
PE621.616/ 1

SV

24.5.2018 A8-0319/ 001-038

ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-038 
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Betänkande
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius A8-0319/2017
Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Förslag till direktiv (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 
53.1, 62 och 153.1 a och b jämförd med 
artikel 153.2,

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) till de 
grundläggande principerna för den inre 
marknaden i unionen. Unionen ser till att 

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) till de 
grundläggande principerna för den inre 
marknaden i unionen och är väsentliga för 
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dessa principer omsätts i praktiken i syfte 
att garantera lika konkurrensvillkor för 
företag och respekt för arbetstagares 
rättigheter.

en välfungerande inre marknad. Unionen 
ser till att dessa principer omsätts och 
genomförs i praktiken i syfte att garantera 
lika konkurrensvillkor för företag, 
motverka kringgåendet av regler, 
respektera arbetstagares rättigheter, 
förbättra arbetsförhållandena och stärka 
den sociala sammanhållningen mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Friheten att tillhandahålla tjänster 
innebär att företag har rätt att tillhandahålla 
tjänster i en annan medlemsstat, till vilken 
de tillfälligt får utstationera sina anställda 
för att där tillhandahålla de tjänsterna.

(2) Friheten att tillhandahålla tjänster 
innebär att företag har rätt att tillhandahålla 
tjänster i en annan medlemsstat, till vilken 
de tillfälligt får utstationera sina anställda 
för att där tillhandahålla de tjänsterna. I 
enlighet med artikel 56 i EUF-fördraget 
ska inskränkningar i friheten att 
tillhandahålla tjänster inom unionen 
förbjudas beträffande medborgare i 
medlemsstater som har etablerat sig i en 
annan medlemsstat än mottagaren av 
tjänsten.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska 
unionen främja social rättvisa och socialt 
skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska 
unionen främja en hög sysselsättning, 
garantera ett fullgott socialt skydd och 
bekämpa social utestängning.

(3) Enligt artikel 3 i EU-fördraget ska 
unionen främja social rättvisa och socialt 
skydd. Enligt artikel 9 i EUF-fördraget ska 
unionen främja en hög sysselsättning, 
garantera ett fullgott socialt skydd och 
bekämpa social utestängning, samt främja 
en hög utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå för människor.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning av detta direktiv är det viktigt 
att stärka dels samordningen mellan 
medlemsstaternas yrkesinspektioner, dels 
det europeiska samarbetet kring 
bekämpning av bedrägerier som rör 
utstationering av arbetstagare och att 
kontrollera att det regelbundet betalas in 
sociala avgifter för utstationerade 
arbetstagare till ursprungsmedlemsstatens 
förvaltande myndighet.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Nästan 20 år efter dess antagande är 
det nödvändigt att bedöma om direktivet 
om utstationering av arbetstagare 
fortfarande skapar rätt balans mellan 
behovet att främja friheten att 
tillhandahålla tjänster och behovet att 
skydda utstationerade arbetstagares 
rättigheter.

(4) Nästan 20 år efter direktivets 
antagande, och mot bakgrund av bevisade 
fall av bedrägeri, är det nödvändigt att se 
över direktivet om utstationering av 
arbetstagare, se efter om det fortfarande 
skapar rätt balans mellan å ena sidan 
behovet att främja friheten att 
tillhandahålla tjänster och att säkerställa 
ett rättvist affärsklimat och lika villkor för 
arbetstagare och företag med verksamhet 
på den inre marknaden och å andra sidan 
behovet att skydda utstationerade 
arbetstagares rättigheter. Det råder ett akut 
behov av att förtydliga bestämmelserna, se 
till att de tillämpas enhetligt och få till 
stånd en verklig social konvergens i 
riktning uppåt. Vid sidan om översynen av 
direktiv 96/71/EG bör man också 
prioritera genomförandet och 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/67/EU1a.



PE621.616/ 4

SV

___________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 
tillämpning av direktiv 96/71/EG om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster och om 
ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 
om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI-förordningen), EUT L 
159, 28.5.2014, s.11.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det saknas fortfarande tillräckliga 
och exakta uppgifter om utstationering av 
arbetstagare, framför allt om antalet 
utstationerade arbetstagare i olika 
branscher och medlemsstater. Nu är det 
viktigt att kommissionen börjar samla in 
sådana uppgifter och övervaka dem, och 
konsekvensbedömer utstationeringen av 
arbetstagare.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Principen om likabehandling och 
förbudet mot diskriminering på grund av 
nationalitet fastslås i EU-rätten sedan 
grundfördragen. Principen om lika lön har 
genomförts genom sekundärrätten, inte 
bara mellan kvinnor och män, utan också 
mellan visstidsanställda och jämförbara 
tillsvidareanställda, mellan deltidsanställda 
och heltidsanställda eller mellan 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag och jämförbara 

