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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för 
”Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland”, om påstådda 
kränkningar av arbetstagarnas rättigheter i Nederländerna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att de nederländska myndigheterna åsidosätter EU-medborgares 
grundläggande rättigheter och friheter genom att debitera utländska arbetstagare en orimligt 
hög avgift för den handling som bekräftar deras uppehållstillstånd. Framställaren påpekar att 
enligt rådets direktiv 73/148/EEG om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning 
inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och 
tillhandahållande av tjänster ska uppehållstillstånd som utfärdas till medborgare i en 
medlemsstat utfärdas och förnyas gratis eller mot betalning av ett belopp som inte är högre än 
de avgifter och skatter som debiteras vid utfärdandet av identitetskort för landets medborgare. 
Dessa bestämmelser är också tillämpliga på de handlingar och intyg som krävs för utfärdande 
eller förlängning av uppehållstillstånd. Framställaren tar också upp den exploatering som 
portugisiska säsongsarbetare i Nederländerna utsätts för efter att ha rekryterats av fingerade 
företag som tillhandahåller arbetskraft. Han ber därför parlamentet ingripa för att se till att 
EU:s principer om fri rörlighet för arbetstagare och arbetstagarnas rättigheter respekteras i 
Nederländerna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 maj 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens preliminära svar, mottaget den 7 maj 2007.

Framställaren som redan handlar på Federação da Comunidade Portuguesa na Holandas 
(FCPH) vägnar, en paraplyorganisation för den portugisiska samhällsgruppen i 
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Nederländerna, begär ett ingripande i två olika frågor. Den första frågan gäller den höga 
kostnaden för att få uppehållstillstånd. Den andra frågan gäller anklagelserna om exploatering 
av uthyrda portugisiska arbetstagare i Nederländerna. Den senare frågan gäller 
säsongsarbetare som rekryteras i Portugal av fiktiva bemanningsföretag eller samvetslösa 
mellanhänder. De portugisiska arbetstagarna ska ha berövats sin frihet och integritet, utsatts 
för hot och våld och inte fått hela den ersättning de hade rätt till.

– Kommentar om den höga kostnaden för att få uppehållstillstånd

Kommissionen känner till de problem som framställaren tar upp med de höga avgifter som tas 
ut av EU-medborgare och deras familjer för utfärdandet av uppehållstillstånd i Nederländerna.

Kommissionen anser att dessa avgifter, oavsett deras beskaffenhet eller benämning 
(administrationskostnader, handläggningskostnader, expeditionskostnader etc.) inte får 
överskrida de avgifter som de nederländska myndigheterna tar ut för att utfärda nationella 
identitetskort till nederländska medborgare.

Kommissionen har redan begärt en förklaring från Nederländerna om avgifterna för 
uppehållstillstånd som utfärdas till EU-medborgare och deras familjemedlemmar. 
Kommissionen ansåg att Nederländernas svar var otillfredsställande och beslutade därför att 
väcka talan enligt artikel 226 i EG-fördraget.

– Bedömning av aspekter som gäller arbetsförhållanden för uthyrd personal

När en arbetstagare flyttar från en medlemsstat för att arbeta i en annan medlemsstat finns det 
generellt sett två möjligheter. För det första att arbetstagaren utnyttjar den fria rörligheten för 
arbetstagare inom EU, tar anställning i en medlemsstat och permanent eller tillfälligt deltar på 
arbetsmarknaden i den medlemsstaten. I det fallet bestäms den lag som är tillämplig på ett 
individuellt anställningsavtal av Romkonventionen1.

Om parterna inte har valt lagstiftning och om det inte framgår av de sammanlagda 
omständigheterna att avtalet har en närmare anknytning till något annat land, är den 
tillämpliga lagstiftningen för ett individuellt anställningsavtal enligt konventionen 
lagstiftningen i det land där den anställde vanligtvis utför sitt arbete enligt avtalet eller, om 
den anställde inte vanligtvis utför sitt arbete i ett och samma land, lagstiftningen i det land där 
det verksamhetsställe genom vilket han anställdes är beläget.

