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Ändringsförslag  51 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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. 

(8) Utstationering är av tillfällig 

karaktär och utstationerade arbetstagare 

brukar återvända till ursprungslandet 

efter att ha slutfört det arbete som 

utstationeringen avsåg. Med tanke på den 

långa varaktigheten av vissa 

utstationeringar, och som ett erkännande 

av kopplingen mellan arbetsmarknaden i 

värdlandet och utstationeringen av 

arbetstagare under sådana långa 

perioder, är det dock nödvändigt att vid 

utstationeringar som varar längre än 

24 månader föreskriva att värdländerna 

bör säkerställa att företag som 

utstationerar arbetstagare på deras 

territorium garanterar en rad ytterligare 

villkor som det är obligatoriskt att 

tillämpa på arbetstagare i den 

medlemsstat där arbetet utförs. Den 

perioden bör förlängas vid en motiverad 

anmälan från tjänsteleverantören. 
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Arbetstagaren kommer framför allt att 

åtnjuta skydd och förmåner i enlighet 

med Rom I-förordningen. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/52 

Ändringsförslag  52 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

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) Att säkerställa ett bättre skydd för 

arbetstagare är nödvändigt för att trygga 

friheten att tillhandahålla tjänster på 

rättvis grund på både kort och lång sikt, 

särskilt genom att förhindra missbruk av 

de rättigheter som är garanterade i 

fördragen. 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. 

Alla bestämmelser som gäller för 

arbetstagare som är utstationerade på 

längre tid än 24 månader måste alltså 

vara förenliga med den friheten. Det följer 

av fast rättspraxis att inskränkningar i 

friheten att tillhandahålla tjänster är tillåtna 

endast om de kan motiveras av tvingande 

skäl av allmänintresse och om de är 

proportionerliga och nödvändiga. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/53 

Ändringsförslag  53 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Artikel 3 ska ändras på följande 

sätt: 

2. a) Punkt 1 ska ersättas med 

följande: 

 ”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 

medlemsstaternas territorium de arbets- 

och anställningsvillkor som i den 

medlemsstat inom vars territorium arbetet 

utförs är fastställda: 

 i lagar eller andra författningar, och/eller 

 i kollektivavtal eller skiljedomar som 

förklarats ha allmän giltighet eller på 

annat sätt tillämpas enligt artikel 3.8. 

 a) Längsta arbetstid och minimitider för 

vila. 

 b) Minsta antal betalda semesterdagar per 

år. 

 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. 

 e) Säkerhet, hälsa och hygien på 

arbetsplatsen. 

 f) Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- 
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och anställningsvillkor för gravida 

kvinnor eller kvinnor som nyligen fött 

barn samt för barn och unga. 

 g) Lika behandling av kvinnor och män 

samt andra bestämmelser om icke-

diskriminerande behandling. 

 h) Arbetstagarnas bostadsförhållanden, 

när arbetsgivaren ordnar med bostad till 

arbetstagare som är borta från sin vanliga 

arbetsplats. 

 i) Ersättningar för utgifter för resa, kost 

och logi för arbetstagare som är borta 

från hemmet av yrkesmässiga skäl. Detta 

led gäller bara utgifter för resa, kost och 

logi som en utstationerad arbetstagare har 

för resor till och från sin vanliga 

arbetsplats i den medlemsstat inom vars 

territorium arbetstagaren är 

utstationerad, eller när denne tillfälligt 

skickas av sin arbetsgivare från denna 

arbetsplats till en annan arbetsplats. 

 I detta direktiv ska begreppet lön 

definieras genom nationell lagstiftning 

och/eller praxis i den medlemsstat inom 

vars territorium arbetstagaren är 

utstationerad och innefatta alla 

lönekomponenter som är obligatoriska 

enligt nationella lagar eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som i den medlemsstaten 

förklarats ha allmän giltighet eller på 

annat sätt tillämpas i enlighet med artikel 

3.8. 