(5) Principen om likabehandling och 
förbudet mot diskriminering på grund av 
nationalitet fastslås i EU-rätten sedan 
grundfördragen, och gäller även företag 
som tillhandahåller gränsöverskridande 
tjänster. Principen om lika lön har 
genomförts genom sekundärrätten, inte 
bara mellan kvinnor och män, utan också 
mellan visstidsanställda och jämförbara 
tillsvidareanställda, mellan deltidsanställda 
och heltidsanställda eller mellan 
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arbetstagare inom kundföretaget. arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag och jämförbara 
arbetstagare inom kundföretaget. Hit hör 
också att det är förbjudet med några som 
helst åtgärder som direkt eller indirekt 
kan leda till diskriminering mellan 
medborgare. När dessa principer 
tillämpas bör EU-domstolens relevanta 
rättspraxis beaktas. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Rom I-förordningen ger i princip 
arbetsgivare och arbetstagare möjlighet att 
välja tillämplig lag för anställningsavtalet. 
Den anställde får dock inte berövas det 
skydd som han eller hon har enligt de 
tvingande bestämmelserna i lagen i det 
land där eller, om detta saknas, från vilket 
den anställde vanligtvis utför sitt arbete. 
När lagval saknas är avtalet underkastat 
lagen i det land där eller, om detta saknas, 
från vilket den anställde vanligtvis utför 
sitt arbete vid fullgörandet av avtalet.

(6) Rom I-förordningen ger i princip 
arbetsgivare och arbetstagare möjlighet att 
välja tillämplig lag för anställningsavtalet. 
Den anställde får dock inte berövas det 
skydd som han eller hon har enligt de 
tvingande bestämmelserna i lagen i det 
land där eller, om detta saknas, från vilket 
den anställde vanligtvis utför sitt arbete. 
När lagval saknas är avtalet underkastat 
lagen i det land där eller, om detta saknas, 
från vilket den anställde vanligtvis utför 
sitt arbete vid fullgörandet av avtalet. I 
Rom I-förordningen föreskrivs dessutom 
att det land där arbetet vanligen utförs 
inte ska anses ha ändrats när 
arbetstagaren tillfälligt utför sitt arbete i 
ett annat land. Direktivet skapar rättslig 
förutsebarhet vid tillämpningen av Rom I-
förordningen på en specifik situation, 
utan att ändra den förordningen på något 
sätt. Arbetstagaren kommer framför allt 
att åtnjuta skydd och förmåner i enlighet 
med Rom I-förordningen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
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Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt Rom I-förordningen ska det 
land där arbetet vanligen utförs inte anses 
ha ändrats när arbetstagaren tillfälligt 
utför sitt arbete i ett annat land.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på den långa 
varaktigheten av vissa 
utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 
att vid utstationeringar som varar längre 
än 24 månader föreskriva att 
värdmedlemsstaten anses vara det land 
där arbetet utförs. I enlighet med 
principen i Rom I-förordningen ska 
lagstiftningen i värdmedlemsstaten därför 
tillämpas på de utstationerade 
arbetstagarnas anställningsavtal om inget 
annat lagval har gjorts av parterna. Om 
ett annat val gjorts kan det dock inte 
medföra att de anställda förvägras det 
skydd som de erbjuds genom 
bestämmelser från vilka undantag inte får 
göras genom avtal enligt lagen i 
värdmedlemsstaten. Detta bör gälla från 
början av utstationeringen när den 
förväntas vara i mer än 24 månader och 
från första dagen efter de 24 månaderna 
när utstationeringens faktiska varaktighet 
överstiger denna period. Denna 
bestämmelse påverkar inte rätten hos 
företag som utstationerar arbetstagare till 
en annan medlemsstats territorium att 
åberopa friheten att tillhandahålla tjänster 
även i fall där utstationeringen överskrider 
24 månader. Syftet är helt enkelt att skapa 
rättslig förutsebarhet vid tillämpningen av 
Rom I-förordningen på en specifik 
situation utan att ändra förordningen på 
något sätt. Arbetstagaren kommer framför 