Under alla omständigheter ska det lagstiftningsval som parterna gjort för ett anställningsavtal 
inte medföra att den anställde berövas det skydd som tillförsäkras honom enligt tvingande 
regler i den lagstiftning som i enlighet med konventionen skulle tillämpas om inget 
lagstiftningsval har gjorts.

                                               
1 Artikel 6 i Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser från 1980 (konsoliderad version) –
Europeiska gemenskapens officiella tidning C 27, 26.1.1998, s. 34–46. Det bör framhållas att Romkonventionen 
är ett internationellt instrument som undertecknats av parterna i fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen. Den är inte en gemenskapslag i strikt mening. Konventionen är därför tillämplig först 
efter det att den har ratificerats. Följaktligen är den i kraft i alla de ”gamla” medlemsstaterna och träder 
successivt i kraft i de medlemsstater som gick med i EU 2004.
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Generellt sett är den tillämpliga lagstiftningen i de föreliggande fallen nederländsk 
lagstiftning, vilket innefattar all arbetslagstiftning och tillämpliga kollektivavtal. Information 
om olika delar av lagstiftningen kan erhållas från myndigheterna och/eller arbetsmarknadens 
parter. De flesta medlemsstater har information om arbetsrätt tillgänglig på exempelvis en 
flerspråkig webbplats. Detta är dock en fråga som hör till den nationella behörigheten och det 
finns ingen gemenskapslagstiftning som förpliktar en medlemsstat att tillhandahålla den. 

Här bör man komma ihåg att enligt artikel 39 i EG-fördraget ska en EU-medborgare som 
arbetar i en annan medlemsstat behandlas på exakt samma sätt som sina kolleger som är 
medborgare i den staten i fråga om bland annat arbetsvillkoren (till exempel lön, uppsägning 
och återanställning, utbildning).

En annan möjlighet för en arbetstagare att flytta från en medlemsstat för att arbeta i en annan 
medlemsstat är att bli utstationerad inom ramen för tillhandahållandet av en tjänst. I det fallet 
är arbetstagaren anställd av en arbetsgivare som är etablerad i värdlandet under 
utstationeringstiden och utstationeras tillfälligt i en annan medlemsstat för att tillhandahålla en 
tjänst där. I det fallet skulle direktiv 96/71/EG1 vara tillämpligt. 

Enligt direktiv 96/71/EG ska en arbetstagare som tillfälligt är utstationerad garanteras de 
arbets- och anställningsvillkor som föreskrivs i lag och/eller genom kollektivavtal som 
förklarats ha allmän tillämplighet i det land där arbetet utförs, oavsett vilken lag som gäller 
för anställningsförhållandet. I direktivet föreskrivs följande anställningsvillkor: längsta 
arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön, villkor för 
att ställa arbetstagare till förfogande, säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 
skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och 
kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga samt lika behandling av kvinnor och 
män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling. 

Enligt direktiv 96/71/EG är medlemsstaterna dessutom skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för 
att göra informationen om anställningsvillkoren allmänt tillgängliga för arbetstagare och 
tjänsteleverantörer. Sådana åtgärder, som bland annat innefattar offentliggörande av 
broschyrer och foldrar på flera språk och på webbplatser, beskrivs i ett arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar som antogs den 4 april 20062. 

Kommissionen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra läget i fråga om 
informationsutbyte och i kommissionens meddelande av den 4 april 20063. uppmanas 
medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar, bland annat för att förbättra tillgången 
till information.

Både när en arbetstagare är utstationerad eller (temporärt) deltar på arbetsmarknaden i en 
medlemsstat ansvarar de nationella myndigheterna i det land där arbetstagaren utför sin 
verksamhet för tillsynen över och upprätthållandet av landets arbetsrätt.

Problemet med portugisiska säsongsarbetare i Nederländerna togs upp vid ett möte med 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster, EGT nr L 18/1, 21.1.1997.
2 SEK(2006)0439.
3 KOM(2006)0159.
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tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet som hölls den 22 februari 2006. 
Myndigheterna i de två berörda medlemsstaterna uppgav att de var medvetna om problemet 
och att de samarbetar för att lösa frågan. Sedan dess har utredningar genomförts i 
Nederländerna och diskussioner förts både på politisk och strategisk nivå mellan de 
nederländska och portugisiska myndigheterna och information har utväxlats. 

