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KORTFATTAD MOTIVERING

Fri rörlighet för arbetstagare och frihet att tillhandahålla tjänster utgör den inre marknadens 
grundpelare. När ett företag skickar arbetstagare till en annan medlemsstat i samband med 
tillhandahållandet av tjänster syftar direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare till att 
skydda dessa arbetstagares rättigheter och förhindra social dumpning. Det har visat sig att 
direktivet kringgås i stor utsträckning och inte efterlevs tillräckligt. Som svar på detta har 
kommissionen föreslagit ett direktiv om genomförande. 

Syftet med direktivet måste vara att möjliggöra efterlevnaden av de bestämmelser som 
fastställs i direktiv 96/71/EG, garantera lika villkor för företag, skapa negativa incitament för 
kringgående av direktivet och garantera att arbetstagarnas rättigheter skyddas.

Föredraganden har föreslagit ytterligare text för att understryka målen i direktiv 96/71/EG, 
med fokus på att ingen diskriminering mellan anställda får ske på grund av nationalitet. 
Vidare betonas att man i det föreslagna genomförandedirektivet bör respektera de principer 
som anges i direktiv 96/71/EG och samtidigt förbättra genomförandet och införa effektiva 
sanktioner vid kringgående av direktivet. 

Föredraganden har infört klargörande texter på ett antal områden. Dessa inkluderar tydligare 
definitioner och klargöranden av medlemsstaternas och tjänsteleverantörernas roller och 
ansvar, t.ex. bevis på att ett anställningsförhållande har funnits före utstationeringen. 
Föredraganden föreslår ett minimum av tillsynsåtgärder och en öppen förteckning i artikel 9,
som är nödvändig för att ge medlemsstaterna den flexibilitet som krävs för att vidta ytterligare 
åtgärder för att garantera en korrekt tillämpning av direktiv 96/71/EG.

För att motverka kringgående har föredraganden lagt fram tre viktiga förslag. För det första
ska, i händelse av bristande överensstämmelse med direktiv 96/71/EG och detta direktiv, det 
aktuella företaget omfattas av relevant tillämplig lagstiftning i det land där tjänsten 
tillhandahålls, och alla berörda arbetstagare ska betraktas som arbetstagare som utnyttjar sin 
rätt till fri rörlighet inom unionen i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget som betonar 
icke-diskriminering.

För det andra föreslås en ändring av förslagets rättsliga grund för att förtydliga att detta 
direktiv gäller fri rörlighet för arbetstagare och tjänster. För det tredje införs stränga påföljder 
för de medlemsstater som inte samarbetar när de uppmanas att lämna den information som 
behövs för att kontrollera en viss utstationering.

Missbruk av underentreprenörskedjor är inte unikt för byggbranschen. Därför bör solidariskt 
ansvar utökas till att omfatta alla sektorer. Kravet på omsorgsfulla riskbedömningar skulle bli 
svårt att genomföra i praktiken, och det har därför tagits bort. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med sina egna erfarenheter och förfaranden för att garantera 
genomförandet av solidariskt ansvar. Införande eller fortsatt tillämpning av strängare regler på 
nationell nivå bör också tillåtas. Kommissionen bör i samarbete med Europaparlamentet och 
rådet se över tillämpningen av den här artikeln i syfte att vid behov föreslå lämpliga ändringar.

Föredraganden anser att sunt administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd är avgörande 
för att det föreslagna direktivet ska bli framgångsrikt. Föredraganden ser potentialen hos 
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IMI-systemet för snabbt informationsutbyte som övervinner språkbarriärer, men vissa 
medlemsstater har redan mycket effektiva icke-IMI-baserade metoder för administrativt 
samarbete. Medlemsstaterna bör vara fria att tillämpa bilaterala avtal utanför IMI. Behöriga 
myndigheter ska utan dröjsmål tillhandahålla den information som begärs och i de fall ingen 
information finns tillgänglig officiellt deklarera avsaknaden av sådan information. 