(8) Med tanke på den långa 
varaktigheten av vissa 
utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 
att föreskriva att utstationeringen är av 
tillfällig karaktär. Därför bör alla de 
arbets- och anställningsvillkor som gäller 
i medlemsstaten där arbetstagaren är 
utstationerad gälla för arbetstagaren efter 
24 månaders utstationering, utom 
villkoren om ingående och uppsägning av 
anställningsavtalet. Denna bestämmelse 
påverkar inte rätten hos företag som 
utstationerar arbetstagare till en annan 
medlemsstats territorium att åberopa 
friheten att tillhandahålla tjänster även i 
fall där utstationeringen överskrider 24 
månader. Om det krävs en längre 
utstationeringsperiod bör företagen 
kunna beviljas förlängning, utgående 
från en motiverad begäran till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där arbetstagaren är utstationerad.
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allt att åtnjuta skydd och förmåner i 
enlighet med Rom I-förordningen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det följer av fast rättspraxis att 
inskränkningar i friheten att tillhandahålla 
tjänster endast är tillåtna om de kan 
motiveras av tvingande skäl av 
allmänintresse och måste vara 
proportionerliga och nödvändiga.

(9) Det följer av fast rättspraxis att 
inskränkningar i friheten att tillhandahålla 
tjänster endast är tillåtna om de kan 
motiveras av tvingande skäl av 
allmänintresse och måste vara nödvändiga 
och proportionerliga. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom arbetet inom internationella 
vägtransporter präglas av stor rörlighet ger 
genomförandet av direktivet om 
utstationering av arbetstagare upphov till 
särskilda rättsliga frågor och svårigheter 
(särskilt när kopplingen till den berörda 
medlemsstaten är otillräcklig). Dessa 
utmaningar behandlas lämpligast genom 
sektorsspecifik lagstiftning tillsammans 
med andra EU-initiativ som syftar till en 
mer välfungerande inre marknad för 
vägtransporter.

(10) Eftersom arbetet inom internationella 
vägtransporter präglas av stor rörlighet ger 
genomförandet av direktivet om 
utstationering av arbetstagare inom 
vägtransportsektorn upphov till särskilda 
rättsliga frågor och svårigheter, vilka tas 
upp i kommissionens förslag till direktiv 
om ändring av direktiv 2006/22/EG vad 
gäller tillsynskrav och om fastställande av 
särskilda bestämmelser med avseende på 
direktiv 96/71/EG och direktiv 
2014/67/EU för utstationering av förare 
inom vägtransportsektorn, vilket är avsett 
att erbjuda sektorsspecifik lagstiftning.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) På en konkurrensutsatt inre marknad 
konkurrerar tjänsteleverantörer inte bara 
på grundval av arbetskraftskostnad utan 
också på grundval av sådana faktorer som 
produktivitet och effektivitet, eller 
högkvalitativa och innovativa varor och 
tjänster.

(11) På en verkligt integrerad och 
konkurrensutsatt inre marknad konkurrerar 
tjänsteleverantörer på grundval av sådana 
faktorer som produktivitet och effektivitet, 
arbetskraftens utbildnings- och 
kompetensnivå samt högkvalitativa och 
innovativa varor och tjänster.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna är behöriga att 
införa lönebestämmelser i enlighet med sin 
lagstiftning och praxis. Nationella 
lönebestämmelser som tillämpas på 
utstationerade arbetstagare måste dock 
motiveras av behovet att skydda 
utstationerade arbetstagare, och får inte 
medföra någon oproportionerlig 
inskränkning av tillhandahållandet av 
tjänster över gränserna.

(12) Medlemsstaterna är exklusivt 
behöriga att införa lönebestämmelser i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
och/eller praxis. Lönesättningen kommer 
an endast på medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att inte 
undergräva de nationella 
lönesättningssystemen, och inte heller 
handlingsfriheten för de medverkande 
parterna.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De lönekomponenter som fastställs i 
nationell lagstiftning eller genom 
allmängiltiga kollektivavtal bör vara 
tydliga och öppna för alla 
tjänsteleverantörer. Det är därför motiverat 
att ålägga medlemsstaterna att 
offentliggöra lönekomponenterna på den 
webbplats som avses i artikel 5 i 
tillämpningsdirektivet.

(13) Lönekomponenterna, 
löneberäkningsmetoden och, i 
förekommande fall, kriterierna för 
placering i olika lönekategorier bör vara 
tydliga och öppna för alla 
tjänsteleverantörer och utstationerade 
arbetstagare. Vid löneberäkningen bör 
hänsyn tas till alla lönekomponenter som 
är obligatoriska enligt lag, kollektivavtal 
eller skiljedomar, förutsatt att dessa 
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komponenter också tillämpas lokalt. Det 
är därför motiverat att ålägga 
medlemsstaterna att offentliggöra 
lönekomponenterna, i den form de 
fastställts i gällande lag och 
kollektivavtal, på den webbplats som avses 
i artikel 5 i tillämpningsdirektivet, 
eftersom rättssäkerheten och 
rättstillämpningen förutsätter öppenhet 
och tillgång till information. 
Informationen på den enda officiella 
nationella webbplatsen bör följa nationell 
lagstiftning och praxis, samt respektera 
arbetsmarknadens parters oberoende 
ställning. Varje medlemsstat bör 
säkerställa att dess webbplats fungerar 
ordentligt och uppdateras regelbundet. 

