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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016(0128), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0114/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverande yttranden från Bulgariens nationalförsamling, 

Tjeckiens senat och deputeradekammare, Danmarks folketing, Estlands parlament, 

Kroatiens parlament, Lettlands parlament, Litauens parlament, Ungerns parlament, 

Polens senat och sejm, Rumäniens senat och deputeradekammare och Slovakiens 

parlament, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 

december 20161, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 20132, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 

yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för 

rättsliga frågor (A8-0319/2017), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag.  

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 EUT C 75, 10.3.2017, s. 81. 
2 EUT C 185, 9.6.2017, s. 75. 
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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 

dessa principer omsätts i praktiken i syfte 

att garantera lika konkurrensvillkor för 

företag och respekt för arbetstagares 

rättigheter. 

(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 

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 
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(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. 

 

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 
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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. 

 ___________________ 

 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 
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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 

arbetstagare inom kundföretaget. 

(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 

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   9Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(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 

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 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 
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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 

allt att åtnjuta skydd och förmåner i 

enlighet med Rom I-förordningen. 

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. 

 

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.  
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

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). 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.” 

”(c) I egenskap av företag för uthyrning 

av arbetskraft eller företag som ställer 

arbetskraft till förfogande, verkställer 

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.” 

 



 

PE582.163v02-00 18/88 RR\1137464SV.docx 

SV 

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 

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 
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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 

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.  
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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. 

(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-

(g) Lika behandling av kvinnor och 

män samt andra bestämmelser om icke-
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diskriminerande behandling. 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, 

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 
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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 medlemsstat. 

 

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 

tjänsteleverantör från en annan 

medlemsstat om vilka arbets- och 

anställningsvillkor som gäller i 

avlöningshänseende.” 
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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 

Artikel 1 – led 2 – led cb (nytt) 
Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 8a (ny) 
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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 

c samma villkor som de som tillämpas för 

tillfälligt anställda arbetstagare i den 
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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 

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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antas vara olagliga. 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. 
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MOTIVERING 

Utstationering är en särskild form av tidsbunden rörlighet för arbetskraft, som bygger på 

friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster på den inre marknaden. I direktivet från 

1996 om utstationering av arbetstagare fastställs en uppsättning obligatoriska regler för vilka 

arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas på utstationerade arbetstagare. 

Utstationerade arbetstagare är visserligen anställda av det företag som sänder ut dem och 

lyder således under lagen i den ”utsändande” medlemsstaten, men det oaktat har de rätt att få 

del av en uppsättning grundläggande rättigheter som gäller i värdmedlemsstaten. Avsikten 

med detta är att garantera att dessa rättigheter och arbetsförhållanden skyddas överallt i 

Europa.  

Enligt kommissionen fanns det över 1,9 miljoner utstationerade arbetstagare i EU under 2014, 

vilket innebär en ökning med 10,3 procent jämfört med 2013 och med 44,4 procent jämfört 

med 2010. Av det sammanlagda antalet utstationerade arbetstagare arbetar 43,7 procent inom 

byggsektorn. Utstationering spelar en viktig roll också inom tillverknings-, undervisnings- 

samt hälso- och sjukvårdssektorn.  

Sedan 1996 har det skett en genomgripande förändring av den ekonomiska situationen och 

arbetsmarknadssituationen inom Europeiska unionen. Under de två senaste årtiondena har den 

inre marknaden vuxit och löneskillnaderna ökat.  

Fastän utstationeringen är en integrerad del av den inre marknaden kan den få oavsedda 

konsekvenser för vissa sektorer och regioner. Enligt kommissionen kan det hända att 

utstationerade arbetstagare inom vissa sektorer eller medlemsstater tjänar upp till 50 procent 

mindre än lokala arbetstagare, vilket snedvrider lika konkurrensvillkor mellan både företagen 

och arbetstagarna själva.  

Mot bakgrund av detta samt av ett flertal utslag från EU-domstolen om hur de nuvarande 

bestämmelserna ska tolkas har kommissionen föreslagit en översyn av direktivet om 

utstationering av arbetstagare, såsom ett komplement till tillämpningsdirektivet som antogs 

2014. 

Tillämpningsdirektivet har i huvudsak tagit sikte på att förstärka den praktiska tillämpningen 

och verkställigheten av bestämmelserna i direktivet från 1996 genom att inrikta sig på frågor 

kring bedrägeri och kringgående och genom att förbättra informationsutbytet mellan 

medlemsstaterna. Tyvärr har fram till dags dato inte alla medlemsstater införlivat direktivet.  

I tillämpningsdirektivet sägs dock ingenting om de mera grundläggande frågeställningarna 

med anknytning till ramen från 1996 när det gäller själva den kärna av arbets- och 

anställningsvillkor som utstationerade arbetstagare kan dra nytta av.  

Medföredragandena försöker i sitt förslag till betänkande att bygga vidare på kommissionens 

förslag och komma fram till en verkningsfull rättsakt som ska säkerställa lika 

konkurrensvillkor i samband med det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, 

tillsammans med ett sunt socialt skydd för utstationerade arbetstagare.  
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT BIDRAG FRÅN 

 
Medföredragandena skulle vilja ge till känna att de, under den tid då arbetet med detta 
betänkande pågick, kontaktats bland annat av följande företrädare för berörda parter och 
lobbyister: 
 
 

Enhet och/eller 

person 

Sveriges arbetsmarknadsdepartement 

Frankrikes ministerium för arbets- och sysselsättningsfrågor 

Maltas ministerium för social dialog, konsumentfrågor och medborgerliga friheter 

Republiken Frankrikes generalsekretariat för Europafrågor 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen  

Nederländernas ständiga representation vid Europeiska unionen 

Frankrikes ständiga representation vid Europeiska unionen 

Maltas ständiga representation vid Europeiska unionen 

Polens ständiga representation vid Europeiska unionen 

Regionkommittén 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

Republiken Frankrikes kommitté för ekonomiska frågor, socialfrågor och miljöfrågor  

EFS – Europeiska fackliga samorganisationen 

BusinessEurope 

European Confederation of Private Employment Services | Eurociett / World Employment 

Confederation 

EFBWW - Europeiska bygg- och träarbetarfederationen 

FIEC - European Construction Industry Federation 

Labour Mobility Initiative 

Konsentio Public Affairs, för Fair Transport Europe Campaigns räkning 

ETF - Europeiska transportarbetarfederationen 

CEEMET - Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based 

Industries 

EBC - Europeiska byggfederationen  

EBC - Europeiska byggfederationen  

DGB – Förbundet för tyska fackföreningar 

Chambre des salariés du Luxembourg 

OGBL - Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg 

LCGB - Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens 

FinUnions - Finlands löntagarorganisationers representation vid Europeiska unionen 

Danmarks fackliga kontor 

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor 

Norges fackliga kontor 

FFB - Fédération Française du Batiment  

Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. 

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France 

ÖGB - Austrian Trade Union Federation 
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CGPME - Centralförbundet för franska små och medelstora företag 

Vereniging MKB-Nederland 

BDA – Förbundet för tyska arbetsgivarföreningar 

UPA - Union Professionnelle Artisanale  

TBN - Transport Belangen Nederland 

MEDEF - Mouvement des entreprises de France 

Fédération Nationale des Transports Routiers France 

Fédération Nationale des Travaux Publics France 

ZDH - Zentralverband Des Deutschen Handwerks 

APCMA - Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France 
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RESERVATION 

i enlighet med artikel 52a.4 i arbetsordningen 

Martina Dlabajova 

 

 

Såsom en av skuggföredragandena röstade jag emot betänkandet i utskottet, eftersom jag inte 

anser att man uppnått någon balans mellan å ena sidan fri rörlighet för tjänster och å andra 

sidan skydd för arbetstagare. Som det framgår av de nedlagda rösterna och nej-rösterna kom 

betänkandet inte fullständigt att återspegla vad som bekymrar olika nationella delegationer 

inom Europaparlamentet. 