För att öka den information som finns tillgänglig för arbetstagarna bör de behöriga 
myndigheternas kontaktuppgifter finnas tillgängliga för allmänheten. Dessutom bör 
information om arbets- och anställningsvillkor vara offentlig, kostnadsfri och tillgänglig på ett 
tydligt, öppet, omfattande och lättbegripligt sätt.

För att förbättra det administrativa samarbetet och det ömsesidiga biståndet bör 
kommissionen lägga fram resultaten av en konsekvensanalys om genomförbarheten hos ett 
EU-omfattande system för anmälning eller registrering, som bygger på och är förenligt med 
befintliga system i medlemsstaterna. För det andra bör kommissionen föreslå ett europeiskt 
register för allvarliga lagöverträdare (en ”svart lista”) över företag som har visat sig 
nonchalera bestämmelserna i direktiv 96/71/EG och annan relevant unionslagstiftning.

För att det föreslagna genomförandedirektivet och direktiv 96/71/EG ska bli framgångsrika
krävs inte bara politisk vilja, utan också att man avsätter tillräckliga resurser. Därför föreslår 
föredraganden en text som ålägger medlemsstaterna och kommissionen att avsätta de resurser 
som krävs för att direktiv 96/71/EG ska kunna efterlevas på ett korrekt sätt. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 26.2, 45, 46, 53.1 och 62, samt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 2

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) 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. Den fria 
rörligheten för arbetstagare måste dock 
ställas mot friheten att tillhandahålla 
tjänster, som 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. 
Denna utstationering måste ske utan att 
man bryter mot bestämmelser om 
icke-diskriminerande behandling för både 
företag och arbetstagare i enlighet med 
artiklarna 45.2 och 49 EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en 
tjänst82 fastställs det i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
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anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas. 
Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
hindrar inte att lagliga eller kollektivt 
avtalade standarder ger de utstationerade 
arbetstagarna mer gynnsamma villkor, så 
länge som likabehandling och 
icke-diskriminering av lokala och 
utländska företag och arbetstagare kan 
garanteras. Detta genomförandedirektiv 
syftar till att förbättra tillämpningen av 
direktiv 96/17/EEG med fullt iakttagande 
av artiklarna 26.2, 45.1, 45.2, 53.1 och 62, 
samt Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv syftar till en bättre 
efterlevnad av direktiv 96/71/EG. Därför 
ska bestämmelsen i detta direktiv 
tillämpas utan att det påverkar 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
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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.

bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG måste
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering vara verkställbara
och förbättras, och kringgående av 
reglerna måste bestraffas, särskilt när det 
gäller alla slags arbets- och 
anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Om direktivet inte följs, till exempel 
om det visar sig att arbetsgivaren inte har 
en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, ska det aktuella företaget 
omfattas av relevant tillämplig 
lagstiftning i det land där tjänsten 
tillhandahålls, och alla personer som har 
utstationerats av det berörda företaget ska 
betraktas som arbetstagare som utövar sin 
fria rörlighet inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De kriterier som måste uppfyllas för att 
en arbetstagare ska anses vara tillfälligt 
utstationerad, bland annat att arbetsgivaren 

(5) De kriterier som måste uppfyllas för att 
en arbetstagare ska anses vara tillfälligt 
utstationerad, bland annat att arbetsgivaren 
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ska ha en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, samt förhållandet mellan 
direktiv 96/71/EG och förordning 
(EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (nedan kallad 
Rom I-förordningen), måste klargöras 
ytterligare.

ska ha en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, samt förhållandet mellan 
artiklarna 45, 46 och 49 i EUF-fördraget, 
direktiv 96/71/EG och förordning 
(EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (nedan kallad 
Rom I-förordningen), måste klargöras 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 987/2009 av den 16 september 
2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 987/2009 av den 16 september 
2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen eller artiklarna 45 och 
46 i EUF-fördraget. Bestämmelserna i 
detta direktiv påverkar inte de 
medlemsstater som föreskriver och 
tillämpar förmånligare villkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I fördraget anges tydligt att mångfalden 
i de nationella systemen för 
arbetsmarknadsrelationer samt 
arbetsmarknadens parters självständighet 
ska respekteras.