 Utan att det påverkar artikel 5 i 

direktiv 2014/67/EU ska medlemsstaterna, 

i enlighet med nationell lagstiftning 

och/eller praxis, utan onödigt dröjsmål 

och på ett öppet sätt, på den enda 

officiella nationella webbplatsen som 

avses i den artikeln, offentliggöra 

lönekomponenterna i enlighet med led c i 

denna punkt och samtliga arbets- och 

anställningsvillkor i enlighet med 

artikel 3.1a. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

informationen på den enda officiella 
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nationella webbplatsen är exakt och 

aktuell. Kommissionen ska på sin 

webbplats offentliggöra adresserna till de 

enda officiella nationella webbplatserna. 

Om det i informationen på den enda 

officiella nationella webbplatsen inte 

anges, i enlighet med artikel 5 i direktiv 

2014/67/EU, vilka arbets- och 

anställningsvillkor som gäller, ska detta 

beaktas i enlighet med nationell 

lagstiftning och/eller praxis när 

sanktioner fastställs för överträdelser av 

nationella bestämmelser som har antagits 

i enlighet med detta direktiv, i den 

utsträckning som krävs för att säkerställa 

att de är proportionella. 

1a. Om en utstationering faktiskt varar 

längre än 24 månader ska 

medlemsstaterna, oavsett vilken lag som 

gäller för anställningsförhållandet, 

säkerställa att de företag som avses i 

artikel 1.1, utöver de arbets- och 

anställningsvillkor som avses i punkt 1 i 

denna artikel, på grundval av 

likabehandling garanterar de arbetstagare 

som är utstationerade inom deras 

territorium samtliga tillämpliga arbets- 

och anställningsvillkor som i den 

medlemsstat där arbetet utförs fastställts 

a) i lagar eller andra författningar, 

och/eller i kollektivavtal eller skiljedomar 

som förklarats ha allmän giltighet eller på 

annat sätt tillämpas i enlighet med artikel 

3.8. 

Första stycket i denna punkt ska inte gälla 

följande: 

a) Förfarandena, formaliteterna och 

villkoren för ingående och uppsägning av 

anställningskontraktet, inbegripet 

konkurrensklausuler. 

b) Kompletterande tjänstepensionssystem. 

Om det företag som avses i artikel 1.1 

ersätter en utstationerad arbetstagare med 

en annan utstationerad arbetstagare som 

utför samma arbete på samma plats, ska 

utstationeringens varaktighet vid 

tillämpningen av denna punkt utgöras av 

den sammanlagda varaktigheten av 
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utstationeringstiden för de enskilda 

berörda arbetstagarna. Vid tillämpning av 

denna artikel ska begreppet ”samma 

arbete på samma plats” bland annat 

fastställas med hänsyn till vilket slags 

tjänst som ska tillhandahållas, det arbete 

som ska utföras och arbetsplatsens 

adress(er).” 

Or. en 

Motivering 

Avsikten med ändringsförslaget är att få den antagna texten att åter motsvara kommissionens 

förslag, där det ingick en tidsgräns på högst 24 månader för en utstationering. I dagens läge 

finns det ingen gräns för hur länge tjänster får tillhandahållas av utstationerade arbetstagare. 

Förhandlingsgruppen bantade ner tidsgränsen på 24 månader till bara 12 månader. Detta är en 

väldigt kort tid och innebär en klar begränsning av en av EU:s grundläggande friheter, 

nämligen den fria rörligheten för tjänster. 
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25.5.2018 A8-0319/54 

Ändringsförslag  54 

Martina Dlabajová 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Direktiven 96/71/EG 

och 2014/67/EU ska gälla för 

vägtransportsektorn först från och med 

den dag då en lagstiftningsakt 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 börjar 

tillämpas. 

Or. en 

Motivering 

Förhandlingsgruppen löste inte problemet med de aktuella överträdelseförfarandena och administrativa 

frågorna kring tillämpningen av direktiv 2014/67/EU (tillämpningsdirektivet) på transportsektorn. 

Avsikten med ändringsförslaget är att dessa åtgärder inte ska tillämpas, förrän det för transportsektorn 

antagits specifika bestämmelser och dessa börjat tillämpas (i form av särlagstiftning som ingår i paketet 

om rörlighet och för närvarande diskuteras). 

 