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I direktiv 2014/67/EU ingår ett antal 
bestämmelser för att säkerställa att regler 
för utstationering av arbetstagare 
tillämpas och efterlevs av alla 
tjänsteleverantörer. I artikel 4 i direktiv 
2014/67/EU finns en förteckning över 
omständigheter som ska bedömas för 
fastställande av faktisk utstationering och 
förhindrande av att reglerna missbrukas 
och kringgås.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Arbetsgivare bör innan 
utstationeringen börjar vidta lämpliga 
åtgärder för att tillhandahålla väsentlig 
information om arbets- och 
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anställningsvillkoren vid utstationeringen, 
i enlighet med rådets direktiv 
91/533/EEG1a.
_________________
1a Rådets direktiv 91/533/EEG av den 
14 oktober 1991 om arbetsgivares 
skyldighet att upplysa arbetstagarna om 
de regler som är tillämpliga på 
anställningsavtalet eller 
anställningsförhållandet 
(EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) Genom detta direktiv fastställs en 
balanserad ram för friheten att 
tillhandahålla tjänster och för skyddet av 
utstationerade arbetstagare, och denna 
ram är icke-diskriminerande, öppen och 
proportionerlig, samtidigt som den 
respekterar att förhållandet mellan 
arbetsmarknadens parter är olika i olika 
länder. Direktivet hindrar inte att det 
tillämpas arbets- och anställningsvillkor 
som är förmånligare för utstationerade 
arbetstagare.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13d) Detta direktiv bör inte på något sätt 
påverka utövandet av de grundläggande 
rättigheter som erkänns i 
medlemsstaterna och på unionsnivå, 
inklusive rätten eller friheten att strejka 
eller att vidta annan åtgärd som omfattas 
av arbetsmarknadsmodellen i 



PE621.616/ 11

SV

medlemsstaterna, i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis. Inte heller 
bör det påverka rätten att förhandla om, 
ingå och tillämpa kollektivavtal eller att 
vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Lagar eller andra författningar eller 
kollektivavtal som är tillämpliga i 
medlemsstaterna kan säkerställa att 
utläggandet på entreprenad inte ger företag 
möjlighet att undvika bestämmelser som 
garanterar vissa arbets- och 
anställningsvillkor som gäller lön. När 
sådana lönebestämmelser finns på nationell 
nivå får medlemsstaterna tillämpa dem på 
ett icke-diskriminerande sätt på företag 
som utstationerar arbetstagare på deras 
territorium, under förutsättning att de inte 
på ett oproportionerligt sätt inskränker det 
gränsöverskridande tillhandahållandet av 
tjänster.

(14) Lagar eller andra författningar och 
nationell praxis, inklusive administrativa 
bestämmelser eller kollektivavtal som är 
tillämpliga i medlemsstaterna kan 
säkerställa att utläggandet på entreprenad 
inte ger företag möjlighet att undvika 
bestämmelser som garanterar vissa arbets- 
och anställningsvillkor som gäller lön. När 
sådana lönebestämmelser finns på nationell 
nivå får medlemsstaterna tillämpa dem på 
ett icke-diskriminerande sätt på företag 
som utstationerar arbetstagare på deras 
territorium.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att missbruk i samband med 
utläggning på entreprenad ska kunna 
åtgärdas och utstationerade arbetstagares 
rättigheter skyddas bör medlemsstaterna, i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis, säkerställa att utstationerade 
arbetstagare får alla förmåner.

Ändringsförslag 23
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Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Medlemsstaterna bör tillämpa 
befintliga regler om utläggning på 
entreprenad strikt och konsekvent.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag ger uttryck 
för principen att grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor för arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag minst bör 
motsvara de villkor som skulle gälla för 
dem om de hade anställts av kundföretaget 
för att utföra samma arbete. Denna princip 
bör också tillämpas på arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag som är 
utstationerade i en annan medlemsstat.

