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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Alla åtgärder som införs genom detta 
direktiv måste vara motiverade, 
proportionerliga och icke-
diskriminerande så att de inte ger upphov 
till administrativa bördor och inte hindrar 
företagens – framför allt de små och 
medelstora företagens – potential när det 
gäller att skapa nya arbetstillfällen 
samtidigt som utstationerade arbetstagare 
skyddas.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De behöriga myndigheterna bör göra 
en övergripande bedömning av alla 
faktiska omständigheter för att avgöra 
huruvida arbetstagaren i fråga verkligen 
är utstationerad. Om det inte finns några 
belägg för detta bör de involverade 
medlemsstaterna samarbeta nära och 
utan dröjsmål för att fastställa vilken lag 
som är tillämplig på anställningsavtalet, 
varvid de bör grunda sitt beslut på Rom I-
förordningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Vid nästa översyn av IMI-
förordningen bör hänsyn tas till det 
faktum att IMI inbegriper sådant som i 
nuläget regleras inom ramen för 
bilaterala avtal.

Ändringsförslag 5

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 

(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 
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tillgång till den. kostnadsfritt kan få tillgång till den.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utstationerade arbetstagare bör ha 
en individuell rätt till information och 
rådgivning om sina rättigheter och 
skyldigheter samt tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt 
att införa ett mer integrerat perspektiv på 
yrkesinspektioner. Behovet av
gemensamma standarder som leder till 
jämförbara metoder och rutiner eller 
minimistandarder på unionsnivå bör även 
utredas.

(22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt 
att införa ett mer integrerat perspektiv på 
yrkesinspektioner. Det bör även tas fram
gemensamma standarder som leder till 
jämförbara metoder och rutiner eller 
minimistandarder på unionsnivå.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn är det att 
rekommendera att man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor ser till att åtminstone 
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren betala 
ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som regleras 
i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG.
Entreprenören får 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 
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nationella myndigheterna. nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 10

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

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 12

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. 
Icke desto mindre bör medlemsstaterna se 
till att effektiva administrativa böter 
och/eller avgifter föreskrivs så att 
överensstämmelse med direktiv 96/71/EG 
och detta direktiv garanteras.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 32

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. Ett gott samarbete mellan 
medlemsstaterna är av avgörande 
betydelse för en korrekt efterlevnad av 
direktiv 96/71/EG och för skapandet av 
lika villkor för företag och arbetstagare.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
bestämmelser, åtgärder och 
kontrollmekanismer som syftar till att
garantera en bättre och större enhetlighet
i genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG från 
medlemsstaternas sida; där ingår åtgärder 
för att förhindra att regler används felaktigt 
eller kringgås samt påföljder för när så 
sker.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna kan 
inbegripa de förbindelsekontor som avses 
i artikel 4 i direktiv 96/71/EG.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a – stycke 1b (nytt)
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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.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) sökande myndighet: en behörig 
myndighet i en medlemsstat som 
inkommer med en begäran om bistånd, 
information, anmälan eller indrivning.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras.

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras och från vilken de 
utstationeras.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Den plats där företaget har sin 
affärsverksamhet, som i en bedömning ur 
ett längre tidsperspektiv inte är begränsad 
till enbart intern förvaltning och/eller 
administration.

Ändringsförslag 23

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

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

utgår

Motivering

Syftet med strykningen är att beakta situationen för nyetablerade små och medelstora företag, 
som i inledningsskedet kan få ett kontrakt och använda utstationerade arbetstagare. I en 
sådan situation skulle de per automatik ha en mindre omsättning i den medlemsstat där 
företaget är etablerat. Detta skulle dock inte påverka företagets verkliga karaktär inom 
ramen för etableringssituationen.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast tre år efter den dag som avses i 
artikel 20 ska det göras en översyn av 
huruvida faktorerna i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel är nödvändiga och 
lämpliga, varvid syftet är att fastställa 
eventuella nya faktorer som ska beaktas 
för att avgöra om det rör sig om ett seriöst 
företag och om en utstationerad 
arbetstagare utför sitt arbete tillfälligt och 
att vid behov föreslå nödvändiga 
ändringar eller justeringar.
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Ändringsförslag 26

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 samt 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor som fastställts i 
kollektivavtal finns tillgänglig 
kostnadsfritt 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.