Vad gäller framställarens rekommendation att alla avtal borde uppfylla vissa krav, bland annat 
om vilket eller vilka språk som avtalet avfattas på, finns det inga sådana krav i 
gemenskapsrätten. Det bör läggas till att enligt direktiv 91/533/EEG1 har varje anställd rätt att 
få ett dokument med information om de väsentliga dragen i anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet som bland annat innehåller minst parternas identitet, arbetets 
beskaffenhet, grundlön och andra avlöningsförmåner, längden på normal arbetsdag eller 
arbetsvecka. I fråga om utlandsstationerade arbetstagare ska upplysningarna också omfatta 
bland annat kontantersättningar och de naturaförmåner som följer av utlandsstationeringen 
och i förekommande fall villkoren för arbetstagarens hemresa. Det är de nationella 
behörigheternas ansvar att övervaka och genomföra de nationella bestämmelser som införlivar 
direktivet.

På grundval av den mottagna informationen är det inte möjligt att fastställa om de 
portugisiska arbetstagarnas situation är sådan att direktiv 96/71/EG är tillämplig eller inte. 
Därför begärs mer information, särskilt om vilka de portugisiska arbetstagarnas verkliga 
arbetsgivare är, i vilket land dessa har sitt säte och vilken relationen är mellan dessa verkliga 
arbetsgivare och de personer eller företag som rekryterar de portugisiska arbetstagarna.

Kommissionen kommer att underrätta utskottet för framställningar om den fortsatta 
utvecklingen.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 5 maj 2008.

– Kommentar om den höga kostnaden för att få uppehållstillstånd

Kommissionen känner till de problem som tas upp i den berörda framställningen. Det gäller 
de höga avgifter som tas ut av EU-medborgare och deras familjer för utfärdandet av 
uppehållstillstånd i Nederländerna. 

Kommissionen anser att dessa avgifter, oavsett deras beskaffenhet eller benämning 
(administrationskostnader, handläggningskostnader, expeditionskostnader etc.) inte får 
överskrida de avgifter som de nederländska myndigheterna tar ut för att utfärda nationella 
identitetskort till nederländska medborgare.

Kommissionen har vänt sig till myndigheterna i Nederländerna och begärt att få en förklaring 
till avgifterna och kostnaderna för uppehållstillstånd för EU-medborgare och deras familjer. 
Eftersom kommissionen ansåg att det svar som togs emot från Nederländerna var 
otillfredsställande beslutade kommissionen att väcka talan enligt artikel 226 i EG-fördraget. 

                                               
1 Rådets direktiv av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som 
är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, EGT nr L 288/32, 18.10.1991.
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– Bedömning av aspekter som gäller arbetsförhållanden, inbegripet för uthyrd personal

När en arbetstagare flyttar från en medlemsstat för att arbeta i en annan medlemsstat finns det 
generellt sett två möjligheter. Antingen att arbetstagaren utnyttjar den fria rörligheten för 
arbetstagare inom EU, tar anställning i en medlemsstat och permanent eller tillfälligt deltar på 
arbetsmarknaden i den medlemsstaten. I det fallet bestäms den lag som är tillämplig på ett 
enskilt anställningsavtal av Romkonventionen1.

Om parterna inte har valt lagstiftning och om det inte framgår av de sammanlagda 
omständigheterna att avtalet har en närmare anknytning till något annat land, är den 
tillämpliga lagstiftningen för ett individuellt anställningsavtal enligt konventionen 
lagstiftningen i det land där den anställde vanligtvis utför sitt arbete enligt avtalet eller, om 
den anställde inte vanligtvis utför sitt arbete i ett och samma land, lagstiftningen i det land där 
det verksamhetsställe genom vilket han anställdes är beläget.