(7) I fördraget anges tydligt att mångfalden 
i de nationella systemen för 
arbetsmarknadsrelationer samt 
arbetsmarknadens parters självständighet 
ska respekteras. Denna respekt måste 
överföras till bestämmelser som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att använda 
en rad olika system i enlighet med sin 
nationella lagstiftning och praxis för att 
garantera kontrollen och efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 10

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)87.

(8) I detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
respekteras de olika nationella systemen 
för arbetsmarknadsrelationer och erkänns
den viktiga roll som kollektiva 
förhandlingar spelar. Detta innefattar rätt 
för fackföreningar att delta i rättsliga och 
administrativa förfaranden på 
arbetstagarens vägnar och vid behov 
kontrollera och utöva tillsyn av 
arbetsförhållanden.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket 
viktigt att kommissionen och
medlemsstaterna har ett nära samarbete, 
samtidigt som man inte får glömma 
yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är mycket viktigt att 
medlemsstaterna har ett nära samarbete
som stöds av kommissionen, samtidigt 
som man inte får glömma 
yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utstationerade arbetstagare får inte 
användas för att ersätta strejkande 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) De behöriga myndigheterna ska 
göra en samlad bedömning av alla 
faktiska omständigheter för att avgöra om 
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ett företag bedriver väsentlig verksamhet i 
ett land. Om inga bevis kan läggas fram 
ska det antas att företaget är etablerat i 
det land där det tillhandahåller sina 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) Strikta, regelbundna och flexibla 
kontroller i medlemsstaterna är viktiga, 
och tillräcklig finansiering måste ges för 
att de behöriga myndigheterna ska kunna 
upptäcka och motverka kringgående av 
reglerna. Medlemsstaterna har rätt att 
utföra de kontroller som krävs för att till 
fullo kunna följa bestämmelserna i artikel 
5 i direktiv 96/71/EG och i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 15

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 

(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 ska kompletteras av bilaterala 
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tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete, eftersom dessa etablerade 
mekanismer för samarbete har visat sig 
vara givande.

Or. en

Ändringsförslag 16

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) 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 och 
kostnadsfritt kan få tillgång till den. 
Överträdelser måste bestraffas, eftersom 
dessa allvarligt hindrar efterlevnaden och 
undergräver en rättvis konkurrens på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att förbättra och underlätta det 
ömsesidiga biståndet och det 
gränsöverskridande samarbetet mellan 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
bör ett EU-omfattande system för 
anmälning eller registrering som bygger 
på och är förenligt med befintliga system i 
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medlemsstaterna utvecklas i enlighet med 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter. För att ett sådant system 
ska överensstämma med principen om 
icke-diskriminering och rättvis 
konkurrens ska kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en konsekvensbedömning om möjligheten 
att ta fram ett sådant system.

Or. en

Ändringsförslag 18

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) Det är av största vikt att 
värdmedlemsstaten fortsätter att 
kontrollera och övervaka tillämpningen i 
enlighet med artikel 5 i direktiv 96/71/EG.
För att säkerställa en korrekt tillämpning 
och kontroll av efterlevnaden av de 
materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare ska
medlemsstaterna vidta nödvändiga
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att motverka kringgående av 
reglerna och skenbart egenföretagande 
ska kommissionen undersöka möjligheten 
att upprätta ett europeiskt register (”svart 
lista”) för företag som upprepade gånger 
har brutit mot bestämmelserna i detta 
direktiv och direktiv 96/71/EG. Syftet med 
en sådan svart lista bör också vara att 
garantera lika villkor och rättvis 
konkurrens mellan företag.

Or. en

Ändringsförslag 20

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 kunna respektera mångfalden 
vad gäller arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer har 
medlemsstaterna, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning och praxis, rätt att 
ge övriga parter eller organ i uppgift att
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
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Ändringsförslag 21

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 genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. 
Föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som har ett berättigat 
intresse av att direktiv 96/71/EG efterlevs 
får engagera sig i rättsliga och 
administrativa förfaranden på uppdrag av 
arbetstagaren. Detta påverkar inte 
påverkar tillämpningen av nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

Or. en

Ändringsförslag 22

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, 

(24) I syfte att minska missbruk i 
underentreprenader och för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter bör 
man se till att alla entreprenörer i hela 
kedjan, inom alla sektorer, kan åläggas att
betala ut alla ersättningar som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till.
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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.