Jag välkomnar överenskommelsen om sektorsspecifika lösningar för transportsektorn och 

kompromissen om utstationerings längd (24 månader med möjlighet till förlängning).  

I och med att det saknas klarhet kring begreppet ”lön” instämmer jag med att det ska finnas en 

skyddsklausul för företagen, så att de inte blir ansvariga för att betala ut lönekomponenter i 

sådana fall där information om dessa saknats på den enda nationella webbplatsen eller varit 

oriktig. 

Jag noterar med oro att alla hänvisningar till friheten att tillhandahålla tjänster fått utgå i 

texten, liksom jag också oroar mig över försöken att kringskära de olika former av avtalsfrihet 

som Rom I-förordningen medger.  

Dessutom anser jag att det i praktiken inte är realistiskt att utländska företag ska vara tvungna 

att tillämpas alla kollektivavtal, och att detta kan skapa obefogade hinder för det 

gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster. 

Jag håller absolut inte med om att den rättsliga grunden ska utsträckas till sociala kapitel, så 

att tillämpningen av direktivet blir behäftad med rättsosäkerhet. 
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RESERVATION 

 

i enlighet med artikel 52a.4 i arbetsordningen 

från ENF-gruppen 

 

A. Europaparlamentet har gjort vissa bra förändringar i detta förslag till betänkande från 

Europaparlamentet, bland annat i fråga om likabehandling mellan dels utstationerade 

arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, dels inhemska arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag, liksom också genom att låta medlemsstaterna fritt få bestämma på 

nationell nivå om de vill förlänga utstationeringstiden eller inte.  

B. Översynen av detta direktiv är dock förhastad, då den görs redan före utvärderingen av 

tillämpningsdirektivet från 2014, alltså utan att det föreligger några konkreta uppgifter om det 

faktiska läget.  

C. Med tanke på att medlemsstaterna har så väldigt olika system räcker det inte med utbyte av 

begreppet ”minimilön” mot ”ersättning” för att man ska kunna hindra upprepade fall av 

missbruk, framför allt med utbetalningen av timlöner. 

D. Utfästelsen om utökat ansvar för uppdragsgivaren i händelse av att en underleverantör gör 

sig skyldig till oseriös utstationering har inte infriats.  

E. Den lagstiftning som är mest förmånlig ska gälla från och med den första dagen av 

utstationering.  

1. Gruppen ENF tar avstånd från det arbete som lagts ned på detta betänkande. Vi erkänner att 

man i viss mån sökt skärpa lagstiftningen, men vi anser att texten inte går tillräckligt långt, 

och vi kan inte ställa oss bakom den.  
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN 
RÄTTSLIGA GRUNDEN  

Thomas Händel 

Ordförande 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

BRYSSEL 

Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om utstationering av arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 

2016/0070(COD)) 

Med en skrivelse av den 24 mars 2017 begärde du i enlighet med artikel 39.2 i 

arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten hos den 

rättsliga grunden för ovannämnda kommissionsförslag. 

Vid utskottssammanträdet den 12 juni 2017 behandlade utskottet detta ärende. 

Utstationeringen av arbetstagare regleras av direktiv 96/71/EG som antogs på grundval av 

artikel 57 i EU-fördraget och artikel 66 i EU-fördraget. Artiklarna motsvaras nu av artikel 

53.1 och artikel 62 i EUF-fördraget, och kommissionen grundar sitt förslag till ändring av 

direktivet på dessa artiklar. 

Det förslag till betänkande som EMPL-utskottets medföredragande lagt fram syftar till att 

införa artiklarna 151 och 153.1 a och b i EUF-fördraget som kompletterande rättsliga grunder, 

och ändringsförslag har lämnats in som syftar till att som rättslig grund lägga till artiklarna 46 

och 56 i EUF-fördraget eller artikel 153 som helhet eller ersätta artikel 53.1 med artiklarna 54 

och 56 i EUF-fördraget. 

Vid sitt sammanträde den 12 juni 2017 beslutade utskottet för rättsliga frågor (13 röster för, 

11 emot och en nedlagd röst1) att rekommendera att ni behåller den rättsliga grund som 

kommissionen föreslår, dvs. artiklarna 53 och 62 i EUF-fördraget, eftersom de är lämpliga 

som rättslig grund för det föreslagna ändringsdirektivet. Artikel 153.2 i EUF-fördraget bör 

anses som en kompletterande rättslig grund, särskilt om parlamentet ytterligare betonar 

skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter. Om artikel 153 i EUF-fördraget läggs till 

som rättslig grund bör det i så fall hänvisas till artikel 153.1 a och b i förening med artikel 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (vice ordförande), Jean-Marie Cavada (vice ordförande), Laura Ferrara (vice ordförande), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (för Marie-Christine Boutonnet, enligt artikel 200.2), Antanas 

Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (för Tadeusz Zwiefka, enligt artikel 200.2), Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (för Jiři Maštálka, enligt artikel 200.2), Merja Kyllönen (för Kostas 

Chrysogonos, enligt artikel 200.2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Dariusz Rosati (för Rosa Estaràs Ferragut, enligt artikel 200.2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (för 

Evelyn Regner, enligt artikel 200.2), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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153.2 i EUF-fördraget. 

1. Bakgrund 

 

Utstationering av arbetstagare regleras i direktiv 96/71/EG som antogs på grundval av artikel 

57 i EG-fördraget och artikel 66 i EG-fördraget. Artiklarna motsvaras nu av artikel 53.1 och 

artikel 62 i EUF-fördraget, och kommissionen grundar sitt förslag till ändring av direktivet på 

dessa artiklar.  

Direktiv 96/71/EG fastställer EU:s regelverk för att främja och underlätta tillhandahållandet 

av tjänster över gränserna genom tillfällig utstationering av arbetstagare i en annan 

medlemsstat. Mer nyligen antogs tillämpningsdirektivet 2014/67/EU i syfte att stärka 

tillgängliga instrument för att bekämpa och bestraffa kringgående, bedrägeri och missbruk 

inom området utstationering av arbetstagare.  

Enligt gällande bestämmelser måste de utsändande företagen respektera vissa grundläggande 

rättigheter i värdlandet, däribland minimilön. Bestämmelsen leder till betydande skillnader i 

lönenivå mellan utstationerade och lokala arbetstagare i värdländerna, och de beräknas variera 

mellan 10 % och 50 % beroende på länder och sektorer, vilket snedvrider konkurrensen 

mellan företagen genom att utsändande företag får lägre arbetskraftskostnad än de lokala 

företagen i värdmedlemsstaterna.  

Enligt motiveringen till förslaget syftade direktivet 96/71 till att ”skapa jämvikt mellan målen 

att främja och underlätta ett gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, säkerställa 

skyddet för utstationerade arbetstagare och garantera lika villkor mellan inhemska och 

utländska konkurrenter”, en jämvikt som hittills inte uppnåtts. För att skapa balans i direktivet 

införs i förslaget principen om lika lön för lika arbete, och inte bara att minimilöner ska 

betalas, och generellt bindande kollektivavtal utvidgas till alla sektorer.  

Förslaget fastställer att värdmedlemsstatens arbetsrätt ska tillämpas på långvariga 

utstationeringar på över 24 månader vid antagandet att detta är den plats där arbetet vanligen 

utförs. Valet av 24 månader är motiverat bl.a. av att detta är i överensstämmelse med 

bestämmelserna om samordning av systemen för social trygghet. Syftet med förslaget är 

också att införa lika lön för utstationerade arbetstagare i underleverantörskedjor och 

arbetstagare hos huvudentreprenören genom att tillämpa den senares arbetsvillkor, inbegripet 

villkor i företagsavtal, om sådana finns och obligatorisk tillämpning av lika villkor för 

utstationerade arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och lokalanställd 

uthyrningspersonal. 

