöner genom kollektivavtal är 
ofta inte tillräckligt transparent för utländska företag. Kommunikationen måste därför 
förbättras och arbetsmarknadens parter måste involveras i detta. För att se till att 
direktiv 96/71/EG efterlevs måste man införa vissa incitament och inte bara kontrollåtgärder.
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Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

(11) Eftersom värdmedlemsstaten har 
begränsade möjligheter att ange de 
faktorer som rör ett utländskt företag är 
samarbete med etableringsmedlemsstaten 
nödvändigt och bör ytterligare förbättras.
Ömsesidigt förtroende, en stödjande anda 
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

Or. en

Motivering

Vanligtvis är det omöjligt för värdmedlemsstaten att ange alla faktorer rörande det utländska 
företaget utan att rådfråga och samarbeta med etableringsmedlemsstaten. Trots de 
nuvarande samarbetsproblemen är det otänkbart att låta värdmedlemsstaten ta hela ansvaret 
utan hänsyn till de inspektioner och kontroller som gjorts i etableringsmedlemsstaten.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt.
Detta utgör inte ett hinder för
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna endast bör 
använda informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI-systemet) i de fall då 
detta är möjligt. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete på områden som inte täcks av 
IMI-systemet.
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Or. en

Motivering

Med tanke den mycket positiva responsen från dem som använder IMI-systemet bör man 
rekommendera en obligatorisk användning av systemet på de områden som täcks av detta 
system.

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Eftersom det är svårt att få tillgång 
till information om de arbets- och 
anställningsvillkor som gäller och detta 
ofta är orsaken till varför 
tjänsteleverantörer inte tillämpar 
bestämmelserna bör medlemsstaterna vara
skyldiga att se till att informationen om 
arbets- och anställningsvillkor är offentlig 
och att inte bara tjänsteleverantörer från 
andra medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den. Denna skyldighet bör 
konkretiseras ytterligare, särskilt för 
allmänt bindande kollektivavtal.

Or. en

Motivering

Många gånger förmedlas inte information om de arbets- och anställningsvillkor som fastställs 
i olika allmänt bindande kollektivavtal på korrekt sätt. Vi kan inte begära att företag ska följa 
regler som inte har meddelats eller offentliggjorts på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna bör fastställa på 
vilket sätt tjänsteleverantörer och 
tjänstemottagare ska ges lättillgänglig, 
relevant information, helst genom att 

(15) För att öka rättssäkerheten och göra 
informationen mer tillgänglig bör en enda 
informationskälla inrättas i varje 
medlemsstat. Medlemsstaterna bör ange en 
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informationen offentliggörs på en 
webbplats i enlighet med standarderna för 
webbtillgänglighet. Det kan till exempel 
handla om webbplatser som skapats i 
enlighet med EU-lagstiftning och i syfte att 
främja företagande och/eller utveckling av 
gränsöverskridande tjänster.

enda officiell webbplats med bland annat 
information om de arbets- och 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagarna på dess 
territorium samt länkar till webbplatser 
som skapats i enlighet med EU-lagstiftning 
och i syfte att främja företagande och/eller 
utveckling av gränsöverskridande tjänster.

Or. en

Motivering

I nuläget kan man hitta information om arbets- och anställningsvillkor via olika källor, vilket
leder till bristande kunskap om bestämmelser och i sin tur till att de inte efterlevs.
Informationen borde bli mer lättillgänglig för både arbetstagare och arbetsgivare om en enda 
informationskälla skulle inrättas.

Ändringsförslag 8
Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav. För att skapa 
rättssäkerhet bör eventuella åtgärder och 
krav vara enhetliga på unionsnivå och får 
bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
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kontrollåtgärderna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nationella yrkesinspektioner, 
arbetsmarknadens parter och andra 
tillsynsorgan är av största betydelse i detta 
avseende och bör ha en central roll även i 
framtiden.

(19) Nationella yrkesinspektioner eller
andra tillsynsmyndigheter är av största 
betydelse i detta avseende och bör ha en 
central roll även i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att på ett flexibelt sätt kunna 
hantera mångfalden vad gäller 
arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer får övriga parter 
eller organ i undantagsfall sköta 
övervakningen och tillsynen av vissa 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare, förutsatt att de kan garantera 
ett lika högt skydd för de berörda 
personerna och en icke-diskriminerande 
och objektiv tillsyn.