(15) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag ger uttryck 
för principen att grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor för arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag minst bör 
motsvara de villkor som skulle gälla för 
dem om de hade anställts av kundföretaget 
för att utföra samma arbete. Denna princip 
bör också tillämpas på arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag som är 
utstationerade i en annan medlemsstat. 
Medlemsstaterna bör säkerställa 
likabehandling mellan utstationerade 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag och inhemskt 
anställda arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1. Punkt 1 ska ersättas med följande:
”(c) I egenskap av företag för uthyrning 
av arbetskraft eller företag som ställer 
arbetskraft till förfogande, verkställer 

”(c) I egenskap av företag för uthyrning 
av arbetskraft eller företag som ställer 
arbetskraft till förfogande, verkställer 
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utstationering av en arbetstagare till ett 
användarföretag som är etablerat eller som 
bedriver verksamhet inom en medlemsstats 
territorium, om det finns ett 
anställningsförhållande mellan företaget 
för uthyrning av arbetskraft eller det 
företag som ställer arbetskraft till 
förfogande och arbetstagaren under 
utstationeringstiden.”

utstationering av en arbetstagare till ett 
användarföretag som är etablerat eller som 
bedriver verksamhet inom en medlemsstats 
territorium, förutsatt att det finns ett 
anställningsförhållande mellan företaget 
för uthyrning av arbetskraft eller det 
företag som ställer arbetskraft till 
förfogande och arbetstagaren under 
utstationeringstiden.”

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. I artikel 1 ska följande punkt 
läggas till:
”4a. Detta direktiv ska på inget sätt 
påverka utövandet av de grundläggande 
rättigheter som erkänns i 
medlemsstaterna och på unionsnivå, 
inklusive rätten eller friheten att strejka 
eller att vidta annan åtgärd som omfattas 
av arbetsmarknadsmodellen i 
medlemsstaterna, i enlighet med nationell 
lagstiftning och/eller praxis. Inte heller 
ska det påverka rätten att förhandla om, 
ingå och tillämpa kollektivavtal eller att 
vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis.”

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 96/71/EG
Artikel 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a Artikel 2a

Utstationering som överstiger 24 månader Utstationering som överstiger 24 månader
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1. När utstationeringens förväntade 
eller faktiska varaktighet överstiger 24 
månader ska den medlemsstat inom vars 
territorium arbetstagaren är utstationerad 
anses vara det land där arbetet vanligen 
utförs.

1. Utstationering av arbetstagare ska 
vara tillfällig. När utstationeringens 
förväntade eller faktiska varaktighet 
överstiger 24 månader ska 
medlemsstaterna säkerställa att de företag 
som avses i artikel 1.1 garanterar att 
arbetstagare som är utstationerade på 
deras territorium inte bara får de arbets- 
och anställningsvillkor som avses i artikel 
3.1, utan också, oavsett vilken lag som 
gäller för anställningsförhållandet, alla 
arbets- och anställningsvillkor som gäller 
i den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls, förutsatt att dessa villkor 
är förmånligare för arbetstagaren än de 
som föreskrivs i den lag som gäller för 
anställningsförhållandet, med undantag 
för villkoren om ingående och 
uppsägning av anställningsavtalet. 

2. För tillämpningen av punkt 1 ska, vid 
utbyte av utstationerade arbetstagare som 
utför samma arbete på samma plats, den 
sammanlagda varaktigheten av de berörda 
arbetstagarnas utstationering beaktas, när 
det gäller arbetstagare som är 
utstationerade i minst sex månader.

2. För tillämpningen av punkt 1 ska, vid 
utbyte av utstationerade arbetstagare som 
utför samma arbete på samma plats, den 
sammanlagda varaktigheten av de berörda 
arbetstagarnas utstationering beaktas.

2a. Den medlemsstat där tjänsten 
tillhandahålls får, på motiverad ansökan 
från en tjänsteleverantör, förlänga tiden 
innan det börjar garanteras, i enlighet 
med punkt 1, att de arbets- och 
anställningsvillkor som gäller i den 
medlemsstaten också ska gälla för 
utstationerade arbetstagare, om de 
tjänster som tillhandahålls av det 
ifrågavarande företaget är avsedda att 
förbli tillfälliga under en längre tid. 
Medlemsstaterna ska handlägga sådana 
ansökningar på ett proportionerligt och 
icke-diskriminerande sätt samt i rätt tid, 
och motivera sina beslut. Om en 
medlemsstat beviljar en sådan ansökan 
ska företaget var tolfte månad ge en 
uppdaterad situationsbild, fram till dess 
att de ifrågavarande tjänsterna inte längre 
tillhandahålls. 
Den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten ska fatta beslut om 
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sådana ansökningar i överensstämmelse 
med artikel 4 i direktiv 2014/67/EU och 
förordning (EG) nr 883/2004 och därvid 
gå till väga på ett motiverat, 
proportionerligt och icke-diskriminerande 
sätt. 