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 

(26) System för efterlevnad i 
distributionskedjan som redan finns i 
medlemsstaterna och som föreskriver 
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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.

bättre villkor och skydd för arbetstagare 
ska inte på något sätt begränsas av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 25

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.

(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. Om sådana 
böter och påföljder utdöms på grund av 
bristande efterlevnad av de 
anställningsvillkor som fastställts av 
arbetsdomstolar eller kollektivavtal, måste 
dessa vara verkställbara.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet. Otillräckligt samarbete mellan 
medlemsstaterna är tyvärr fortfarande ett 
problem när det gäller efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG; detta hindrar 
skapandet av lika villkor för företag och 
skydd av arbetstagare. Om 
medlemsstaterna inte lever upp till de 
bestämmelser som fastställs i detta 
direktiv ska kommissionen därför, i 
enlighet med fördraget om Europeiska 
unionen, inleda ett vanligt 
överträdelseförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv är förenligt med de
grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter 
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta 
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47), och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

(33) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter 
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta 
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47) och den relevanta 
ILO-konventionen, och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
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principer.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Genom detta direktiv fastställs en 
uppsättning specifika bestämmelser, 
åtgärder och kontrollmekanismer som 
syftar till att hjälpa medlemsstaterna med
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.

Or. en

Ändringsförslag 29

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 
säkerställa att medlemsstaterna 
framgångsrikt kan kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG.
I detta direktiv fastställs 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 
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marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 30

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 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bestämmelsen i detta direktiv ska 
tillämpas utan att det påverkar 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG.
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 gälla.

Or. en
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Det här direktivet 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

Motivering

I denna artikel betonas inremarknadsaspekten av direktivet och utvecklas idén om en ändring 
av den rättsliga grunden, vilket föranleder bestämmelserna om icke-diskriminering i enlighet 
med de relevanta fördragsartiklarna 26, 45, 49.

Ändringsförslag 33

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

Or. en



PE496.470v01-00 22/63 PA\913433SV.doc

SV

Ändringsförslag 34

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 arbetar åt sin arbetsgivare inom 
ramen för tillhandahållande av 
gränsöverskridande tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) tillhandahållande av tjänster över 
gränserna: tillhandahållande av tjänster 
över gränserna i den mening som avses i 
artikel 49 och 50 i EUF-fördraget, av en 
tjänsteleverantör med väsentlig och 
mätbar affärsverksamhet i den 
etableringsmedlemsstat som utstationerar 
arbetstagare till en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra att reglerna missbrukas 
eller kringgås

Minimum av tillsynsåtgärder för 
genomförande och kontroll
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Or. en

Ändringsförslag 37

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 utstationerande företag på 
begäran förse de behöriga myndigheterna 
med bevis på åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 38

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, har sitt säte och sin 
förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Lagstiftningen i etableringslandet är 
tillämplig på avtal som företaget ingår med 
sina arbetstagare respektive med sina 
kunder.

Or. en

Ändringsförslag 40

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 kunderna 
ingås.

Or. en

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En balanserad andel av personalen 
arbetar i etableringsmedlemsstaten och i 
värdmedlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
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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 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG ska de behöriga 
myndigheterna, förbindelsekontoret eller 
dess ansvariga organ göra en total 
bedömning av 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. Den 
behöriga myndigheten får begära in alla 
bevis som krävs för denna bedömning.
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.
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
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Ändringsförslag 44

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. Värdmedlemsstaten ska i 
nära samarbete med 
etableringsmedlemsstaten åtminstone 
kontrollera att följande villkor uppfylls:

Or. en

Ändringsförslag 45

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 
på högst 24 månader i en annan 
medlemsstat än den där arbetstagaren 
vanligtvis utför sitt arbete och börjar på 
en viss dag.

