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Ändringsförslag 37
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Ändringsförslag 38
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Alla åtgärder som införs genom 
direktivet 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.

Or. en



PE504.132v01-00 4/56 AM\925006SV.doc

SV

Ändringsförslag 39
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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.

Or. en

Ändringsförslag 40
Zbigniew Ziobro

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.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 41
Evelyn Regner
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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.

Or. en

Ändringsförslag 42
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 
kontrollåtgärderna uppnås.



PE504.132v01-00 6/56 AM\925006SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 43
Zbigniew Ziobro

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.

Or. pl

Ändringsförslag 44
Cecilia Wikström

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 

utgår
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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

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos den direkta arbetsgivaren, 
oavsett position i underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 45
József Szájer

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 

utgår
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tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 46
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

I linje med strykningen av artikel 12.
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Ändringsförslag 47
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 
nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 48
Cecilia Wikström

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 

utgår
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skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos den direkta arbetsgivaren, 
oavsett position i underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 49
József Szájer

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 50
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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 

utgår
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skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

Or. en

Motivering

I linje med strykningen av artikel 12.

Ändringsförslag 51
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos den direkta arbetsgivaren, 
oavsett position i underleverantörskedjan.
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Ändringsförslag 52
József Szájer

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 53
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

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

utgår
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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.

Or. en

Motivering

I linje med strykningen av artikel 12.

Ändringsförslag 54
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 55
Zbigniew Ziobro
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Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 56
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I enlighet med artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG fastställs i det här 
direktivet genomförandeinstrument som 
krävs för likabehandling av utstationerade 
arbetstagare vad gäller anställningsvillkor 
som är tillämpliga på den plats där 
tjänsten ska tillhandahållas, i enlighet 
med nationell lagstiftning eller 
medlemsstaternas praxis, varigenom sund 
konkurrens på den inre marknaden 
främjas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att garantera korrekt och omfattande tillämpning av de 
genomförandeinstrument som krävs för likabehandling av utstationerade arbetstagare.
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Ändringsförslag 57
Giuseppe Gargani

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: en myndighet som 
av en medlemsstat har utsetts, i enlighet 
med nationell lagstiftning och/eller 
praxis, att genomföra detta direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 58
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it
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Ändringsförslag 60
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 61
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. it

Ändringsförslag 63
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Koppling till andra unionsrättsakter

1. Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av Rom I-förordningen, i 
synnerhet inte 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.
2. Om en bestämmelse i detta direktiv 
strider mot någon annan unionsakt ska 
den bestämmelse som garanterar den 
högsta skyddsnivån för arbetstagare 
tillämpas.

Or. en
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Motivering

Det är absolut nödvändigt att klargöra kopplingen mellan detta direktiv och 
Rom I-förordningen. Genom att garantera att den högsta skyddsnivån för arbetstagare 
tillämpas syftar punkt 2 till att förhindra att företag kringgår bestämmelserna.

Ändringsförslag 64
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att förhindra att reglerna missbrukas 
eller kringgås

Faktorer i samband med utstationeringen

Or. it

Ändringsförslag 65
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt i hela EU är det önskvärt att ha en uttömmande 
förteckning över faktorer som ska beaktas för att fastställa om ett företag verkligen bedriver 
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verksamhet i den medlemsstat där det är etablerat.

Ändringsförslag 66
József Szájer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att genomföra, tillämpa och 
kontrollera efterlevnaden av direktiv 
96/71/EG ska ett företag som utstationerar 
arbetstagare på begäran belägga för de 
behöriga myndigheterna att företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
och inte bara intern förvaltning på 
territoriet i den medlemsstat där företaget 
är etablerat.

De behöriga myndigheterna ska beakta 
alla faktorer som kännetecknar denna 
verksamhet. Dessa faktorer kan omfatta, 
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men inskränker sig inte till, följande:

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att beakta ett stort antal olika faktorer för att den specifika 
utstationeringssituationen ska kunna bedömas.

Ändringsförslag 68
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Giuseppe Gargani

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 

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

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. Följande 
faktorer ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 70
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den plats där utstationerade arbetstagare 
rekryteras.