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska, oavsett vilken 
lag som gäller för anställningsförhållandet, 
se till att de företag som anges i artikel 1.1 
på följande områden garanterar de 
arbetstagare som är utstationerade inom 
deras territorium de arbets- och 
anställningsvillkor som i den medlemsstat 
inom vars territorium arbetet utförs är 
fastställda

1. Medlemsstaterna ska, oavsett vilken 
lag som gäller för anställningsförhållandet, 
se till att de företag som anges i artikel 1.1 
på följande områden garanterar de 
arbetstagare som är utstationerade inom 
deras territorium likvärdiga arbets- och 
anställningsvillkor såsom de villkor som i 
den medlemsstat inom vars territorium 
arbetet utförs fastställs 

– i bestämmelser i lagar eller andra 
författningar, och/eller

– i bestämmelser i lagar eller andra 
författningar, och/eller

– i kollektivavtal eller skiljedomar som 
förklarats ha allmän giltighet enligt punkt 
8:

– i kollektivavtal eller skiljedomar 
enligt punkterna 8 och 8a:

(a) Längsta arbetstid och kortaste vilotid. (a) Längsta arbetstid och kortaste vilotid, 
inbegripet specifika åtgärder avseende 
nattarbete, arbete som utförs under 
veckoslut och allmänna helgdagar och 
skiftarbete.

(b) Minsta antal betalda semesterdagar 
per år.

(b) Minsta betalda ledighet per år.

(c) Lön, inklusive övertidsersättning. 
Denna punkt gäller dock inte 
kompletterande tjänstepensionssystem.

(c) Lön, inklusive övertidsersättning. 
Denna punkt gäller dock inte 
kompletterande tjänstepensionssystem.

(d) Villkor för att ställa arbetstagare till 
förfogande, särskilt genom företag för 
uthyrning av arbetskraft.

(d) Villkor för att ställa arbetstagare till 
förfogande, särskilt genom företag för 
uthyrning av arbetskraft.

(e) Säkerhet, hälsa och hygien på 
arbetsplatsen.

(e) Säkerhet, hälsa och hygien på 
arbetsplatsen.
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(f) Skyddsåtgärder med hänsyn till 
arbets- och anställningsvillkor för gravida 
kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn 
samt för barn och unga.

(f) Skyddsåtgärder med hänsyn till 
arbets- och anställningsvillkor för gravida 
kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn 
samt för barn och unga.

(g) Lika behandling av kvinnor och män 
samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling.

(g) Lika behandling av kvinnor och män 
samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling.

(ga) Arbetstagarnas 
bostadsförhållanden.
(gb) Ersättningar för utgifter för resa, 
kost och logi för arbetstagare som är 
borta från sin sedvanliga arbetsplats.

I detta direktiv avses med lön alla 
lönekomponenter som är obligatoriska 
enligt nationell lagstiftning eller andra 
författningar, kollektivavtal eller 
skiljedomar som förklarats ha allmän 
giltighet och/eller, om det saknas ett 
system för att förklara att kollektivavtal 
eller skiljedomar har allmän giltighet, 
andra kollektivavtal eller skiljedomar i 
den mening som avses i punkt 8 andra 
stycket, i de medlemsstater inom vars 
territorium arbetstagaren är utstationerad.

I detta direktiv ska begreppet lön 
fastställas enligt nationell lagstiftning 
och/eller praxis i de medlemsstater inom 
vars territorium arbetstagaren är 
utstationerad. 

Medlemsstaterna ska på den enda officiella 
nationella webbplats som avses i artikel 5 i 
direktiv 2014/67/EU offentliggöra 
lönekomponenterna i enlighet med led c.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis och 
utan onödigt dröjsmål, på den enda 
officiella nationella webbplatsen och på 
andra lämpliga sätt, enligt vad som avses i 
artikel 5.2 i direktiv 2014/67/EU öppet 
offentliggöra lönekomponenterna i enlighet 
med led c i denna punkt. Medlemsstaterna 
ska säkerställa att informationen på den 
enda officiella nationella webbplatsen är 
exakt och aktuell. Kommissionen ska på 
sin webbplats offentliggöra adresserna till 
de enda officiella nationella 
webbplatserna.
Ett företag ska inte vara ansvarigt för att 
det antingen inte tillämpat det ovan 
föreskrivna eller tillämpat det oriktigt, om, 
innan utstationeringen inleddes, 
informationen inte funnits på den enda 
officiella nationella webbplatsen eller 
varit oriktig.
För att undvika dubbel utbetalning ska, 
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enligt denna artikel, lön, tillägg eller 
kostnadsersättning som hänför sig till 
arbete utanför den plats där arbetet 
vanligen utförs aldrig kunna betalas mer 
än en gång till en utstationerad 
arbetstagare. Arbetstagaren ska omfattas 
av de arbets- och anställningsvillkor som 
är förmånligare för honom eller henne.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om företag som är etablerade på en 
medlemsstats territorium, enligt lagar eller 
andra författningar eller kollektivavtal, 
inom ramen för sina avtalsförpliktelser 
endast får lägga ut på entreprenad till 
företag som garanterar vissa arbets- och 
anställningsvillkor, får medlemsstaten, på 
ett icke-diskriminerande och 
proportionerligt sätt, föreskriva att sådana 
företag ska ha samma skyldighet när det 
gäller utläggande på entreprenad till 
företag som anges i artikel 1.1 som 
utstationerar arbetstagare till dess 
territorium.