Or. en

Ändringsförslag 46

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 
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anställde vanligtvis utför sitt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 47

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 företagen uppfyller minimikraven i 
etableringsmedlemsstaten i enlighet med 
artikel 3.1 och utstationeringen därför sker
i enlighet med förordning 
(EG) nr 593/2008 och/eller 
Romkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 48

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 är anställd av 
företaget före och efter 
utstationeringsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 49

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

ca) Om den utstationerade arbetstagaren 
har ett giltigt A1-formulär som bevis på 
att denne omfattas av det sociala 
trygghetssystemet i hemmedlemsstaten. 
A1-formuläret får inte vara retroaktivt 
och måste tillhandahållas från början av 
utstationeringsperioden och före 
eventuella inspektioner.

Or. en

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Om ett anställningsförhållande 
föreligger med arbetstagaren som 
omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat till vilken
arbetsgivaren/tjänsteleverantören har haft 
en väsentlig anknytning i minst tre 
månader före utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Om det finns ett direkt förhållande 
mellan arbetstagaren och det 
utstationerande företaget som bevisas av 
ett avtal, som innehåller bevis på att
aa) avtalet har gällt och gäller fortfarande 
för parterna under hela 
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utstationeringsperioden,
bb) endast det utstationerande företaget 
och arbetstagaren har befogenhet att säga 
upp anställningsavtalet,
cc) det utstationerande företaget har 
befogenhet att fastställa ”arten” av det 
arbete som ska utföras av den 
utstationerade arbetstagaren,
cc) arbetstagaren är organisatoriskt och 
ekonomiskt beroende av sin arbetsgivare,
dd) skyldigheten i fråga om ersättning till 
arbetstagaren vilar hos det företag som 
har ingått anställningsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I enlighet med artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG och inom ramen för det 
administrativa samarbetet ska 
etableringsmedlemsstaterna på begäran 
tillhandahålla information som rör 
artikel 3 till den sökande myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. 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 
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det är etablerat. I fall av bristande 
efterlevnad av något av ovannämnda 
kriterier är det obligatoriskt för den 
berörda medlemsstaten att genomföra 
ytterligare kontroller.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Sanktioner vid bristande efterlevnad

I fall av bristande efterlevnad av artikel 3 
i direktiv 96/71/EG eller relevanta artiklar 
i detta direktiv ska ett företag och dess 
arbetstagare omfattas av relevant 
tillämplig lagstiftning i det land där 
tjänsten tillhandahålls, och alla personer 
som har utstationerats av företaget ska 
betraktas som arbetstagare som utnyttjar 
sin rätt till fri rörlighet inom unionen.
Värdmedlemsstaten får därefter begära 
omedelbara bevis på att berörda 
arbetstagare får samma behandling som 
värdmedlemsstatens medborgare i fråga 
om alla arbets- och anställningsvillkor 
och relaterade sociala rättigheter i 
enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De ska se till att ett organ har till 
uppgift av medlemsstaten att förse 
utstationerande företag och 
utstationerade arbetstagare med all 
nödvändig information om deras 
rättigheter och skyldigheter enligt 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 59

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De ska se till att mer detaljerad 
information om arbetsvillkor och sociala 
villkor, inklusive hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen är lätt tillgänglig genom 
olika kommunikationssätt, 
t.ex. kontaktpunkter.

Or. en
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Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) De ska informera om andra 
kontaktpunkter som tillhandahålls av 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska i samarbete med 
rådet och Europaparlamentet fortsätta att 
stödja medlemsstaterna i detta arbete.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

sätt tillhandahåller informationen om dem 
för tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