(20) För att på ett flexibelt sätt kunna 
hantera mångfalden vad gäller 
arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer, får 
arbetsmarknadsparter och/eller i 
undantagsfall övriga nationella organ
sköta övervakningen och tillsynen av vissa 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare, förutsatt att de kan garantera 
ett lika högt skydd för de berörda 
personerna och en icke-diskriminerande 
och objektiv tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
och andra relevanta övervaknings- och 
tillsynsorgan bör delta i det samarbete och 
informationsutbyte som föreskrivs i den 
berörda lagstiftningen, för att försäkra sig 
om att alla bestämmelser som gäller 
utstationerade arbetstagare har följts.

(21) Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter 
och andra relevanta nationella
övervaknings- och tillsynsorgan bör delta i 
det samarbete och informationsutbyte som 
föreskrivs i den berörda lagstiftningen, för 
att försäkra sig om att alla bestämmelser 
som gäller utstationerade arbetstagare har 
följts.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller, förutsatt att dessa 
godkänner detta, genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att tredjeparter inte har rätt att inleda ett förfarande 
å utstationerade arbetstagares vägnar utan deras godkännande.
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Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.
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Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen av detta skäl är i linje med strykningen av artikel 12.

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. en
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Motivering

Strykningen av detta skäl är i linje med strykningen av artikel 12.

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter i gränsöverskridande fall 
varierar, vilket hämmar den inre 
marknadens funktion och kan göra det 
mycket svårt, eller till och med omöjligt, 
att säkerställa att skyddet av 
utstationerade arbetstagare är lika högt i 
hela unionen.

utgår

Or. en

Motivering

Texten i detta skäl har införts efter skäl 28. Ordningen på efterföljande skäl är felaktig. Syftet 
med ändringen är först och främst att förklara varför åtgärderna har införts under det 
gränsöverskridande förfarandet för verkställighet av böter och avgifter, och att belysa de 
problem och hinder som kräver en harmoniserad lagstiftning på detta område.

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det bör säkerställas att efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser som rör 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
kontrolleras effektivt, genom särskilda 
åtgärder som inriktas på 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa böter och avgifter. En 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning på detta område är därför en 
förutsättning för att skyddet ska bli bättre, 

(28) Det bör säkerställas att efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser som rör 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
kontrolleras effektivt, genom särskilda 
åtgärder som inriktas på 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa böter och avgifter.
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mer likställt och jämförbart och för att 
den inre marknaden ska fungera väl.

Or. en

Motivering

Den andra meningen i skälet (något omformulerad) har flyttats till skäl 28a (nytt).

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter eller 
avgifter i gränsöverskridande fall 
varierar, vilket hämmar den inre 
marknadens funktion. Harmoniseringen 
av medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område är därför en förutsättning för att 
efterlevnaden av lagen ska bli bättre, mer 
likställd och jämförbar.

Or. en

Motivering

Avgifter och böter tas först och främst ut för att de ska vara avskräckande i syfte att 
garantera respekt för lagen (likvärdigt skydd för arbetstagare är sekundärt och ett indirekt 
resultat).

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Trots att det antas enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter och att 
det måste finnas enhetligare kriterier för
uppföljande förfaranden som gäller 
obetalda böter och avgifter, bör dessa inte 
påverka medlemsstaternas behörighet att 

(30) Trots att det antas vissa enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter och att 
det måste vara möjligt att följa upp
förfaranden som gäller obetalda böter och 
avgifter, bör dessa inte påverka 
medlemsstaternas behörighet att fastställa 
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fastställa egna system för böter, avgifter 
och andra påföljder eller de möjligheter att 
driva in fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

egna system för böter, avgifter och andra 
påföljder eller de möjligheter att driva in 
fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Kapitel VI innebär inte att ett mer enhetligt system skapas, utan inför endast en viss 
harmonisering vars syfte är att möjliggöra och effektivisera förfarandet för 
gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter, även inom ramen för olika nationella 
bestämmelser.

Ändringsförslag 20
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 som av en medlemsstat har 
utsetts att utföra uppgifter enligt detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det finns väldigt ofta fler än en behörig myndighet i medlemsstaterna som har uppgifter att 
utföra enligt detta direktiv. Det är viktigt att understryka att myndigheterna ska vara 
offentliga.