1a. Om företag som är etablerade på en 
medlemsstats territorium, enligt lagar eller 
andra författningar eller kollektivavtal, 
inom ramen för sina avtalsförpliktelser 
endast får lägga ut på entreprenad till 
företag som garanterar vissa villkor som 
omfattar lön, får medlemsstaten, på ett 
icke-diskriminerande och proportionerligt 
sätt, föreskriva att samma skyldighet ska 
gälla för företag som utstationerar 
arbetstagare till medlemsstatens 
territorium. Dessa krav ska gälla endast 
för sådana anställda hos 
underleverantören som utstationeras till 
den ifrågavarande medlemsstaten.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 1aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska införas:
”1aa.Vid utläggning på entreprenad ska 
uppdragstagaren skriftligen, innan 
tjänsteavtalet börjar löpa, meddela en 
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tjänsteleverantör från en annan 
medlemsstat om vilka arbets- och 
anställningsvillkor som gäller i 
avlöningshänseende.”

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led bb (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 1ab (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Följande punkt ska införas:
”1ab.Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om alla åtgärder som avses 
i denna artikel. Kommissionen ska 
underrätta övriga medlemsstater om dessa 
åtgärder.” 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led ca (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 7 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ca) I punkt 7 ska andra stycket ersättas 
med följande:

Ersättningar som hör ihop med 
utstationeringen skall anses utgöra en del 
av minimilönen, om de inte utbetalas som 
ersättning för utgifter som i själva verket 
har uppkommit till följd av 
utstationeringen, t.ex. utgifter för resa, kost 
eller logi.”

”Ersättningar som hör ihop med 
utstationeringen ska anses utgöra en del av 
avlöningen, om de inte utbetalas som 
ersättning för utgifter som i själva verket 
har uppkommit till följd av 
utstationeringen, t.ex. utgifter för resa, kost 
eller logi.” I det fallet ska arbetsgivaren 
ersätta utgifterna och ersättningen ska 
inte dras av från lönen.” 

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
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Artikel 1 – led 2 – led cb (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Följande punkt ska införas: 
”8a. Medlemsstaterna får även, om de så 
beslutar, i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis och på icke-
diskriminerande grund, utgå från 
kollektivavtal eller skiljedomar som, enligt 
den medlemsstat där arbetet utförs, är 
representativa för det geografiska område, 
det yrke eller den näringsgren som berörs, 
och som erbjuder arbetstagaren de 
förmånligaste arbets- och 
anställningsvillkoren.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
uppgifter om eventuella kollektivavtal 
eller skiljedomar av detta slag finns 
utlagda på den enda officiella nationella 
webbplatsen. Kollektivavtal av detta slag 
ska gälla för utstationerade arbetstagare 
endast om de offentliggjorts på den enda 
officiella nationella webbplatsen. 
Ett företag ska inte vara ansvarigt för att 
det antingen inte tillämpat kollektivavtal 
av detta slag eller tillämpat dem oriktigt, 
om, innan utstationeringen inleddes, 
informationen inte funnits på den enda 
officiella nationella webbplatsen eller 
varit oriktig.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led d
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Punkt 9 ska utgå. (d) Punkt 9 ska ersättas med följande:
”Medlemsstaterna kan fastställa att de 
företag som anges i artikel 1.1 skall 
garantera arbetstagarna enligt artikel 1.3 
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c samma villkor som de som tillämpas för 
tillfälligt anställda arbetstagare i den 
medlemsstat inom vars territorium arbetet 
utförs.
Företag för uthyrning av arbetskraft eller 
rekryteringsföretag som är etablerade i en 
medlemsstat får hyra ut en arbetstagare 
till ett kundföretag som är etablerat eller 
bedriver verksamhet på en annan 
medlemsstats territorium, förutsatt att 
kundföretaget är etablerat eller bedriver 
verksamhet i samma medlemsstat som 
arbetstagaren utstationeras till. Om så 
inte är fallet ska den utstationerade 
arbetstagarens värdmedlemsstat 
medlemsstat anses vara den, där arbetet 
vanligen utförs, utan att detta påverkar de 
arbets- och anställningsvillkor som är 
förmånligare för arbetstagaren.” 