Under alla omständigheter ska det lagstiftningsval som parterna gjort för ett anställningsavtal 
inte medföra att den anställde berövas det skydd som tillförsäkras honom enligt tvingande 
regler i den lag som i enlighet med konventionen skulle tillämpas om inget lagstiftningsval 
gjorts.

Generellt sett är den tillämpliga lagstiftningen i de föreliggande fallen nederländsk 
lagstiftning, vilket inbegriper all arbetslagstiftning och tillämpliga kollektivavtal. Information 
om olika delar av lagstiftningen kan erhållas från myndigheterna och/eller arbetsmarknadens 
parter. De flesta medlemsstater har information om arbetsrätt tillgänglig på exempelvis en 
flerspråkig webbplats. Detta är dock ett ämne som tillhör den nationella behörigheten och det 
finns ingen gemenskapslagstiftning som föreskriver att den måste tillhandahållas.

Här bör man komma ihåg att enligt artikel 39 i EG-fördraget ska en EU-medborgare som 
arbetar i en annan medlemsstat behandlas på exakt samma sätt som sina kolleger som är 
medborgare i den staten i fråga om bland annat arbetsvillkoren (till exempel lön, uppsägning 
och återanställning, utbildning).

En annan möjlighet för en arbetstagare att flytta från en medlemsstat för att arbeta i en annan 
medlemsstat är att bli utstationerad inom ramen för tillhandahållandet av en tjänst. I det fallet
är arbetstagaren anställd av en arbetsgivare som är etablerad i värdlandet under 
utstationeringstiden och utstationeras tillfälligt i en annan medlemsstat för att tillhandahålla en 
tjänst där. I det fallet skulle direktiv 96/71/EG2 vara tillämpligt. 

Enligt direktiv 96/71/EG ska en arbetstagare som tillfälligt är utstationerad garanteras de 
arbets- och anställningsvillkor som föreskrivs i lag och/eller genom kollektivavtal som 
förklarats ha allmän tillämplighet i det land där arbetet utförs, oavsett vilken lag som gäller 

                                               
1 Artikel 6 i Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser från 1980 (konsoliderad version) –
Europeiska gemenskapens officiella tidning C 27, 26.1.1998, s. 34–46. Det bör framhållas att Romkonventionen 
är ett internationellt instrument som undertecknats av parterna i fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen. Den är inte en gemenskapslag i strikt mening. Konventionen är därför tillämplig först 
efter det att den har ratificerats. Följaktligen är den i kraft i alla de ”gamla” medlemsstaterna och träder 
successivt i kraft i de medlemsstater som gick med i EU 2004.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster, EGT nr L 18/1, 21.1.1997.
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för anställningsförhållandet. I direktivet föreskrivs följande anställningsvillkor: längsta 
arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön, villkor för 
att ställa arbetstagare till förfogande, säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 
skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och 
kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga samt lika behandling av kvinnor och 
män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling. 

Enligt direktiv 96/71/EG är medlemsstaterna dessutom skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för 
att göra informationen om anställningsvillkoren allmänt tillgängliga för arbetstagare och 
tjänsteleverantörer. Sådana åtgärder, som bland annat innefattar offentliggörande av 
broschyrer och foldrar på flera språk och på webbplatser, beskrivs i ett arbetsdokument från 
kommissionens tjänsteavdelningar som antogs den 4 april 20061. 

Kommissionen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra läget i fråga om 
informationsutbyte och i kommissionens meddelande av den 4 april 20062 uppmanas 
medlemsstaterna att intensifiera sina ansträngningar, bland annat för att förbättra tillgången 
till information.

Både när en arbetstagare är utstationerad eller (temporärt) deltar på arbetsmarknaden i en 
medlemsstat ansvarar de nationella myndigheterna i det land där arbetstagaren utför sin 
verksamhet för tillsynen över och upprätthållandet av landets arbetsrätt. 

Problemet med portugisiska säsongsarbetare i Nederländerna togs upp vid ett möte med 
tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet som hölls den 22 februari 2006. 
Myndigheterna i de två berörda medlemsstaterna uppgav att de var medvetna om problemet 
och att de samarbetar för att lösa frågan. Sedan dess har utredningar genomförts i 
Nederländerna och diskussioner förts både på politisk och teknisk nivå mellan de 
nederländska och portugisiska myndigheterna och information har utväxlats.