 

2. Relevanta fördragsartiklar 

 

Kommissionens förslag är baserat på artiklarna 53 och 62 i EUF-fördraget, som har följande 

lydelse: 

Artikel 53  

(f.d. artikel 47 i EG-fördraget)  

1. För att underlätta för personer att starta och utöva förvärvsverksamhet som 

egenföretagare ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet utfärda direktiv som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, 

utbildnings- och andra behörighetsbevis och till samordning av medlemsstaternas 
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bestämmelser i lagar och andra författningar om inledande och utövande av 

förvärvsverksamhet som egenföretagare. 

Artikel 62  

(f.d. artikel 55 i EG-fördraget)  

Bestämmelserna i artiklarna 51–54 ska tillämpas på de sakområden som regleras i detta 

kapitel. 

Förslaget till betänkande vill lägga till artiklarna 151 och 153.1 i EUF-fördraget, som har 

följande lydelse: 

Artikel 151  

(f.d. artikel 136 i EG-fördraget)  

Unionens och medlemsstaternas mål ska under beaktande av sådana grundläggande sociala 

rättigheter som anges i den europeiska sociala stadgan, som undertecknades i Turin 

den 18 oktober 1961, och i 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande 

sociala rättigheter, vara att främja sysselsättningen, att förbättra levnads- och arbetsvillkor 

och därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls, att 

åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en 

utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög sysselsättning samt 

att bekämpa social utslagning.  

I detta syfte ska unionen och medlemsstaterna genomföra åtgärder som tar hänsyn till 

skillnaderna i nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, och till behovet av 

att bevara unionsekonomins konkurrenskraft. 

Artikel 153  

(f.d. artikel 137 i EG-fördraget)  

1. För att uppnå målen i artikel 151 ska unionen understödja och komplettera 

medlemsstaternas verksamhet inom följande områden:  

a) Förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.  

b) Arbetsvillkor.  

c) Social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna.  

d) Skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla.  

e) Information till och samråd med arbetstagarna. (f) Företrädande och kollektivt 

tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen, inbegripet medbestämmande, 

om inte annat följer av punkt 5.  

g) Anställningsvillkor för medborgare i tredje land som lagligt vistas inom unionens 

territorium.  

h) Integrering av personer som står utanför arbetsmarknaden, utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 166.  

i) Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor 

och män på arbetsplatsen.  

j) Kampen mot social utslagning.  
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k) Modernisering av systemen för socialt skydd, utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt c.  

2. I detta syfte kan Europaparlamentet och rådet  

a) besluta om åtgärder som är avsedda att främja samarbetet mellan medlemsstaterna genom 

initiativ som syftar till att öka kunskapen, utveckla utbytet av information och beprövade 

erfarenheter, främja nyskapande tillvägagångssätt och utvärdera erfarenheter, med undantag 

av åtgärder som omfattar harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra 

författningar,  

b) på de områden som avses i punkt 1 a–i genom direktiv anta minimikrav, som ska 

genomföras gradvis, varvid hänsyn ska tas till rådande förhållanden och tekniska 

bestämmelser i var och en av medlemsstaterna. I dessa direktiv ska sådana administrativa, 

finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av 

små och medelstora företag.  

Europaparlamentet och rådet ska besluta i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 

efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.  

På de områden som avses i punkt 1 c, d, f och g ska rådet besluta i enlighet med ett särskilt 

lagstiftningsförfarande, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet och nämnda 

kommittéer.  

Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört 

Europaparlamentet besluta att göra det ordinarie lagstiftningsförfarandet tillämpligt på 

punkt 1 d, f och g.  

3. En medlemsstat kan på gemensam begäran av arbetsmarknadens parter överlåta åt dessa 

att genomföra direktiv som har antagits enligt punkt 2 eller, i förekommande fall, ett beslut 

som rådet har antagit i enlighet med artikel 155.  

I så fall ska medlemsstaten se till att arbetsmarknadens parter, senast då ett direktiv eller ett 

beslut ska vara införlivat eller genomfört, i samförstånd har vidtagit de åtgärder som behövs; 

den berörda medlemsstaten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontinuerligt kunna 

säkerställa de resultat som föreskrivs i direktivet eller beslutet. 

De ändringsförslag som lagts fram i det ansvariga utskottet syftar till att införa artiklarna 46, 

54 och 56 i EUF-fördraget som ytterligare eller alternativ rättslig grund. De har följande 

lydelse: 

Artikel 46  

(f.d. artikel 40 i EG-fördraget)  

Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 

efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv eller förordningar i vilka 

de åtgärder anges som är nödvändiga för att genomföra den fria rörlighet för arbetstagare 

som definieras i artikel 45, och därvid särskilt  

a) säkerställa ett nära samarbete mellan nationella arbetsmarknadsmyndigheter,  

b) avveckla sådana administrativa förfaranden och sådan administrativ praxis samt sådana 

kvalifikationstider för tillträde till lediga anställningar som har sin grund antingen i inhemsk 

lagstiftning eller i avtal som tidigare har ingåtts mellan medlemsstaterna, och som skulle 

kunna hindra den fria rörligheten för arbetstagare om de behölls,  



 

PE582.163v02-00 38/88 RR\1137464SV.docx 

SV 

c) avveckla alla sådana kvalifikationstider och andra restriktioner, som föreskrivs antingen 

i inhemsk lagstiftning eller i avtal som tidigare har ingåtts mellan medlemsstaterna, och som 

för arbetstagare från övriga medlemsstater uppställer andra villkor i fråga om fritt val av 

anställning än för inhemska arbetstagare,  

d) inrätta system för arbetsförmedling som kan skapa balans mellan tillgång och efterfrågan 

på arbetsmarknaden på ett sätt som undanröjer allvarliga risker för levnadsstandarden och 

sysselsättningsnivån inom olika regioner och industrier. 

 

Artikel 54  

(f.d. artikel 48 i EG-fördraget)  

Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, 

sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen ska vid tillämpningen av 

bestämmelserna i detta kapitel likställas med fysiska personer som är medborgare i 

medlemsstaterna.  

Med ”bolag” förstås bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa 

sammanslutningar samt andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med 

undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte. 

 

Artikel 56  

(f.d. artikel 49 i EG-fördraget)  

Inom ramen för nedanstående bestämmelser 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.  

Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta 

att bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas även på medborgare i tredje land som 

tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig inom unionen. 

 

3. Rättspraxis i fråga om den rättsliga grunden 

 

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 

gemenskapen [numera: unionen] ... ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för 

domstolsprövning ... bland annat rättsaktens syfte och innehåll”1. En felaktig rättslig grund 

kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras.2 

När det gäller frågan om fler än en rättslig grund gäller följande: Om bedömningen av en 

åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den har två beståndsdelar, av 

vilka den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller 

beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste åtgärden ha en 

enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller 

avgörande avsikten eller beståndsdelen.3 Om det finns flera avsikter med en rättsakt eller den 

                                                 
1 Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 45 och mål C-130/10, 

parlamentet mot rådet, REG 2012, punkt 42, och där angiven rättspraxis. 
2 Yttrande 2/00 över Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5. 
3 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-411/06, kommissionen mot 

parlamentet och rådet, REG 2009, I-7585, punkt 46 och där angiven rättspraxis; C-490/10, parlamentet mot 

rådet, EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34. 
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har flera beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas och ingen av dem 

är sekundär och indirekt i förhållande till de andra, måste rättsakten däremot antas med stöd 

av de olika bestämmelser i fördraget som är relevanta i sammanhanget.1 

Två rättsliga grunder kan dock inte användas om de förfaranden som föreskrivs för de båda 

grunderna inte överensstämmer med varandra och/eller när en kumulering av rättsliga grunder 

kan påverka parlamentets rättigheter. 2 

 

4. Förslagets syfte och innehåll 

 

Direktiv 96/71/EG innehåller ingen artikel där direktivets mål och syfte uttryckligen framgår, 

och kommissionen föreslår inga ändringar i detta avseende. Dock kan de fyra första skälen i 

förslaget ge en antydan. De har följande lydelse: 

(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 dessa 

principer omsätts i praktiken i syfte att garantera lika konkurrensvillkor för företag och 

respekt för arbetstagares rättigheter. 