Ändringsförslag 21
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.
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Or. en

Motivering

Den gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter i kapitel VI (inte i kapitel V).

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) anmodad myndighet: en behörig 
myndighet i en medlemsstat som mottar en 
begäran om bistånd, information, anmälan 
eller indrivning.

c) anmodad myndighet: en behörig 
myndighet i en medlemsstat som mottar en 
begäran om bistånd, information, anmälan 
eller indrivning, och som avses i 
kapitel VI.

Or. en

Motivering

Det behövs ytterligare förtydligande om vilken myndighet som avses.

Ändringsförslag 23
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. en
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Motivering

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Ändringsförslag 24
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 från vilken de 
utstationeras.

Or. en

Motivering

Arbetstagare kan rekryteras från en plats och utstationeras från en annan och detta bör 
klargöras. Båda uppgifter är användbara vid bedömningen av faktorer.

Ändringsförslag 25
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 sin 
affärsverksamhet, som i en bedömning ur 
ett längre tidsperspektiv inte är begränsat 
till endast intern förvaltning och/eller 
administration.

Or. en

Motivering

Enligt EG-domstolens beslut (C-115/2011) och förordning 883/2004 är det inget krav på att 
en väsentlig del av företagets verksamhet ska finnas i etableringsmedlemsstaten. I allmänhet 
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bör dock inte verksamheten i företag som utstationerar arbetstagare vara begränsad till 
intern förvaltning och/eller administration. Uttrycket ”ur ett längre tidsperspektiv” syftar till 
att ge en sammanfattning av företagets verksamhet under en längre tidsperiod och inte endast 
vid en särskild tidpunkt.

Ändringsförslag 26
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

Motivering

På grund av stora utlandskontrakt är det möjligt att ett företags omsättning i 
etableringsmedlemsstaten är liten, vilket inte undergräver utstationeringens verkliga 
karaktär.

Ändringsförslag 27
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

Motivering

Denna punkt kommer i slutändan att kombineras med artikel 3.2 och bilda en ny artikel –
artikel 3.3.

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1
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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.

Or. en

Motivering

Eftersom dessa faktorer endast är indikativa bör det inte låta som om de alla alltid måste 
beaktas.

Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en

Motivering

Möjligheten att införa flera exempel på indikativa faktorer bör kontrolleras om en kontroll 
skulle medföra rättslig osäkerhet. Med en öppen lista kommer det finnas olika faktorer i olika
medlemsstater, vilket kan leda till olika beslut om vem som är den utstationerade 
arbetstagaren. Artikel 3 bör därför innehålla en sluten förteckning med faktorer.

Ändringsförslag 30
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Om ett giltigt A1-formulär har 
utfärdats för den utstationerade 
arbetstagaren.

Or. en
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Motivering

Innan utstationeringsperioden påbörjas måste arbetsgivaren få ett A1-formulär för varje 
utstationerad arbetstagare. Detta intyg rör lagstiftningen om social trygghet och kan 
användas för att bevisa att de sociala avgifterna betalas in i ett annat EU-land än i 
värdlandet och kan utgöra en av de indikativa faktorer som utmärker de arbetstagare som 
verkligen är utstationerade.

Ändringsförslag 31
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

Motivering

Denna punkt kommer att kombineras med artikel 3.2 och bilda en ny artikel – artikel 3.3.

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla faktorer som anges i ovan 
nämnda punkt 1 och 2 är bara vägledande 
och ingår i den totala 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 ska 
inte nödvändigtvis hindra 
utstationeringen, men det kan bli lättare 
att avgöra huruvida det verkligen handlar 
om en utstationering.
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Or. en

Motivering

Det måste klart framgå att denna del rör alla faktorer i både punkt 1 och 2 och kommer att 
bilda artikel 3.3.

Ändringsförslag 33
Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Artikelns rubrik kräver att förbindelsekontorens huvudsakliga uppgifter tas upp. En sådan 
beskrivning måste därför ingå.

Ändringsförslag 34
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att garantera fullständig tillgång 
till och rättssäkerhet för informationen 
ska endast de arbets- och 
anställningsvillkor som offentliggörs på 
den enda officiella nationella webbplatsen 
anses allmänt bindande.