Frågan togs upp igen under ett möte med tekniska kommittén för arbetskraftens fria rörlighet 
den 18 december 2007. Den portugisiska delegationen anförde att det varit ett mycket bra 
samarbete med den nederländska delegationen och att samarbetet mellan de två länderna och 
utredningarna hade varit mycket effektivt. De nederländska och portugisiska ministrarna med 
ansvar för sociala frågor och sysselsättning undertecknade ett samförståndsavtal om 
samarbete om genomförandet av reglerna för socialpolitiken vid gränsöverskridande arbete 
och tjänster samt socialt bistånd i september 2007. Man uppgav vidare att det inte fanns 
tillräckliga bevis för att problemen förelåg. 

Den nederländska delegationen meddelade att rapporten från SIED var klar men att det var 
svårt att definiera problemets verkliga beskaffenhet och att det inte fanns några klagomål från 
de drabbade.

Vad gäller framställarens rekommendation att alla avtal borde uppfylla vissa krav, bland annat 
om vilket eller vilka språk som avtalet avfattas på, finns det inga sådana krav i 

                                               
1 SEK(2006)0439.
2 KOM(2006)0159.
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gemenskapsrätten. Det bör läggas till att enligt direktiv 91/533/EEG1 har varje anställd rätt att 
få ett dokument med information om de viktigaste aspekterna i anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet som bland annat innehåller minst parternas identitet, arbetets 
beskaffenhet, grundlön och andra avlöningsförmåner, längden på normal arbetsdag eller 
arbetsvecka. I fråga om utlandsstationerade arbetstagare ska upplysningarna också omfatta 
bland annat kontantersättningar och de naturaförmåner som följer av utlandsstationeringen 
och i förekommande fall villkoren för arbetstagarens hemresa. Det är de nationella 
myndigheternas uppgift att övervaka och genomföra de nationella bestämmelser som 
införlivar direktivet. 

På grundval av den mottagna informationen är det inte möjligt att fastställa om de 
portugisiska arbetstagarnas situation är sådan att direktiv 96/71/EG är tillämplig eller inte. 
Därför begärs mer information, särskilt om vilka de portugisiska arbetstagarnas verkliga 
arbetsgivare är, i vilket land dessa har sitt säte och vilken relationen är mellan dessa verkliga 
arbetsgivare och de personer eller företag som rekryterar de portugisiska arbetstagarna.

Slutsatsen, särskilt när det gäller arbetsförhållandena, inbegripet anställda i 
bemanningsföretag, är att kommissionen fått den uppfattningen att samförståndsavtalet och 
det administrativa samarbetet mellan de nederländska och portugisiska myndigheterna ger en 
effektiv ram för att undvika överträdelser av gemenskapsrätten. Inga ytterligare klagomål har 
anförts.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009.

”Ytterligare kommentarer till direktiv 96/71/EG

I sin skrivelse till Europaparlamentet sade framställaren att han tyckte han gett så mycket 
information som möjligt om arbetsförhållanden och sociala frågor. Han medgav dock att det 
kunde tänkas att han inte stått till tjänst med all information som behövts om ärendet, 
eftersom han inte var så väl insatt i direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster2.

På tal om detta skulle kommissionen vilja påminna om att utstationerade arbetstagare och 
migrerande arbetstagare är två skilda saker. En ”utstationerad arbetstagare” är anställd i en 
medlemsstat men sänds ut av sin arbetsgivare för att tillfälligt utföra arbete i en annan 
medlemsstat. Det kan handla till exempel om att en tjänsteleverantör får ett kontrakt i ett 
annat land och sänder ut sina anställda för att utföra kontraktet i det landet. När tjänster på det 
här sättet tillhandahålls över gränserna, alltså när anställda sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis arbetar, då uppstår det en särskild arbetstagarkategori, 
nämligen ”utstationerade arbetstagare”. Till dem hör inte migrerande arbetstagare, som reser 
till en annan medlemsstat för att söka arbete och får anställning där.