(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. 

(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. 

(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. 

Det första och andra skälet betonar friheten att tillhandahålla tjänster, det tredje och fjärde 

skälet social rättvisa och nödvändigheten av att bedöma om direktivet fortfarande ”skapar rätt 

balans mellan behovet att främja friheten att tillhandahålla tjänster och behovet att skydda 

utstationerade arbetstagares rättigheter”. 

En analys visar att aspekten att skapa större balans mellan friheten att tillhandahålla tjänster 

och skyddet av arbetstagares rättigheter åtminstone ingår i förslagets mål. 

Som framgår av ovanstående syftar förslaget till att lika lönebestämmelser ska införas för 

långvarig utstationering och till att generellt bindande kollektivavtal ska utvidgas till alla 

sektorer. 

                                                 
1 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40; Mål C-411/06, kommissionen mot 

parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585, punkt 47; Mål C-178/03, kommissionen mot Europaparlamentet 

och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56. 
2 Mål C-178/2003, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-0107, punkt 57; förenade 

målen C-164/97 och C-165/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I-1139, punkt 14; mål C-300/89, 

kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25; Mål C-338/01, kommissionen 

mot rådet, REG 2004, s. I-4829 (återvinning av indirekta skatter), punkt 57.  
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Lika lönebestämmelser kommer att bidra till att öka lönen för utstationerade arbetstagare, 

minska löneskillnaderna i förhållande till lokala arbetstagare och skapa lika konkurrensvillkor 

mellan företagen i värdländerna. 

Dessutom kan bestämmelser om likabehandling vid långvariga utstationeringar på över 24 

månader och om underleverantörskedjor också minska arbetskraftskostnadens roll som 

konkurrensfaktor genom minskad konkurrenskraft för de företag som är belägna i 

medlemsstater med sämre lönevillkor, särskilt i arbetsintensiva sektorer.  

I förslaget står att den nya artikel 2a till direktiv 97/71/EG ”handlar om vilken arbetsrätt som 

ska tillämpas på utstationerade arbetstagare när utstationeringens förväntade eller faktiska 

varaktighet överstiger 24 månader” och att domstolen konsekvent har hävdat att 

”distinktionen mellan etableringsfrihet och frihet att tillfälligt tillhandahålla tjänster måste 

göras från fall till fall, med hänsyn tagen till inte bara tjänstens varaktighet, utan även hur ofta 

den ägt rum, dess regelbundenhet och kontinuitet”. 

Eftersom syftet med det föreslagna direktivet också är att förhindra kringgående av 

bestämmelsen i punkt 1 förtydligas i punkt 2 att vid utbyte av en arbetstagare som utför 

samma arbete måste utstationeringens varaktighet beräknas med beaktande av de berörda 

arbetstagarnas sammanlagda utstationering. Bestämmelsen i punkt 1 ska tillämpas då den 

sammanlagda varaktigheten överstiger 24 månader men, för att respektera 

proportionalitetsprincipen, endast på arbetstagare som utstationeras i minst sex månader. 

Förslaget inför också flera ändringar av artikel 3 a i direktivet, särskilt när det gäller att ålägga 

medlemsstaterna att ”offentliggöra information om lönekomponenter” och en ny bestämmelse 

i led b läggs till för att ge ”medlemsstaterna befogenhet att ålägga företag att endast lägga ut 

på entreprenad till företag som ger arbetstagare vissa lönevillkor som gäller för 

huvudentreprenören, även de som följer av kollektivavtal utan allmän giltighet”. 

I det nya stycket i artikel 1.3 c i direktivet anges att ”de villkor som ska tillämpas på 

gränsöverskridande bemanningsföretag som hyr ut arbetstagare måste vara samma som, enligt 

artikel 5 i direktiv 2008/104/EG, tillämpas på nationella bemanningsföretag som hyr ut 

arbetstagare. I motsats till artikel 3.9 i direktivet är detta nu en rättslig skyldighet för 

medlemsstaterna”. 

 

5. Fastställande av lämplig rättslig grund 

 

Valet av rättslig grund för en EU-åtgärd måste grundas på objektiva faktorer som kan bli 

föremål för domstolsprövning, framför allt åtgärdens syfte och innehåll. Det är dessutom 

uteslutet att använda två rättsliga grunder om de förfaranden som föreskrivs för de båda 

grunderna är oförenliga med varandra eller när en kumulering av rättsliga grunder kan 

påverka parlamentets rättigheter. 

Det bör framför allt kontrolleras att bestämmelsen i fördraget uppfyller kraven för att vara 

rättslig grund. Det följer av principen om tilldelade befogenheter, som föreskrivs i artikel 5 i 

EU-fördraget, att unionen endast ska handla när fördragen ger den befogenhet att göra det. 

Vidare ska artikel 289 i EUF-fördraget förstås som att det ska finnas en uttrycklig hänvisning 

i en fördragsbestämmelse till ett lagstiftningsförfarande för att unionen ska anta en rättsakt om 

ett specifikt område. En bestämmelse i fördragen som inte hänvisar till ett förfarande för 

antagande av en akt kan därför inte utgöra en rättslig grund för ett direktiv. Den 

fördragsbestämmelse som används som rättslig grund ska också göra det möjligt att vidta en 
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åtgärd, vars syfte och innehåll motsvarar den tilldelade befogenheten enligt bestämmelsen 

som används som rättslig grund för rättsakten.  

De bestämmelser som kommissionen föreslår uppfyller klart både de allmänna kraven för 

rättslig grund och är också lämpliga när det gäller förslagets syfte och innehåll, i den 

utsträckning detta, som i fallet med direktiv 96/71/EG, är att främja friheten att tillhandahålla 

tjänster med hjälp av utstationering av arbetstagare.  

I detta fall är användningen av dubbel rättslig grund en rent teknisk fråga, eftersom kapitel 3 

om tjänster i avdelning IV i EUF-fördraget inte innehåller en lämplig rättslig grund för den 

sorts åtgärder som direktiv 96/71/EG reglerar och som förslaget syftar till att reglera. Artikel 

62 i EUF-fördraget utvidgar dock tillämpningen av artiklarna 51–54 till kapitlet om tjänster, 

vilket gör det möjligt att använda bestämmelserna i artikel 53 tillsammans med artikel 62 i 

EUF-fördraget som rättslig grund. 

Eftersom utskottet för sysselsättning och sociala frågor i sin begäran om ett yttrande över den 

rättsliga grunden inte bara nämnde ändringsförslagen i förslaget till betänkande utan också de 

ändringsförslag som lagts fram i det ansvariga utskottet kommer dessa också att behandlas. 

Två av de bestämmelser som föreslagits som rättslig grund, nämligen artiklarna 54 och 151 i 

EUF-fördraget, kan inte användas som rättslig grund då de inte innehåller någon hänvisning 

till ett lagstiftningsförfarande, och de behöver därför inte behandlas ytterligare.  