Or. en

Motivering

För att garantera rättslig klarhet och rättssäkerhet är det viktigt att klargöra att endast de 
villkor som meddelas på korrekt sätt till tjänsteleverantören ska anses allmänt bindande. De 
villkor som fastställs genom allmänt bindande kollektivavtal är väldigt ofta inte tillgängliga.
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Vi kan inte begära att företag ska följa regler som inte har meddelats eller offentliggjorts.

Ändringsförslag 35
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det enda sättet att förbättra tillgången till informationen är att ha en enda informationskälla.
Dessutom bör det vara på en nationell officiell webbplats där villkoren offentliggörs, vilket 
innebär att den är direkt tillgänglig för arbetstagare och arbetsgivare.

Ändringsförslag 36
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 37
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Valet av de språk som informationen ska översättas till bör bygga på de utstationerade 
arbetstagarnas nationalitet, vilka befinner sig i medlemsstaten i fråga och deras antal.
Dessutom bör engelska vara en grund för den inre marknaden, eftersom det underlättar 
översättning till andra språk.

Ändringsförslag 38
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) De ska göra informationen mer 
tillgänglig och tydlig, framför allt ska den 
information som finns på den enda
nationella officiella webbplats som avses i 
led a systematiskt uppdateras.

Or. en

Motivering

Eftersom de viktigaste arbetsvillkoren (särskilt minimilönerna) kan förändras måste de 
systematiskt uppdateras.
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Ändringsförslag 39
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) De ska hålla informationen i faktabladen 
om medlemsstaterna uppdaterad.

f) De ska hålla informationen i faktabladen 
om medlemsstaterna uppdaterad, precis 
och uttömmande.

Or. en

Motivering

För närvarande anger vissa faktablad endast att arbets- och anställningsvillkoren ska 
fastställas genom allmänt bindande kollektivavtal. Eftersom dessa fungerar som ännu en 
informationskälla på EU-nivå bör de innehålla precis och uttömmande information, särskilt 
då det handlar om olika arbetsmarknader, där det är arbetsmarknadsparterna som fastställer 
dessa villkor eller där de fastställs parallellt med de lagstadgade villkoren.

Ändringsförslag 40
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta direktiv berör endast utstationering av arbetstagare. Därför bör man inte nämna 
”gränsöverskridande verksamhet som kan antas vara olaglig”.
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Ändringsförslag 41
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Om en medlemsstat har svårt att 
tillmötesgå en begäran om information 
eller att genomföra kontroller, inspektioner 
eller utredningar, ska den snabbt underrätta 
den medlemsstat som begärt informationen 
i syfte att finna en lösning. Om problemen 
kring informationsutbytet är ihållande 
ska kommissionen ingripa för att hjälpa 
medlemsstaterna att lösa dessa.

Or. en

Motivering

Den nuvarande situationen visar att problemen i informationsutbytet mellan medlemsstaterna 
av olika skäl kan vara ihållande och ibland motiverade. Kommissionen kan ha en medlande 
roll för att lösa problemet.

Ändringsförslag 42
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De tidsfrister som anges i detta direktiv bör vara ambitiösa, men samtidigt flexibla. Den 
vanliga tidsfristen ska vara två veckor, med två undantag. Det första undantaget är behovet 
av en inspektion på plats, vilket vanligtvis kräver mer tid och därför en förlängd tidsfrist.
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Ändringsförslag 43
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det andra undantaget måste motiveras med ett brådskande behov som kräver omedelbara 
åtgärder, denna korta tidsfrist har tydliga gränser eftersom endast vissa ärenden kan 
kontrolleras på två arbetsdagar.

Ändringsförslag 44
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
register där tjänsteleverantörer är inskrivna 
och som de behöriga myndigheterna inom 
deras territorium har tillgång till, är 
tillgängliga på samma villkor för övriga 
medlemsstaters motsvarande behöriga 
myndigheter.

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
register där tjänsteleverantörer är inskrivna 
och som de behöriga myndigheterna inom 
deras territorium har tillgång till, är 
tillgängliga på liknande villkor (via 
IMI-systemet eller den nationella 
behöriga myndigheten) för övriga 
medlemsstaters motsvarande behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Vi kan inte garantera samma villkor eftersom den utländska behöriga myndigheten inte har 
möjlighet att komma åt vissa register. De har bara direkt tillgång till de allmänna registren.
De kan därför få tillgång via IMI-systemet eller nationella behöriga myndigheter, vilket 
innebär liknande villkor, men inte samma villkor.
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Ändringsförslag 45
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att den information som utbytts inte används för andra olämpliga 
ändamål.