För att skydda utstationerade arbetstagares rättigheter och arbetsförhållanden överallt inom 
Europeiska unionen och för att inte utländska tjänsteleverantörer till följd av sämre villkor för 

                                               
1 Rådets direktiv av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som 
är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, EGT nr L 288/32, 18.10.1991.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster, EGT L 18/1, 21.1.1997.



PE388.740/REV II 8/10 CM\785669SV.doc

SV

sina anställda ska konkurrera ut de lokala tjänsteleverantörerna har det i direktivet om 
utstationerade arbetstagare fastställts grundläggande obligatoriska regler för vilka 
anställningsvillkor som ska gälla för anställda som sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat. De här reglerna syftar till att vad som gäller för lokala arbetstagare i 
värdmedlemsstaten (alltså den stat dit den anställda sänds ut för att arbeta), också ska komma 
till synes i anställningsvillkoren för de utstationerade.

Om en medlemsstat har vissa minimivillkor som ska gälla för arbetstagare, då ska alltså dessa 
villkor också gälla för arbetstagare som utstationerats till den medlemsstaten. Enligt direktivet 
ska dessa minimivillkor fastställas antingen i lag eller också i allmängiltiga kollektivavtal 
(alltså kollektivavtal som ska följas av alla företag i ett visst geografiskt område och inom det 
yrke eller den näringsgren som de berör). I direktivet föreskrivs följande anställningsvillkor:
längsta arbetstid och kortaste vilotid, minsta antal betalda semesterdagar per år, minimilön, 
villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen, 
skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och 
kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga samt lika behandling av kvinnor och 
män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling.

Enligt direktiv 96/71/EG är medlemsstaterna dessutom skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för 
att göra informationen om anställningsvillkoren allmänt tillgängliga för arbetstagare och 
tjänsteleverantörer. Sådana åtgärder, som bland annat innefattar offentliggörande av 
broschyrer och foldrar på flera språk och på webbplatser, beskrivs i ett arbetsdokument från 
kommissionens tjänsteavdelningar som antogs den 4 april 20061.

Kommissionen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra informationsutbytet, vilket skedde 
i kommissionens meddelande av den 4 april 20062. Medlemsstaterna uppmanas intensifiera 
sina insatser för att bland annat göra informationen bättre tillgänglig.

Nedan kompletteras och uppdateras den information om direktivet om utstationerade 
arbetstagare, vilken redan tillhandahållits framställningsutskottet.

Meddelandet från i juni 2007 ”Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande
av tjänster – att maximera fördelar och möjligheter och samtidigt värna om skyddet för 
arbetstagarna”3 samt det arbetsdokument som bifogats meddelandet4 är dokument där 
kommissionen ansett att det behövdes brådskande åtgärder för att rätta till det som brister i 
genomförandet, tillämpandet och övervakningen av direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.  Denna slutsats byggde på ett 
omfattande övervakningsarbete, som inletts utgående från kommissionens meddelande 
Vägledning för utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
[KOM(2006)0159 av den 4 april 2006] och av vilket det framgått att många medlemsstater 
använder sig uteslutande av nationella åtgärder och styrmedel vid övervakningen av 
tjänsteleverantörerna och då går till väga på ett sätt som inte alltid verkar stämma överens 
med vare sig domstolens tolkning av artikel 49 i EG-fördraget eller med direktivet. Denna 
situation kan mycket väl stå i samband med eller t.o.m. orsakas av den så gott som totala 

                                               
1 SEK(2006)0439.
2 KOM(2006)0159.
3 KOM(2007)0304.
4 SEK(2007)0747.
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avsaknaden av administrativt samarbete, den fortfarande otillfredsställande tillgången till 
information och problemen med att stävja överträdelser i en annan medlemsstat.

