
 

AM\1154290SV.docx  PE621.616v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/55 

Ändringsförslag  55 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

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

Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet tar del av 

kommissionens uttalande, som bifogas 

denna resolution. 

Or. en 

För kännedom återges uttalandet här: 

”UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

I artikel 3.7 andra stycket av direktiv 96/71/EG ändrat genom det direktiv som antagits i dag 

fastställs att 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. Där föreskrivs 

även att arbetsgivaren, utan hinder av punkt 1 h första stycket, ska ersätta den utstationerade 

arbetstagaren för sådana kostnader i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis som är 

tillämplig på anställningsförhållandet.  

Enligt kommissionens uppfattning avser ”nationell lagstiftning och/eller praxis som är 

tillämplig på anställningsförhållandet” i princip nationell lag och/eller praxis 

i hemmedlemsstaten, om inte annat fastställs i enlighet med EU:s bestämmelser om 

internationell privaträtt. Av Europeiska domstolens dom i mål C-396/13, punkt 59, framgår 

att begreppet ersättning också omfattar fall där arbetsgivaren betalar arbetstagarnas kostnader 

utan att dessa först behöver lägga ut dessa kostnader och sedan begära återbetalning. 

Kommissionen noterar att det direktiv som antagits i dag innehåller föreskrifter om att de 

reviderade bestämmelserna om utstationering, på grund av att arbetet inom den internationella 

vägtransportsektorn präglas av stor rörlighet, kommer att börja gälla för sektorn först från och 

med den dag då det börjar tillämpas en rättsakt om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller 

tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiven 

96/71/EG och 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn. 

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att skyndsamt anta den ifrågavarande 
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rättsakten så att bestämmelserna kan anpassas efter de specifika behoven hos utstationerade 

arbetstagare i sektorn, samtidigt som man säkerställer att den internationella 

vägtransportmarknaden fungerar väl. 

Fram till den dag då den sektorsspecifika rättsakten börjar tillämpas förblir direktiven 

96/71/EG och 2014/67/EU i kraft inom området vägtransporter. Dessa regler är inte 

tillämpliga på vägtransportverksamhet som inte räknas som utstationering.  

Kommissionen kommer att fortsätta att noga övervaka att gällande bestämmelser tillämpas 

korrekt, särskilt inom vägtransportsektorn, och vid behov, vidta åtgärder.” 

 

 