Ändringsförslag 46
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Under de förhållanden som avses i 
artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad bistå värdmedlemsstaten för att 
säkerställa att de villkor som är tillämpliga 
i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta 
direktiv är uppfyllda. Den medlemsstat där 
tjänsteleverantören är etablerad ska på eget 
initiativ informera den relevanta behöriga 
myndigheten i värdmedlemsstat om 
eventuella relevanta faktorer enligt vad 
som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1, i de 
fall då etableringsmedlemsstaten har 
anledning att misstänka att det 
förekommer oegentligheter.
Arkiveringstiden för informationen bör 
vara förenlig med IMI-systemet. Den 
mottagna informationen ska behandlas 
som konfidentiell och får inte 
vidarebefordras eller offentliggöras.
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Or. en

Motivering

Information om motiverade misstankar är mycket känslig och får inte vidarebefordras till 
tredje part eller offentliggöras och sedan användas för olämpliga ändamål.

Ändringsförslag 47
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Värdmedlemsstaten har en större inblick i vad som behöver kontrolleras på dess territorium 
och kontrollerna får inte begränsas till etableringsmedlemsstatens begäran att få utföra 
dessa.

Ändringsförslag 48
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Möjligheten att begära en översättning 
av de handlingar som avses under b, om de 
inte är orimligt långa och/eller om 
standardformulär används för dessa 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Möjligheten att begära att en 
kontaktperson utses för att vid behov på 
arbetsgivarens vägnar förhandla med 
berörda arbetsmarknadsparter i 
värdmedlemsstaten, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, inom den 
period tjänsterna tillhandahålls.



PE498.030v01-00 32/41 PR\916592SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Företagen har rätt att begära en kopia 
på ett protokoll av en inspektion i 
efterhand, med resultaten och 
slutsatserna av inspektionen samt de 
rekommendationer som bör följas.

Or. en

Motivering

För den rättsliga säkerhetens skull måste företaget ha rätt att begära resultaten av 
kontrollerna eller inspektionerna på papper.

Ändringsförslag 52
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. I de medlemsstater där det i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis är 
arbetsmarknadens parter som fastställer de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt 
minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, 
på lämplig nivå och i enlighet med de 
villkor som fastställts av medlemsstaterna, 
också övervaka tillämpningen av relevanta 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare, under 
förutsättning att en lämplig skyddsnivå 
garanteras som är likvärdig med den nivå 
som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det 
här direktivet, förutsatt att dessa villkor 
har meddelats i rätt tid, i enlighet med 
artikel 5 i detta direktiv.
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Or. en

Motivering

Motiveringen berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 53
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De medlemsstater där 
yrkesinspektionerna inte har någon 
behörighet i fråga om kontroll av 
arbetsförhållandena och/eller arbets- och 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare får undantagsvis, efter att ha 
samrått med arbetsmarknadens parter på 
nationell nivå, införa eller behålla 
bestämmelser som ger berörda personer 
skydd i samma utsträckning som direktiv 
96/71/EG och det här direktivet, och 
förutsatt att de inte är diskriminerande 
och/eller oproportionerliga, enligt 
artikel 10.2 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 54
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillstånd, får delta i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som syftar till 
att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att tredjeparter inte har rätt att inleda ett förfarande 
å utstationerade arbetstagares vägnar utan deras godkännande.

Ändringsförslag 55
Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

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



PE498.030v01-00 36/41 PR\916592SV.doc

SV

arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. en

Motivering

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Ändringsförslag 56
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om denna punkt kan tolkas som om alla befintliga bestämmelser i den 
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mottagande medlemsstaten ska tillämpas. Genomförandedirektivet kan inte kräva efterlevnad 
av de bestämmelser som inte gäller utstationering av arbetstagare.

Ändringsförslag 57
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. När det gäller de bilaterala 
arrangemang som avses i punkt 2 ska de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
för all uppföljning använda IMI-systemet i 
de fall då det är möjligt. I detta 
sammanhang ska IMI-systemet användas i 
första hand i stället för andra system som 
föreskrivs i sådana bilaterala avtal när det 
gäller administrativt samarbete och 
ömsesidigt bistånd.