Den 3 april 2008 antog kommissionen en rekommendation om ökat administrativt samarbete 
vid utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster1. Denna 
rekommendation är den första praktiska uppföljningen av de åtgärder som övervägts i 
meddelandet från i juni 2007. I rekommendationen anges en rad konkreta åtgärder avsedda att 
förbättra genomförandet, tillämpandet och övervakningen av tillämplig lagstiftning. Framför 
allt efterlyses det ett effektivare informationsutbyte, bättre tillgång till information och utbyte 
av bästa praxis.

Utgående från sin rekommendation av den 3 april 2008 om ökat administrativt samarbete 
samt rådets slutsatser av den 9 juni inrättade kommissionen en expertkommitté om 
utstationering av arbetstagare för att förbättra det administrativa samarbetet och ta fram 
konkreta initiativ för att underlätta utbytet av information och bästa praxis.  Expertkommittén 
sammanträdde för första gången den 25 mars 2009. 

Kommissionen ämnar dessutom i år sätta i gång två undersökningar av hur direktivet om 
utstationering av arbetstagare tillämpas i alla medlemsstaterna, varvid uppmärksamheten 
också ska inriktas på juridiska synpunkter och tyngdpunkten vila vid sektorer där det är 
vanligt med utstationerade arbetstagare. Kommissionen kommer också att gå ut med en 
uppmaning att lämna in förslag till främjande av utbytet av information och god praxis bland 
de berörda parterna.

Arbetsmarknadens parter har, efter en gemensam begäran från kommissionen och rådets 
ordförandeskap, kommit överens om att tillsammans undersöka vilka konsekvenser 
Europeiska domstolens domar för med sig. De har redan börjat hålla sammanträden om denna 
fråga.

Ytterligare kommentarer om kostnaderna för uppehållstillstånd 

Kommissionen har gjort en bedömning av Nederländernas lagstiftning för genomförande av 
direktiv 2004/38/EG (bland annat utlänningslagen, utlänningsförordningen och 
utlänningsdekretet i deras ändrade lydelse) och kommit fram till att lagstiftningen ändrats på 
det sätt som behövts för att den ska stämma överens med gemenskapslagstiftningen. 

Med artikel 3.34h Nederländernas utlänningslag från 2000, i dess ändrade lydelse, införlivas 
artikel 25.2 i direktiv 2004/38/EG med landets nationella lagstiftning och där fastställs det att 
en utländsk medborgare ska betala 30 EUR för handläggningen av en förfrågan om prövning 
utgående från gemenskapslagstiftningen och för utfärdandet av uppehållstillstånd i samband 
därmed.  

Detta belopp på 30 EUR verkar således vara vad alla de handlingar kostar som omfattas av 
artikel 25.1 i direktiv 2004/38/EG (ett intyg om permanent uppehållsrätt, ett intyg om att 
ansökan om uppehållskort för familjemedlemmar har lämnats in, ett uppehållskort eller ett 
permanent uppehållskort), med undantag för bevis om registrering, som utfärdas gratis. 

                                               
1 EUT C 85, 4.4.2008, s. 1. Rättelse till rekommendationen i EUT C 89, 10.4.2008, s. 18.
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Eftersom nederländska medborgare betalar mera än 30 EUR för sina identitetskort (enligt 
Nederländernas lag om identitetshandlingar av den 24 juni 2004) stämmer 
Nederländernas nuvarande lagstiftning således överens med artikel 25.2 i 
direktiv 2004/38/EG.

Slutsatser

Som det redan konstaterats i vårt tidigare meddelande till Europaparlamentet går det inte att 
med stöd av de upplysningar som mottagits fastställa om direktiv 96/71/EG gäller för den 
situation som de portugisiska arbetstagarna befinner sig i eller inte. Därför begärs mer 
information, särskilt om vilka de portugisiska arbetstagarnas verkliga arbetsgivare är, i vilket 
land dessa har sitt säte och vilken relationen är mellan dessa verkliga arbetsgivare och de 
personer eller företag som rekryterar de portugisiska arbetstagarna.

Om kostnaderna för uppehållstillstånd är att säga att kommissionen bedömt den nederländska 
lagstiftningen för genomförande av direktiv 2004/38/EG och slutit sig till att den ändrats på 
det sätt som behövts för att den ska stämma överens med gemenskapslagstiftningen.