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led da (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 3 – punkt 10

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(da) Punkt 10 ska ersättas med följande:
10. Detta direktiv hindrar inte att 
medlemsstaterna, i enlighet med fördraget, 
på samma villkor ålägger de nationella 
företagen och företagen från andra 
medlemsstater

10. Detta direktiv hindrar inte 
medlemsstaterna att, i enlighet med 
fördraget och i överensstämmelse med 
nationell lagstiftning och praxis, tillämpa 
arbets- och anställningsvillkor på de 
nationella företagen och företagen från 
andra medlemsstater som bedriver 
verksamhet på deras territorium, i frågor 
av annat slag än de som anges i punkt 1 
första stycket, om bestämmelserna rör 
allmän ordning.

– arbets- och anställningsvillkor på 
andra områden än de som anges i punkt 1 
första stycket om bestämmelserna rör ordre 
public,
– arbets- och anställningsvillkor som 
är fastställda i kollektivavtal eller 
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skiljedomar enligt punkt 8 med avseende 
på annan verksamhet än de som anges i 
bilagan.

I detta direktiv avser bestämmelser som 
rör allmän ordning icke-diskriminerande 
åtgärder som vidtas i det allmännas 
intresse, varmed också avses åtgärder till 
förmån för arbetarskydd, lika behandling, 
lojal konkurrens och en välfungerande 
arbetsmarknad. Dessa åtgärder får inte 
tjäna ekonomiska intressen.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Andra strecksatsen i punkt 10 ska 
utgå. 

utgår

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. I artikel 4.2 ska första stycket 
ersättas med följande: 

Medlemsstaterna skall planera ett 
samarbete mellan de offentliga 
förvaltningar som i enlighet med nationell 
lagstiftning har behörighet att övervaka de 
arbets- och anställningsvillkor som anges i 
artikel 3. Detta samarbete består särskilt i 
att besvara motiverade förfrågningar från 
dessa offentliga förvaltningar om 
information angående utsändande av 
arbetstagare till andra medlemsstater, 
inbegripet uppenbart missbruk eller 
gränsöverskridande verksamheter som 
antas vara olagliga.

Medlemsstaterna skall planera ett 
samarbete mellan de offentliga 
förvaltningar som i enlighet med nationell 
lagstiftning har behörighet att övervaka de 
arbets- och anställningsvillkor som anges i 
artikel 3. Detta samarbete består särskilt i 
att besvara motiverade förfrågningar från 
dessa offentliga förvaltningar om 
information angående utsändande av 
arbetstagare till andra medlemsstater och 
bekämpa uppenbart missbruk eller 
gränsöverskridande fall av odeklarerat 
arbete och falskt egenföretagande. Detta 
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samarbete ska stödjas av det europeiska 
forumet för att förbättra samarbetet när 
det gäller att bekämpa odeklarerat arbete. 
Om sambandskontoret eller den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat från 
vilken arbetstagaren sänds ut inte har den 
information som efterfrågats av den 
behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten ska den sistnämnda 
myndigheten inbegära denna information 
från andra myndigheter eller organ. Om 
det fortsatt drar ut på tiden med 
tillhandahållandet av information till 
värdmedlemsstaten ska kommissionen 
underrättas och vidta lämpliga åtgärder.”

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 96/71/EG
Artikel 5 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b. Punkt 5 ska ersättas med följande:
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder om bestämmelserna i detta 
direktiv inte följs.

Värdmedlemsstaterna och 
medlemsstaterna där arbetsgivarna är 
etablerade är ansvariga för att övervaka, 
kontrollera och verkställa de skyldigheter 
som fastställs i detta direktiv, och ska 
vidta lämpliga åtgärder om 
bestämmelserna i detta direktiv inte följs. 
De föreskrivna påföljderna ska vara 
effektiva, proportionella och 
avskräckande.

De skall i synnerhet sörja för att 
arbetstagarna och/eller deras företrädare 
har tillgång till lämpliga förfaranden såvitt 
avser att säkerställa de skyldigheter som 
anges i detta direktiv.

De ska i synnerhet sörja för att 
arbetstagarna och/eller arbetstagarnas 
företrädare har tillgång till lämpliga 
förfaranden såvitt avser att säkerställa de 
skyldigheter som anges i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska, i fall av oseriös 
utstationering, se till att arbets- och 
anställningsvillkoren i den medlemsstat 
där tjänsten tillhandahålls tillämpas, 
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oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet.