Or. en

Ändringsförslag 65

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. I enlighet med de principer som 
fastställs i artiklarna 4 och 5 i 
direktiv 96/71/EG ska medlemsstaternas 
samarbete särskilt bestå i en skyldighet att 
utan dröjsmål svara på begäranden om 
information och att genomföra kontroller, 
inspektioner och undersökningar via 
behöriga myndigheter när det gäller sådan 
utstationering av arbetstagare som avses i 
artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG och 
relevanta artiklar i det här direktivet, 
inklusive undersökningar av missbruk av 
tillämpliga bestämmelser om utstationering 
av arbetstagare, av utstationeringens och 
den utstationerade arbetstagarens 
verkliga natur, och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina 
behöriga myndigheter i etableringslandet 
eller det land där tjänsten levereras med 
all information som krävs för att deras 
verksamhet ska kunna övervakas i enlighet 
med deras nationella lagstiftning och 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

En permanent vägran att tillhandahålla 
de begärda uppgifterna utgör en 
överträdelse av EU-rätten, enligt 
definitionen i artikel 258 och följande 
artiklar i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 72

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I enlighet med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG ska värdmedlemsstaten 
fortsätta att kontrollera, följa upp och 
vidta nödvändiga tillsynsåtgärder, i 
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enlighet med sin nationella lagstiftning 
och/eller praxis och sina administrativa 
förfaranden, när det gäller arbetstagare 
som är utstationerade i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I enlighet med de principer som 
fastställs i artiklarna 4 och 5 i 
direktiv 96/71/EG ska den medlemsstat där
tjänsteleverantören är etablerad fortsätta att 
kontrollera, följa upp och vidta nödvändiga 
tillsynsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden.

För att förbättra efterlevnaden ska den 
stödja den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten genom att i god tid 
lämna information om huruvida de 
utstationerande företagen uppfyller de 
minimikrav som anges i artikel 3 i detta 
direktiv och i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 74

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 

2. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska utan dröjsmål och på eget 
initiativ, eller på begäran av 
värdmedlemsstaten informera den senare
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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.

om eventuella relevanta faktorer enligt vad 
som avses i detta direktiv eller vad som 
krävs för att följa bestämmelserna i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG. De behöriga 
myndigheterna får begära in information 
som är av överordnat allmänintresse.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De behöriga myndigheterna i den 
mottagande medlemsstaten kan också, för 
varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller 
för varje tjänsteleverantör, begära att de 
behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ger information 
för att man ska kunna kontrollera att 
både direktiv 96/71/EG och detta direktiv 
efterlevs till fullo, t.ex. om huruvida 
tjänsteleverantören är lagligen etablerad, 
följer god sed och inte har brutit mot 
tillämpliga bestämmelser. De behöriga 
myndigheterna i etableringsmedlemsstaten 
ska lämna dessa uppgifter i enlighet med 
artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 77

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska med 
kommissionens bistånd vidta 
kompletterande åtgärder för att utveckla, 
underlätta och främja utbytet mellan 
arbetsmarknadens parter samt för att se 
till att organisationer som tillhandahåller 
information till utstationerade 
arbetstagare stöds.

Or. en
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att förbättra efterlevnaden av 
artiklarna 3 och 5 i direktiv 96/71/EG ska 
värdmedlemsstaten som ett minimum, 
men inte begränsa sig till att införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 80

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

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

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter innan
tillhandahållandet av tjänster påbörjas. I 
denna anmälan ska det framgå att 
tjänsteleverantören har kännedom om de 
minimivillkor och villkor för anställning 
enligt artikel 3 i direktiv 96/71/EG i det 
land där tjänsten tillhandahålls och 
kommer att följa dem. Anmälan ska som 
ett minimum innehålla uppgifter om den 
tid som utstationeringen varar, 
startdagen, de utstationerade 
arbetstagarnas identitet och antal samt 
arbetsplatserna i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 81

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Kravet att tjänsteleverantören 
informerar den behöriga myndigheten 
med kort varsel
om utstationeringen inte äger rum eller 
inte har ägt rum eller om den avslutas i 
förtid,
om verksamheten avbryts,
om den utstationerade arbetstagaren av 
sin arbetsgivaren har ställts till 
förfogande för ett annat företag i 
etableringsmedlemsstaten, särskilt vid 
överlåtelse av företag eller fusion.