Artiklarna 46 och 56 i EUF-fördraget hänvisar till det ordinarie lagstiftningsförfarandet. En 

granskning av vilka åtgärder som artiklarna ger EU möjlighet att vidta visar dock att de inte 

motsvarar förslagets syfte och innehåll. Artikel 46 i EUF-fördraget listar ett antal åtgärder 

som syftar till att främja fri rörlighet för arbetstagare genom en välfungerande gemensam 

arbetsmarknad. Inget av detta motsvarar syftet och innehållet i det gällande direktivet eller i 

förslaget. Artikel 56 i EUF-fördraget ger möjlighet att utvidga friheten att tillhandahålla 

tjänster till medborgare i tredje land som har etablerat sig i EU, vilket uppenbart inte är vad 

förslaget handlar om. För att någon av artiklarna ska utgöra rättslig grund måste det till en helt 

annan rättsakt. 

Frågan som kvarstår är om artikel 153 i EUF-fördraget kan läggas till och huvudsakligen vara 

en andra rättslig grund. Punkt 2 i artikeln utgör den rättsliga grunden för antagande av direktiv 

som fastställer de minimikrav inom socialpolitiken som räknas upp i punkt 1 i artikeln. 

Artikel 153.1 a och b, som har föreslagits som kompletterande rättslig grund, hänvisar till 

”förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet” och 

till ”arbetsvillkor”. Direktiv som ska verka för att uppnå målen i led a och b ska antas enligt 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Med beaktande av förslagets syfte, såsom det uttrycks särskilt i de inledande skälen, samt de 

föreslagna ändringarna till artiklarna i direktiv 96/71/EG, kan man dra slutsatsen att det läggs 

större vikt vid skyddet av arbetstagarnas rättigheter i förslaget jämfört med gällande direktiv. 

Om förslaget antas skulle det ändra balansen ”mellan behovet att främja friheten att 

tillhandahålla tjänster och behovet att skydda utstationerade arbetstagares rättigheter” som det 

hänvisas till i skäl 4 i förslaget till skydd av utstationerade arbetstagares rättigheter.  

Hänvisningen i skäl 4 i förslaget till nödvändigheten av 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” 

verkar också signalera att den senare aspekten har varit en av orsakerna till kommissionens 

beslut att föreslå ändringarna av direktivet, även om säkerställandet av lika konkurrensvillkor 

för företag som nämns i skäl 1 förmodligen också har varit relevant i detta hänseende. 
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Även om att främja friheten att tillhandahålla tjänster genom utstationering av arbetstagare 

fortfarande är ett mål i förslaget som motiverar den rättsliga grund som kommissionen 

föreslår, kan det argumenteras för att det är befogat att se förslagets ökade betoning på 

skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter som ett separat och lika viktigt mål, som 

avspeglas i förslagets innehåll, och att en dubbel rättslig grund i så fall kan vara lämplig.  

Vid bedömningen av lämpligheten av att lägga till artikel 153 i EUF-fördraget som en de 

facto andra rättslig grund bör man också ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt. Förslaget till 

betänkande som medordförandena i det ansvariga utskottet lagt fram ger uppenbart en 

antydan om detta, och förefaller vilja ändra balansen ytterligare i riktning mot skyddet av 

utstationerade arbetstagares rättigheter. Icke desto mindre har nästan 500 ändringsförslag 

lämnats in till förslaget till betänkande och två utskott ska yttra sig om betänkandet, varför ett 

slutligt yttrande också bör ta hänsyn till det antagna betänkandet. 

När det gäller artikel 153 i EUF-fördraget som rättslig grund bör det noteras att det inte kan 

hänvisas till enbart punkt 1 i artikeln, eftersom hänvisningen till lagstiftningsförfarande finns i 

punkt 2 i artikeln. Om artikel 153 används ska hänvisning göras till punkt 2 i artikeln.1 Det 

bör även noteras att punkt 2 hänvisar till två olika förfaranden, det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och ett särskilt lagstiftningsförfarande, beroende på vilket eller vilka 

av de mål som anges i leden i artikel 153.1 som rättsakten gäller. Därför bör det inte hänvisas 

till artikel 153 i EUF-fördraget som helhet, och om målen är de som uttrycks i artikel 153.1 a 

och b bör det framgå klart att dessa bestämmelser ska läsas i förening med artikel 153.2. 

 

6. Slutsats 

 

De rättsliga grunder som kommissionen föreslår, artiklarna 53 och 62 i EUF-fördraget, är 

lämpliga som rättsliga grunder för det föreslagna ändringsdirektivet. Artikel 153.2 i EUF-

fördraget bör anses som en kompletterande rättslig grund, särskilt om parlamentet ytterligare 

stärker betoningen på skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter. Om artikel 153 i 

EUF-fördraget läggs till som rättslig grund bör det i så fall hänvisas till artikel 153.1 a och b 

tillsammans med artikel 153.2 i EUF-fördraget. 

 

Med vänlig hälsning 

Pavel Svoboda 

  

                                                 
1 Kommissionen har traditionellt endast hänvisat till punkt 2. För ett färskt exempel se t.ex. förslaget om ändring 

av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena 

ämnen i arbetet (COM(2016)0248 final). 
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15.5.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD 

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor  

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 

samband med tillhandahållande av tjänster 

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

Föredragande av yttrande: Vicky Ford 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 

och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

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 

dessa principer omsätts i praktiken i syfte 

att garantera lika konkurrensvillkor för 

företag och respekt för arbetstagares 

rättigheter. 

(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 

dessa principer omsätts i praktiken i syfte 

att garantera lika konkurrensvillkor för 

företag och bekämpa illojal konkurrens 

samtidigt som respekten för arbetstagares 

rättigheter säkerställs. Skillnader i lön 

eller i tillgång till kapital bör inte i sig 

betraktas som illojal konkurrens. 
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Ändringsförslag  2 

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. 

Huruvida en tjänst tillhandahålls 

tillfälligt eller inte ska avgöras i varje 

enskilt fall på grundval av tjänstens 

varaktighet, hur ofta den tillhandahålls, 

dess regelbundenhet och dess kontinuitet. 

I artikel 56 i EUF-fördraget föreskrivs att 

inskränkningar i friheten att 

tillhandahålla tjänster är förbjudna. 

 

Ändringsförslag  3 

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 genom en 

hög utbildningsnivå och en hög 

hälsoskyddsnivå för människor. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Bekämpning av bedrägerier, social 
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dumpning samt missbruk och 

kringgående av reglerna för 

utstationering är en prioritet. Det är 

följaktligen absolut nödvändigt att skärpa 

EU:s regler för utstationering. 

 

Ändringsförslag  5 

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 dess antagande 

skapar direktivet om utstationering av 

arbetstagare med tanke på de många 

bedrägerifallen samt olämplig nationell 

lagstiftning fortfarande inte rätt balans 

mellan behovet att främja friheten att 

tillhandahålla tjänster och behovet att 

skydda utstationerade arbetstagares 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag  6 

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 

arbetstagare inom kundföretaget. 

 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 

arbetstagare inom kundföretaget. När 

dessa principer tillämpas måste den 

relevanta rättspraxisen från EU-

domstolen tas i beaktande och 

respekteras. 
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Motivering 

Se bl.a. C-341/05, Laval-målet punkt 60, mål C-490/04, punkt 19, de förenade målen C-49/98, 

C-50/98, C-52/98 till C-54/98 och C-68/98 till C-71/98. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) I artiklarna 3 och 8 i Rom I-

förordningen anges att det är den lag som 

de berörda parterna väljer som ska 

tillämpas på ett enskilt anställningsavtal. 

Ett sådant val får inte beröva den 

anställde skyddet i de obligatoriska lagar i 

ett land som annars skulle ha gällt om 

inte parterna valt något annat. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Arbetsgivares och arbetstagares 

frihet att välja tillämplig lag bör vara en 

av hörnstenarna i både den fria 

rörligheten för arbetstagare och friheten 

att tillhandahålla tjänster. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

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. 