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

Or. en

Ändringsförslag 71
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 72
Cristian Silviu Buşoi



PE504.132v01-00 22/56 AM\925006SV.doc

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

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 73
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 74
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Faktorer:

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör bedöma samma faktorer för att fastställa om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt bedriver verksamhet i en annan medlemsstat än den där han eller hon 
är etablerad.

Ändringsförslag 75
József Szájer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 76
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Endast följande faktorer får ingå:

Or. en

Ändringsförslag 77
Cristian Silviu Buşoi

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 
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eventuella nya faktorer som ska beaktas 
för att avgöra om det rör sig om ett seriöst 
företag och om den utstationerade 
arbetstagaren utför sitt arbete tillfälligt 
och att vid behov föreslå nödvändiga 
ändringar eller justeringar.

Or. en

Ändringsförslag 78
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Förbindelsekontorens uppgifter

I enlighet med detta direktiv ska 
medlemsstaterna, i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis, utse en eller 
flera behöriga myndigheter; bland dessa 
kan de förbindelsekontor som avses i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EG ingå.
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.

Or. it

Ändringsförslag 79
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
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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 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.

Or. it

Ändringsförslag 80
József Szájer

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 övriga 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.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Giuseppe Gargani

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 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.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 82
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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

arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 83
Cecilia Wikström

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.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna måste genomföra den europeiska och 
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 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 84
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Eva Lichtenberger

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. All varaktig underlåtenhet att 
tillhandahålla begärda uppgifter ska ge 
den medlemsstat som begärt uppgifterna 
rätt att upprätta en offentligt tillgänglig 
förteckning över de myndigheter som inte 
samarbetar och att underrätta 
kommissionen om detta. Kommissionen 
ska upprätta en offentligt tillgänglig 
förteckning över de myndigheter som 
anmälts för att de inte samarbetar.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förbättra det administrativa samarbetet, som allvarligt 
hindras av medlemsstater som inte samarbetar.
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Ändringsförslag 86
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. All varaktig underlåtenhet att 
tillhandahålla begärda uppgifter ska ge 
den medlemsstat som begärt uppgifterna 
rätt att upprätta en offentligt tillgänglig 
förteckning över de myndigheter som inte 
samarbetar och att underrätta 
kommissionen om detta. Kommissionen 
ska föra en offentligt tillgänglig 
förteckning över de myndigheter som 
anmälts till kommissionen för att de inte 
samarbetar.

Or. en

Ändringsförslag 87
József Szájer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Giuseppe Gargani
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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. Om begäran är 
brådskande, ska informationen 
tillhandahållas senast tre dagar efter det 
att begäran inkommit.

Or. it

Ändringsförslag 89
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 90
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska utgår
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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.

Or. it

Ändringsförslag 91
József Szájer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 93
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Under de förhållanden som avses i 
artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad bistå den medlemsstat dit 
utstationeringen görs för att säkerställa att 
de villkor som är tillämpliga i enlighet med 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv är 
uppfyllda.

Or. it



AM\925006SV.doc 33/56 PE504.132v01-00

SV

Ändringsförslag 95
Giuseppe Gargani

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.

Or. it

Ändringsförslag 96
Eva Lichtenberger

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 genomförandet av 
direktiv 96/71/EG får medlemsstaterna,
med full respekt för principen om 
icke-diskriminering, kontrollera alla 
faktorer som krävs för att säkerställa 
efterlevnaden av artiklarna 3 och 5 i 
direktiv 96/71/EG och artikel 3 i det här 
direktivet.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att medlemsstaterna behåller sin rätt och sitt ansvar 
att kontrollera arbetsvillkoren och samtidigt garantera att dessa kontroller förblir icke-
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diskriminerande och proportionerliga. En uttömmande förteckning över administrativa krav, 
så som den anges i kommissionens förslag, kommer inte att göra det möjligt att uppdatera 
kontrollmetoderna vad gäller vare sig nya tekniker eller nya krav.

Ändringsförslag 97
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska införa följande 
administrativa krav och kontrollåtgärder:

Or. it

Ändringsförslag 98
József Szájer

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 99
Giuseppe Gargani

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.

Or. it

Ändringsförslag 100
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 101
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 102
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 103
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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bestämmelser som ger berörda personer 
skydd i samma utsträckning som direktiv 
96/71/EG och det här direktivet.