Or. en
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Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar, 
A1-formuläret som bevis på att 
arbetstagaren omfattas av det sociala 
trygghetssystemet i hemlandet, den 
riskvärdering av miljöfaktorer på 
arbetsplatsen som krävs enligt 
direktiv 89/391/EG, om den utstationerade
arbetstagaren är medborgare i tredjeland: 
kopior av arbetstillstånd och 
uppehållstillstånd och andra handlingar 
som behövs för att kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och 
detta direktiv eller kopior av motsvarande 
dokument under utstationeringsperioden på 
ett tillgängligt och tydligt angivet ställe på 
dess territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. en

Ändringsförslag 83

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 

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

under b, om de är av betydelse för att 
fastställa typen av utstationering och 
efterlevnaden av 96/71/EG och inte är 
orimligt långa och eftersom de i allmänhet 
upprättas med hjälp av standardformulär.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Kravet att utse ett juridiskt eller 
befullmäktigat ombud för att vid behov på 
arbetsgivarens vägnar förhandla och när så 
krävs ingå avtal med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, eller med 
berörda myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 85

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Värdmedlemsstaten får kräva att de 
handlingar som anges ovan utan dröjsmål 
ska göras tillgängliga för de behöriga 
nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 

3. I enlighet med artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG och inom tre år efter det 
datum som avses i artikel 20 ska en 
översyn göras av hur effektivt och lämpligt 
genomförandet av nationella 
kontrollåtgärder är, mot bakgrund av 
erfarenheterna från samarbetet och utbytet
av information, hur effektivt detta system 
fungerat, utvecklingen av mer enhetliga 
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standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar som syftar till bättre 
genomförande och efterlevnad.

Or. en

Ändringsförslag 89

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under utstationeringstiden ansvarar 
värdmedlemsstatens behöriga organ för 
inspektion av arbetsförhållandena. De 
kan genomföra faktiska undersökningar 
och kontroller på eget initiativ och är inte 
bundna av några resultat av 
undersökningar eller kontroller som 
utförs av etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE496.470v01-00 48/63 PA\913433SV.doc

SV

behöriga myndigheter ska genomföra 
regelbundet. Vid riskbedömningen ska 
sådana sektorer identifieras som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 94

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 

5. I överensstämmelse med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG och med fullt 
iakttagande av olika 
arbetsmarknadsmodeller har 
medlemsstaterna rätt att använda ett brett 
spektrum av bestämmelser i enlighet med 



PE496.470v01-00 50/63 PA\913433SV.doc

SV

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.

sin nationella lagstiftning och praxis för 
att säkerställa att direktiv 96/71/EG 
efterlevs så att berörda personer 
garanteras skydd i enlighet med
direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 96

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 

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 
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har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

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

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 98

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 99

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utstationerade arbetstagare som 
inleder rättsliga eller administrativa 
förfaranden ska skyddas från ogynnsam 
behandling av arbetsgivaren. 
Utstationerade arbetstagare från 
tredjeländer ska ges rätt att uppehålla sig 
i EU tills förfarandet har avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Detsamma gäller om det finns betydande 
hinder för att begäran ska kunna 
behandlas med framgång.

Or. en

Ändringsförslag 111

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 115

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

När det gäller IMI är det viktigt att skilja mellan administrativt samarbete och ömsesidigt 
stöd. IMI är ännu inte rustat för det ömsesidiga stödet, därför är det viktigt att behålla de 
etablerade strukturerna för ömsesidigt stöd.

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 117

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 

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

myndigheterna i medlemsstaterna använda 
IMI i största möjligt utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Artikel 26 om den inre marknaden och 
artikel 45 om fri rörlighet för arbetstagare 
ska läggas till den rättsliga grunden för 
direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Artikel 19b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19b
EU-omfattande svart lista för allvarliga 

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

Or. en

Motivering

Svarta listor har visat sig vara ett användbart informationsverktyg för förvaltningar och 
medborgare. Framgångsrika exempel på detta är direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder, lufttransportsektorn och sjöfartslistorna.

Ändringsförslag 120

Förslag till direktiv
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Införlivande Införlivande och bristande efterlevnad

Or. en

Ändringsförslag 121

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en