Or. en

Motivering

Den föreslagna formuleringen klargör förhållandet mellan IMI och befintliga bilaterala 
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arrangemang, och betonar att på de områden som omfattas av IMI ska snarare detta system 
användas än de mekanismer som anges i ett bilateralt arrangemang. Det bör understrykas att 
vad gäller återstående ärenden som inte omfattas av IMI kommer medlemsstaterna fortsätta 
att använda sina bilaterala arrangemang.
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MOTIVERING

Utstationeringen av arbetstagare spelar en viktig roll när det gäller tillhandahållandet av 
tjänster över gränserna och utvecklingen av den inre marknaden. Varje år utstationeras 
omkring en miljon EU-medborgare till en annan medlemsstat. Denna kategori arbetstagare 
måste skyddas, särskilt i kristider då deras potential och konkurrensförmåga gör att 
sysselsättningsnivån till viss del kan upprätthållas och nya arbetstillfällen kan skapas. Vi ska 
agera för att utveckla och förbättra rörligheten för Europas företag på den inre marknaden.
Detta kommer definitivt att bidra till ekonomisk tillväxt och Europeiska unionens stabilitet.

Friheten att tillhandahålla tjänster (inte att förväxlas med fri rörlighet för arbetstagare), som 
omfattar utstationering, är en av den inre marknadens pelare och utgör en grund för rörlighet 
över gränserna för tusentals europeiska företag. En garanti för friheten att tillhandahålla 
tjänster måste gå hand i hand med en garanti för arbetstagarnas rättigheter. I detta 
sammanhang är ett balanserat tillvägagångssätt ovärderligt för de åtgärder och instrument som 
föreslås. Samarbetet mellan medlemsstaterna måste intensifieras för att bättre kunna skydda 
och övervaka denna särskilda kategori utstationerade arbetstagare på Europas inre marknad.

GENOMFÖRANDEDIREKTIV

De senaste årens erfarenheter visar tydligt att det finns ett akut behov av att förbättra 
genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Det finns flera problem som bland 
annat handlar om bristande respekt för arbetstagarnas rättigheter, bristande tillgång till 
information, ständiga samarbetssvårigheter medlemsstaterna emellan och bristande 
verkställighet av böter och avgifter i gränsöverskridande sammanhang. Dessutom har flera av 
EG-domstolens beslut under de senaste åren lett till avgränsningar av vissa bestämmelser 
i den rättsliga ramen om utstationering av arbetstagare. Därför föreslog kommissionen den 
21 mars 2012 ett genomförandedirektiv med nya lösningar och åtgärder.
Genomförandedirektivet ska baseras på artikel 53.1 och 62 i EUF-fördraget, som bör bevaras 
för att skapa rättslig klarhet.

Föredraganden erkänner att det finns ett behov av att förbättra genomförandet, tillämpningen 
och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och välkomnar därför kommissionens förslag. Enligt 
föredraganden ska genomförandedirektivet

 innehålla väl avvägda åtgärder för att skydda både utstationerade arbetstagare och 
friheten att tillhandahålla tjänster,

 fastställa en tydlig rättslig ram för kategorin utstationerade arbetstagare så att deras 
potential och konkurrensförmåga tillvaratas, särskilt i kristider, för att bekämpa den 
växande arbetslösheten,

 förbättra tillgången till information, för både företag och arbetsgivare, för att 
utstationering ska bli enklare och säkrare,

 förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna för att bättre garantera arbetstagares 
rättigheter,
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 undvika onödig byråkrati för företagen (särskilt för små och medelstora företag) som kan 
hämma deras rörlighet på den inre marknaden och deras förmåga att skapa sysselsättning.

Tillgång till information (artikel 5)

Eftersom problemen med tillgänglighet, transparens och omfattning vad gäller information 
om arbets- och anställningsvillkor ofta leder till att bestämmelser inte tillämpas finns det 
ett akut behov av att förbättra tillgången till och överföringen av information. Det finns olika 
arbetsmarknadsmodeller och arbetsmarknadsrelationer i EU – vanligtvis fastställs allmänt 
bindande regler av antingen nationella myndigheter eller arbetsmarknadsparterna eller av 
båda samtidigt, vilket gör det svårt att veta vilka arbets- och anställningsvillkor som ska 
tillämpas. För att lösa problemen föreslår föredraganden att en enda nationell webbplats 
upprättas per medlemsstat med all nödvändig information om bindande arbets- och 
anställningsvillkor. Föredraganden betonar också att tillgången till information på EU-nivå 
bör garanteras genom uppdaterad, precis och omfattande information i de faktablad som 
offentliggörs på EU:s webbplats. Genom att förbättra tillgången till information och även göra 
den tillgänglig på engelska och de övriga mest relevanta språken kommer flera problem att 
lösas, vilka annars (något som erfarenheterna hittills visar) kan få allvarliga konsekvenser för 
både företag och utstationerade arbetstagare.