Ändringsförslag 27

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
de mest relevanta andra språken 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.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina 
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning. I fall där 
tjänsteleverantörer underlåter att 
tillhandahålla sådan information ska de 
behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten vidta lämpliga 
åtgärder, vid behov i samarbete med de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

Motivering

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

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 32

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.

utgår

Ändringsförslag 33

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 unionens 
dataskyddsbestämmelser och respektive 
medlemsstats nationella lagstiftning och 
praxis.

Ändringsförslag 34

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 
om huruvida tjänsteleverantören är lagligen 
etablerad. De behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa 
uppgifter i enlighet med artikel 6.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 37

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,

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

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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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.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol. 
En minimiperiod av sex månader ska 
emellertid föreskrivas enligt nationella 
regler när det gäller att inkomma med 
anspråk.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan – utöver eller i stället 

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, uppmuntras att införa 
ett system enligt vilket en entreprenör vars 
arbetsgivare (tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan – utöver eller i stället 
för arbetsgivaren – hållas ansvarig av den 
utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
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för arbetsgivaren – hållas ansvarig av den 
utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

betalat ut följande:

Ändringsförslag 42

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.

2. Medlemsstaterna får se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Om sådana system införs
ska de 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.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de verktyg och 
möjligheter som föreskrivs eller kan 
komma att föreskrivas i 
unionslagstiftningen ska principerna om 
ömsesidigt stöd och erkännande liksom de 
åtgärder och förfaranden som föreskrivs i
denna artikel vara tillämpliga vid den 

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

gränsöverskridande verkställigheten av
finansiella administrativa avgifter 
och/eller böter som ålagts en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
medlemsstat på grund av överträdelse av 
de tillämpliga bestämmelserna om 
utstationering av arbetstagare i en annan 
medlemsstat.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Grunder för avslag

De behöriga myndigheterna i den 
anmodade medlemsstaten får ge avslag på 
en begäran om indrivning eller anmälan 
av ett beslut om begäran är ofullständig 
eller uppenbarligen inte motsvarar det 
bakomliggande beslutet, eller om de 
kostnader som krävs för att driva in 
avgifterna/böterna inte står i proportion 
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till det belopp som ska drivas in.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den anmodade myndigheten ska till 
den sökande myndigheten översända de
belopp som drivits in för de böter och 
avgifter som avses i detta kapitel.

1. Belopp som drivits in med avseende på 
sådana avgifter och/eller böter som avses i 
detta kapitel ska tillfalla den anmodade 
myndigheten.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den anmodade myndigheten får från den 
berörda fysiska eller juridiska personen 
driva in och behålla ersättning för de 
kostnader som är förknippade med 
indrivningen i enlighet med de lagar och 
administrativa förfaranden eller praxis 
som gäller för liknande fordringar i den 
anmodade medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid indrivningar som medför särskilda 
svårigheter eller som gäller mycket stora 
belopp får de sökande och de anmodade 
myndigheterna komma överens om 
särskilda former för återbetalning 
anpassade till det enskilda fallet.

utgår
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som sägs i punkt 2 ska den 
behöriga myndigheten i den sökande 
medlemsstaten förbli betalningsskyldig 
inför den anmodade medlemsstaten för 
eventuella kostnader och förluster som 
uppstår på grund av åtgärder som bedöms 
vara ogrundade, antingen vad gäller 
böternas eller avgifternas riktighet, eller 
giltigheten hos den handling som medger 
verkställighet och/eller säkerhetsåtgärder 
och som utfärdats av den sökande 
myndigheten.

utgår

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Översynsklausul

Inom tre år från den dag som avses i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna se över 
tillämpningen av detta kapitel, särskilt 
mot bakgrund av erfarenheterna av och 
effektiviteten i systemet för 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa avgifter och/eller böter, i 
syfte att vid behov föreslå nödvändiga 
ändringar eller justeringar.
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