(7) Enligt Rom I-förordningen ska 

vidare det land där arbetet vanligen utförs 

inte anses ha ändrats när arbetstagaren 

tillfälligt utför sitt arbete i ett annat land. 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Genom rättspraxis i EU-domstolen 

har det tydligt fastställts att utstationerade 

arbetstagare på intet sätt får tillträde till 

värdlandets arbetsmarknad om de 

återvänder till sitt ursprungsland efter att 

ha slutfört sitt arbete. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 7b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7b) EU-domstolen har angett att 

frågan om tillhandahållandet av en tjänst 

är av tillfällig karaktär ska avgöras 

utifrån en bedömning av 

tillhandahållandets varaktighet, hur ofta 

det äger rum, dess regelbundenhet och 

tjänstens kontinuitet. Den som i 

fördragets mening tillhandahåller tjänster 

kan i värdmedlemsstaten förse sig med 

nödvändig infrastruktur för att kunna 

fullgöra tjänsten. 

(Mål C-55/94, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 

Milano, [1995] REG s. I-04165, punkt 39. Mål C-396/1, Sähköalojen ammattiliitto ry c/ 

Elektrobudowa Spółka Akcyjna [2015] Mål C-396/1.) 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 7c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7c) Ett av syftena med direktiv 

2014/67/EU är också att identifiera 

faktisk utstationering och förhindra att 
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reglerna missbrukas och kringgås. 

 

Ändringsförslag  13 

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 allt att åtnjuta skydd och 

förmåner i enlighet med Rom I-

förordningen. 

utgår 
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Ändringsförslag  14 

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) I artikel 56 i EUF-fördraget krävs 

att varje inskränkning i friheten att 

tillhandahålla tjänster ska förbjudas även 

om inskränkningen gäller utan åtskillnad 

mellan nationella tjänsteleverantörer och 

tjänsteleverantörer i andra medlemsstater, 

något som riskerar att förhindra, hämma 

och minska attraktionsvärdet för den 

verksamhet som bedrivs av en 

tjänsteleverantör som är etablerad i en 

annan medlemsstat där denne lagligen 

tillhandahåller liknande tjänster. Det 

följer av fast rättspraxis att inskränkningar 

i friheten att tillhandahålla tjänster endast 

är tillåtna om de kan motiveras av 

tvingande skäl som har att göra med 

allmänintresse och måste vara lämpliga, 

proportionerliga och nödvändiga. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) I direktiv 2014/67/EU om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG 

tillhandahålls ett antal bestämmelser för 

att säkerställa att regler för utstationering 

av arbetstagare tillämpas och efterlevs av 

alla tjänsteleverantörer. I artikel 4 i 

tillämpningsdirektivet finns en 

förteckning över omständigheter som ska 

bedömas för att identifiera faktisk 

utstationering och förhindra att reglerna 

missbrukas och kringgås. 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) 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 transporter präglas av stor 

rörlighet ger utstationering av arbetstagare 

upphov till särskilda rättsliga frågor och 

svårigheter (särskilt när kopplingarna till 

den berörda medlemsstaten är 

otillräckliga). Kommissionen har 

meddelat att den kommer att behandla 

frågan genom sektorsspecifik lagstiftning 

och därigenom undanta denna sektor från 

bestämmelserna i direktiv 96/71/EG. 

Transporttjänster som transitering, 

internationella transporter och kopplat 

cabotage omfattas därför inte av 

tillämpningsområdet för detta direktiv.  

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

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 konkurrensutsatt inre 

marknad konkurrerar tjänsteleverantörer 

inte bara på grundval av kostnader utan 

också på grundval av sådana faktorer som 

tillgång till kompetens samt produktivitet 

och effektivitet, och löner grundar sig 

alltid på en rad parametrar, däribland 

erfarenhet, profil, ansvarsnivå och 

arbetsmarknadsförhållanden, eller på 

grundval av högkvalitativa och innovativa 

varor och tjänster. 

Motivering 

I enlighet med det svar på en skriftlig fråga som lämnades av kommissionsledamot Oettinger 

på kommissionens vägnar (E-008821/2016, 25.1.2017). ”I EU:s institutioner, precis som i 

alla organisationer, bygger lön på en rad parametrar, däribland erfarenhet, profil, 

ansvarsnivå, arbetsmarknadsförhållanden etc.” 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) I EUF-fördraget anges tydligt att 

skillnaderna i de nationella 

arbetsmarknadsmodellerna samt 

arbetsmarknadsparternas självständighet 

ska erkännas. 

 

Ändringsförslag  19 

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 behöriga att 

införa lönebestämmelser i enlighet med sin 

lagstiftning och praxis. Dessa nationella 

lönebestämmelser som tillämpas på 

utstationerade arbetstagare måste dock 

vara proportionerliga och icke-

diskriminerande samt motiveras av 

behovet att skydda utstationerade 

arbetstagare, och får inte medföra någon 

oproportionerlig inskränkning av 

tillhandahållandet av tjänster över 

gränserna. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Enligt EU-domstolens rättspraxis 

kan socialt skydd för arbetstagare anses 

utgöra tvingande hänsyn som gör det 

befogat att ålägga skyldigheter som kan 

utgöra inskränkningar i friheten att 
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tillhandahålla tjänster. Detta är dock inte 

fallet om arbetsgivarens anställda 

tillfälligt utför arbeten i 

värdmedlemsstaten och åtnjuter samma 

eller i väsentliga delar jämförbart skydd 

genom de skyldigheter som arbetsgivaren 

omfattas av i den medlemsstat där 

arbetsgivaren är etablerad. Detta är 

särskilt viktigt för att förhindra ytterligare 

skyldigheter än de som företagen redan 

måste fullgöra för samma 

anställningsperiod i den medlemsstat där 

de är etablerade. EU-domstolen har också 

uteslutit lagligheten i nationella 

bestämmelser som innebär att 

tillhandahållandet av tjänster blir mer 

betungande för företag från andra 

medlemsstater än för de som är etablerade 

inom det nationella territoriet och som 

därmed hindrar den fria rörligheten för 

tjänster. 

(Förenade målen C-369/96 och C-376/96, Arblade, punkt 51, förenade målen 62 och 63/81, 

Seco SA mot Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité och mål C-43/93, 

Raymond Vander Elst mot Office des Migrations Internationales.) 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 12b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12b) EU-domstolen har vidare 

förtydligat att bestämmelser om 

kollektivavtal inte i sig kan utgöra ett 

undantag för ordre public, i den mening 

som avses i artikel 3.10 i direktiv 

96/71/EG. 

(Mål C-319/06, Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg, 

punkt 64.) 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 
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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) Den information om 

lönekomponenter som fastställs i nationell 

lagstiftning eller genom kollektivavtal eller 

skiljedomar som har förklarats ha allmän 

giltighet i den mening som avses i artikel 

3.8 bör vara tydlig, uppdaterad, öppen och 

offentligt tillgänglig för alla 

tjänsteleverantörer. Det är därför motiverat 

att ålägga medlemsstaterna att 

offentliggöra denna information på den 

webbplats som avses i artikel 5 i 

tillämpningsdirektivet. 

Arbetsmarknadsparter måste också 

offentliggöra alla kollektivavtal som är 

tillämpliga enligt detta direktiv. På samma 

sätt bör utländska underleverantörer 

informeras skriftligen om vilka arbets- 

och anställningsvillkor de bör tillämpa 

avseende utstationerade arbetstagare. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Alla åtgärder som införs genom 

detta direktiv bör vara motiverade och 

proportionerliga för att inte ge upphov till 

administrativa bördor eller kringskära 

företagens, framför allt de små och 

medelstora företagens, potential att skapa 

nya arbetstillfällen, samtidigt som 

utstationerade arbetstagare skyddas. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Lagar eller andra författningar eller (14) Medlemsstaterna är fria att inom 
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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. 

sitt territorium fastställa lämpliga 

åtgärder som är tillämpliga på 

tjänsteleverantörer, inbegripet 

tjänsteleverantörer från en annan 

medlemsstat, för att säkerställa 

efterlevnad av de tillämpliga 

bestämmelserna gällande utstationering i 

händelse av kedjor av 

underentreprenörer. När det gäller 

byggsektorn är medlemsstaterna redan 

enligt direktiv 2014/67/EU skyldiga att 

införa lämpliga ansvarsåtgärder för att 

säkerställa rättvis konkurrens och 

arbetstagarnas rättigheter. Lagar eller 

andra författningar eller kollektivavtal som 

är allmänt tillämpliga i medlemsstaterna 

kan därför 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. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 1 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 1 ska punkt 2 ersättas med 

följande: 

”2. Detta direktiv skall inte tillämpas 

på företag inom handelsflottan såvitt avser 

besättning ombord. 