Rättssäkerhet och proportionalitet i samband med de föreslagna åtgärderna (artikel 3, 
9, 12)

För att garantera rättsäkerhet måste en förteckning med enhetliga åtgärder upprättas på 
EU-nivå. Två artiklar i genomförandedirektivet är särskilt viktiga i detta sammanhang –
artikel 3 och 9.

Föredraganden föreslår att förteckningarna i artikel 3 ska vara slutna och att de även 
i fortsättningen ska vara indikativa. På detta sätt förhindrar man att medlemsstaterna gör olika 
tolkningar av vad verklig utstationering är eller vem som verkligen är en utstationerad 
arbetstagare. De två förteckningarna med kriterier i artikel 3 ska motverka och förhindra 
kringgående av lagen, men får inte leda till situationer där ärliga företag utesluts från vissa 
nationella marknader. Utstationering av arbetstagare är inte ett nationellt fenomen, det är 
gränsöverskridande och kräver ett enhetligt rättsligt ramverk och ett enhetligt 
tillvägagångssätt. Förteckningarna måste innehålla gemensamma kriterier på EU-nivå för att 
förhindra att medlemsstaterna lägger till ytterligare nationella kriterier.

Upprättandet av en gemensam förteckning i artikel 3 är direkt kopplat till införandet av 
en gemensam och sluten förteckning med kontrollåtgärder i artikel 9. Föredraganden vill 
absolut att kontrollerna ska omgärdas av tydlighet, vilket endast kan garanteras med en sluten 
förteckning av kontrollåtgärder. Rättssäkerheten erhålls genom ett tydligt meddelande om vad 
det är som ska kontrolleras.

Proportionaliteten i samband med föreslagna åtgärder är ett grundläggande krav för att de ska 
accepteras på EU-nivå. Enligt föredraganden uppfyller inte solidariskt ansvar detta krav och 
ska därför tas bort från genomförandedirektivet. Föredraganden anser att införandet av 
ett system med solidariskt ansvar endast gentemot utstationerade arbetstagare är mycket 
oproportionerligt och att det kommer få negativa effekter för tillhandahållandet av tjänster 
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över gränserna eftersom det hämmar konkurrensförmågan hos de företag som utstationerar 
arbetstagare. Det är bara om solidariskt ansvar införs gentemot samtliga företag på den 
inre marknaden som det kan få positiva effekter, det är dock omöjligt att införa systemet på 
någon större skala eftersom genomförandedirektivet är rättsligt begränsat till kategorin 
utstationerade arbetstagare. Dessutom ger inte tillgängliga studier något tydligt svar på 
huruvida sådana mekanismer är effektiva, särskilt i gränsöverskridande situationer.

Samarbete mellan medlemsstaterna (artikel 6, 7, och 18)

Eftersom utstationering av arbetstagare handlar om en gränsöverskridande verksamhet måste 
det finnas ett ändamålsenligt och effektivt samarbete mellan de behöriga myndigheterna 
i etableringsmedlemsstaten och i värdmedlemsstaten.

För att det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna ska förbättras måste 
IMI-systemet säkerställas. Föredraganden föreslår därför en obligatorisk användning av 
IMI-systemet så snart detta är möjligt och en översyn av tidsfristerna i enlighet med 
kommissionens förslag så att de blir mer användbara. För övrigt ska frågan om dataskydd 
garanteras.

Motivering (skäl 8)

Föredraganden anser att genomförandedirektivet ska innehålla kontrollåtgärder, böter och 
avgifter, men även vissa incitament. I detta avseende uppmanar föredraganden 
arbetsmarknadsparterna att överväga att införa certifikat för de företag som följer bindande 
bestämmelser och skapa vita listor med seriösa företag. Detta bör fungera som ett incitament 
för företagen som genom att följa reglerna får ett synligt erkännande på sin tillförlitlighet.