Or. it

Ändringsförslag 104
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 105
Eva Lichtenberger

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 

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 
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som rör ombud och försvar vid domstol. 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 106
József Szájer

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

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

Or. en

Ändringsförslag 107
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Underentreprenörer – gemensamt och 

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



PE504.132v01-00 42/56 AM\925006SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Gemensamt och solidariskt ansvar är inte regel i EU med tanke på att det förekommer bara i 
vissa medlemsstater. Detta hindrar på ett onödigt sätt medlemsstaternas 
ansvarsbestämmelser, som bygger på ländernas rättskultur. Ett sådant system skulle ge 
upphov till bördor för små och medelstora företag och skulle kunna avskräcka från 
underentreprenader i samband med företag som använder utstationerade arbetstagare.
Denna bestämmelse bör därför utgå, vilket också skulle göra det möjligt för medlemsstater 
som har ett sådant system att behålla det.

Ändringsförslag 108
Cecilia Wikström

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 
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dragits av från lönen.

Or. en

Ändringsförslag 109
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska på ett 
icke-diskriminerande sätt vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att ett företag 
kan hållas ansvarigt, utöver och/eller i 
stället för arbetsgivaren, för skyldigheter 
som är förknippade med dess 
underentreprenörer när det gäller
följande:

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget införs en omfattande klausul om solidariskt ansvar.

Ändringsförslag 110
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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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. 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 hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

Or. en

Ändringsförslag 111
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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 
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socialförsäkring och skatter i 
etableringsmedlemsstaten och uppfyllande 
av tillämpliga regler om utstationering av 
arbetstagare.

socialförsäkring och skatter i 
etableringsmedlemsstaten och uppfyllande 
av tillämpliga regler om utstationering av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 112
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Kapitel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
VERKSTÄLLIGHET AV 

ADMINISTRATIVA BÖTER OCH 
AVGIFTER

(Berör inte den svenska versionen.)

(Or. it

Ändringsförslag 113
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 114
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 115
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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 

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.
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sökande myndighetens medlemsstat 
tillåter sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 116
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 117
Giuseppe Gargani

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 

(Berör inte den svenska versionen.)
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enlighet med nationella lagar, 
bestämmelser och administrativ praxis i 
den medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 118
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 119
Evelyn Regner

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 får dock begära 
frysning och förverkande av tillgångar för 
att begränsa risken för utebliven 
återbetalning 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, 
utom om verkställighet är möjlig i den 
anmodade medlemsstaten innan beslutet 
är slutgiltigt i enlighet med direktiv (...) 
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om frysning och förverkande av vinning 
av brott i Europeiska unionen. 
Värdmedlemsstaterna får dessutom tillåta 
automatisk anslutning av berörda 
arbetstagare till det sociala 
trygghetssystemet i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 120
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 121
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begäran om information om indrivningen 
av böter eller avgifter samt anmälan av 
beslutet om böter eller avgifter ska 
innehålla åtminstone följande uppgifter:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it
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Ändringsförslag 122
Giuseppe Gargani

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 123
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att omfatta fall i de länder där t.ex. 
arbetsmarknadsmyndigheterna inte är egentliga offentliga organ.

Ändringsförslag 124
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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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 
till det belopp som ska drivas in.

Or. en

Ändringsförslag 125
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 126
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1
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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.

Or. en

Ändringsförslag 127
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 128
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en
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Ändringsförslag 129
Cristian Silviu Buşoi

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.

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. Om den 
anmodade myndigheten har kostnader i 
samband med indrivningen ska den 
informera den sökande myndigheten om 
detta och styrka kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 130
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

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

Or. en

Ändringsförslag 131
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys
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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

Or. en

Ändringsförslag 132
Giuseppe Gargani

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it
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Ändringsförslag 133
Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Översynsklausul

Inom tre år från det datum 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, i tillämpliga fall, föreslå 
eventuella nödvändiga ändringar eller 
anpassningar.

Or. en

Ändringsförslag 134
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det administrativa samarbete 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] eller 
genom andra etablerade 
samarbetsmetoder som medlemsstaten 
överenskommer från fall till fall eller 
genom bilaterala avtal.
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Or. en