”2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

företag inom handelsflottan såvitt avser 

besättning ombord samt sådana 

transporttjänster som transitering, 

internationell transport och kopplat 

cabotage. 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 2a Artikel 2a 

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. När utstationeringens faktiska 

varaktighet överstiger 24 månader i sträck 

för en enskild arbetstagare ska den 

medlemsstat inom vars territorium 

arbetstagaren är utstationerad anses vara 

det land där arbetet vanligen utförs, såvida 

inte partnerna har kommit överens om att 

en annan rätt ska tillämpas i enlighet med 

artikel 3.1 i Rom I-förordningen. 

 1a. En arbetsgivare får på grundval av 

rimliga skäl begära ett undantag från 24-

månadersregeln, vilket ska godkännas av 

den behöriga myndigheten i 

värdmedlemsstaten. 

 Den behöriga myndigheten i 

värdmedlemsstaten ska fatta beslut om 

begäranden om undantag i 

överensstämmelse med artikel 5 i direktiv 

2014/67/EU och förordning 883/2004/EG 

och på ett motiverat, proportionerligt och 

icke-diskriminerande sätt.  

 Innan den behöriga myndigheten i 

värdmedlemsstaten fattar beslut om en 

sådan begäran om undantag ska den 

konsultera de behöriga myndigheterna i 

arbetsgivarens hemmedlemsstat, i enlighet 

med artiklarna 6 och 7 i direktiv 

2014/67/EU.  

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. 
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Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– i kollektivavtal eller skiljedomar 

som förklarats ha allmän giltighet enligt 

punkt 8: 

– i kollektivavtal eller skiljedomar 

som förklarats ha allmän giltighet enligt 

punkt 8 förutsatt att de offentliggörs på 

den enda officiella nationella webbplats 

som avses i artikel 5 i direktiv 

2014/67/EU: 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Minsta antal betalda semesterdagar 

per år. 

(b) Minsta betalda ledighet per år. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Ersättningar för utgifter för resa, 

kost och logi för arbetstagare som är 

borta från hemmet av yrkesmässiga skäl. 
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Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

 Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. 

Med avseende på detta direktiv ska lön 

fastställas i enlighet med nationell 

lagstiftning och/eller praxis i den 

medlemsstat inom vars territorium 

arbetstagaren är utstationerad, med hjälp 

av nationell lagstiftning eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som förklarats ha allmän 

giltighet 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. 

 Vid beräkningen av lön enligt detta 

direktiv ska man beakta minimilön, 

inklusive lön för timarbete och/eller 

ackordsarbete enligt lönegrupper och 

övertidsersättning, tillägg och bonusar 

samt andra obligatoriska komponenter. 

De komponenter som används för att 

beräkna lönen ska utgöra komponenter 

som betalas till lokalt anställda 

arbetstagare i enlighet med 

bestämmelserna i denna artikel. 

 Om utgifter uppkommer till följd av 

utstationeringen, t.ex. för resa, kost eller 

logi och dessa ersätts av arbetsgivaren, 

ska de ersättningar som betalas som 

kompensation för dessa utgifter inte anses 

ingå i minimilönen.  

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 



 

PE582.163v02-00 58/88 RR\1137464SV.docx 

SV 

 Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 på den enda officiella 

nationella webbplats som avses i artikel 5 i 

direktiv 2014/67/EU offentliggöra 

lönekomponenterna, deras geografiska 

och personliga omfattning samt 

beräkningsmetoden i enlighet med led d. 

 När de summor som ska betalas till en 

utstationerad arbetstagare beräknas ska 

dubbla betalningar av motsvarande eller 

liknande slag undvikas. 

 Felräkning av eller uteblivna betalningar 

till en utstationerad arbetstagare till följd 

av otillgänglig, felaktig eller otillräcklig 

information som offentliggjorts på den 

enda officiella nationella webbplatsen 

kommer inte att leda till påföljder från 

nationella myndigheter. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1-a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Följande punkt ska läggas till: 

 ”1-a.  Tjänsteleverantörer är 

undantagna från skyldigheten att betala 

böter för att ha betalat mindre än 

minimilönen enligt lagen i 

värdmedlemsstaten, om det finns belägg 

för att värdmedlemsstaten inte har 

fullgjort skyldigheten att på den enda 

officiella nationella webbplats som avses i 

artikel 5 i direktiv 2014/67/EU 

offentliggöra lönekomponenterna i 

enlighet med led c, eller om 

informationen inte tillhandahålls på ett 

tydligt, öppet och entydigt sätt.” 
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Ändringsförslag  33 

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 som omfattar lön, 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 arbets- och 

anställningsvillkor som omfattar lön, ska 

den medlemsstat som utnyttjar det 

alternativ som föreskrivs i denna punkt se 

till att ett företag som lägger ut på 

entreprenad till ett annat företag enligt vad 

som anges i artikel 1.1 i detta direktiv 

informerar nämnda företag skriftligen om 

de arbets- och anställningsvillkor 

avseende lön som ska garanteras innan 

dess att parterna ingår relevanta 

avtalsförhållanden. 

 

Ändringsförslag  34 

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 läggas till: 

 ”1aa. Huvudentreprenören ska ge 

underentreprenören information om 

arbetsförhållandena, däribland om lön, 

på ett tydligt, öppet och entydigt sätt. 

 Underentreprenören är undantagen från 

skyldigheten att garantera vissa arbets- 

och anställningsvillkor när det gäller den 

lön i enlighet med punkt 1 som gäller 
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inom entreprenörens företag, om det finns 

belägg för att entreprenören inte fick 

tillräcklig information av 

huvudentreprenören.” 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ca (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1ba (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Följande punkt ska läggas till: 

 ”1ba. Kundföretaget ska på ett tydligt, 

öppet och entydigt sätt upplysa 

bemanningsföretaget om de regler som 

tillämpas när det gäller 

arbetsförhållanden och löner.” 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led cb (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1bb (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) Följande punkt ska läggas till: 

 ”1bb. Samordningen mellan nationella 

yrkesinspektioner och det europeiska 

samarbetet i fråga om bekämpning av 

utstationeringsbedrägerier ska stärkas.” 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led cc (nytt) 

 Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (cc) I punkt 7 ska andra stycket utgå. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 10a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Följande punkt ska läggas till: 

 ”10a. Medlemsstaterna ska, efter samråd 

med arbetsmarknadens parter, i enlighet 

med traditioner och praxis i varje 

medlemsstat, undanta arbetsgivare och 

arbetstagare från de krav som anges i 

artikel 3.1 a, b och c ovan när 

arbetsgivarens och arbetstagarnas 

verksamhet äger rum inom följande 

sektorer: 

 (a) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

eventuella andra produkter till 

organisationer som tillhandahåller 

medicinsk behandling till medborgare i 

Europeiska unionen. 

 (b) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

eventuella andra produkter i 

försvarssektorn eller andra områden som 

är nödvändiga för att försvara en 

medlemsstat eller Europeiska unionen. 

 (c) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

eventuella andra produkter inom luft- och 

rymdfartssektorn. 

 (d) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

eventuella andra produkter inom 

järnvägstransportsektorn. 

 (e) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

eventuella andra produkter som är av 

betydelse för den kritiska nationella 
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infrastrukturen i en eller flera 

medlemsstater, däribland 

tillhandahållandet av energi- och 

telekommunikationstjänster. 

 (f) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

eventuella andra produkter som är av 

betydelse för att bevara säkerheten vid 

gränserna för en medlemsstat eller 

Europeiska unionen. 

 (g) Tillverkning, leverans, service eller 

underhåll av maskiner, utrustning och 

alla andra produkter som är av betydelse 

för hälsa och säkerhet för arbetstagare 

eller medborgare i Europeiska unionen.” 

Motivering 

Många tillverkare inom hela EU säljer sina varor (t.ex. medicinska skannrar) med ett 

livslångt service- och underhållsavtal avseende produkten. Syftet med denna artikel är att 

möjliggöra för medlemsstater att undanta utstationerade arbetstagare från vissa krav som om 

de tillämpades skulle inskränka möjligheten att fritt tillhandahålla tjänster i en annan 

medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led eb (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 10b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (eb) Följande punkt ska läggas till: 

 10b. Medlemsstaterna ska, efter samråd 

med arbetsmarknadens parter, i enlighet 

med traditioner och praxis i varje 

medlemsstat, undanta arbetsgivare och 

arbetstagare från de krav som anges i 

artikel 3.1 a, b och c ovan när 

arbetsgivarens och arbetstagarnas 

verksamhet har till syfte att underlätta 

utbildning för arbetstagare eller andra. 

Motivering 

Många tillverkare inom hela EU säljer sina varor (t.ex. medicinska skannrar) med ett 
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livslångt service- och underhållsavtal avseende produkten. Syftet med denna artikel är att 

möjliggöra för medlemsstater att undanta utstationerade arbetstagare från vissa krav som om 

de tillämpades skulle inskränka möjligheten att fritt tillhandahålla tjänster i en annan 

medlemsstat. 
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22.6.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 

samband med tillhandahållande av tjänster 

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

Föredragande av yttrande: Jean-Marie Cavada 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

Inledning 

Kommissionen antog den 8 mars 20161 ett förslag om en översyn av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare2. En konsekvensbedömning bifogades förslaget.3 

Kommissionen konstaterar att direktiv 96/71/EG tjugo år efter antagandet inte längre 

säkerställer vissa villkor mot bakgrund av de rådande ekonomiska och sociala förhållandena i 

medlemsstaterna och lade därför fram detta förslag om en riktad översyn av det. Förslaget 

syftar till att med hjälp av ett begränsat antal riktade ändringar åtgärda de specifika problem 

som identifierats.  

Enligt kommissionen är målet med förslaget att underlätta gränsöverskridande 

tillhandahållande av tjänster i ett klimat av sund konkurrens och respekt för rättigheter för 

arbetstagare som är anställda i en medlemsstat och som skickas till en annan medlemsstat av 

sin arbetsgivare för att arbeta där tillfälligt. Förslaget syftar i synnerhet till att säkerställa 

rättvisa lönevillkor och lika konkurrensvillkor mellan utsändande företag och lokala företag i 

värdlandet.  

Motiverade yttranden och ett ”gult kort” 

Fjorton av de nationella parlamentens kammare lämnade, inom den tidsfrist som fastställs i 

artikel 6 i protokoll nr 2, in motiverade yttranden till kommissionen, där de framförde att 

kommissionens förslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, varför ett så kallat 

                                                 
1 COM(2016)0128, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=SV  
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, 21.1.1997, s. 1. 
3 SWD(2016)0052. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=SV
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”förfarande med gult kort” inleddes. De huvudsakliga argument som framförts i de 

motiverade yttrandena är att de befintliga reglerna är tillräckliga och lämpliga, att unionen 

inte är rätt nivå för insatserna, att medlemsstaternas befogenheter i fråga om löner och 

anställningsvillkor inte erkänns uttryckligen i förslaget och att den motivering som ges i 

förslaget med avseende på subsidiaritetsprincipen är alltför kortfattad. Efter att ha granskat 

argumenten beslutade kommissionen emellertid att behålla förslaget, och angav i sitt 

meddelande till Europaparlamentet, rådet och de nationella parlamenten av den 20 juli 2016 

att den betraktade förslaget som förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Förenlighet med EU-rätten 

Utöver invändningarna från de nationella parlamenten har det även i utskottet ifrågasatts 

huruvida förslaget är förenligt med vissa delar av EU-rätten. Det har främst rört förhållandet 

mellan förslaget och följande rättsakter och normer: 

– förordning (EG) nr 593/2008 (nedan kallad Rom I)1, som med avseende på avtal som ingås 

från och med den 17 december 2009 ersatte konventionen om tillämplig lag på 

avtalsförpliktelser (nedan kallad Romkonventionen2), 

– förordning nr 1215/20123 (nedan kallad Bryssel I), med bestämmelser om behörighet vid 

tvister om enskilda anställningsavtal, 

– direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG (nedan kallat direktivet om 

tillämpning)4, 

– den frihet att tillhandahålla tjänster som föreskrivs i artiklarna 26 och 56 i EUF-fördraget. 

När det gäller Rom I har det i synnerhet ifrågasatts huruvida artikel 2a i förslaget är förenlig 

med artikel 8 i förordningen samt huruvida förslaget skulle kunna betraktas som en ändring av 

förordningen och, i sådana fall, huruvida det är lämpligt att ändra en förordning genom ett 

direktiv. 

När det gäller Bryssel I har diskussionen framför allt rört huruvida artikel 2a i förslaget 

kommer att få konsekvenser för tillämpningen av reglerna om domstols behörighet i artiklarna 

20–23 i förordningen.  

Slutligen har det även diskuterats huruvida införandet av en 24-månadersperiod, varefter 

värdlandets arbetsrättsliga lagstiftning ska börja gälla för en utstationerad arbetstagare, kan 

anses vara en överträdelse av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på den inre 

marknaden genom att det införs en begränsning av det gränsöverskridande tillhandahållandet 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6. 
2 Konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, 

EGT L 266, 9.10.1980, s. 1. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning), EUT L 351, 

20.12.2012, s. 1. 
4 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, EUT L 

159, 28.5.2014, s. 11–31. 
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av tjänster med hjälp av utstationerade arbetstagare. 

JURI är ansvarigt utskott för frågor som rör respekten för subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna samt för tolkningen av unionsrätten och för EU-rättsakternas 

överensstämmelse med primärrätten. Utskottet har i denna egenskap undersökt de skäl som 

framförts i de motiverade yttrandena. Den 29 november 2016 hörde utskottet parlamentets 

rättstjänst om ledamöternas frågor om huruvida förslaget till rättsakt är förenligt med 

regelverket och fördragen.  

Föredragandens ståndpunkt 

Efter att noggrant ha granskat de frågor som diskuterats har föredraganden kommit fram till 

de slutsatser som redovisas kortfattat nedan och som också återspeglas i ändringsförslagen till 

kommissionens förslag. 

Vad gäller förhållandet mellan artikel 8 i Rom I och artikel 2a i kommissionens förslag måste 

man ta hänsyn till artikel 23 i förordningen, som har följande lydelse: Denna förordning ska, 

med undantag för artikel 7, inte inverka på tillämpningen av gemenskapsrättsliga 

bestämmelser som på särskilda områden fastställer lagvalsregler för avtalsförpliktelser. I 

artikel 23 klargörs det att syftet med Rom I är att fastställa allmänna internationella 

bestämmelser för privaträttsliga avtal inom EU. Detta förtydligas ytterligare i fråga om 

direktivet om utstationering av arbetstagare i skäl 34 i förordningen. Föredragandens slutsats 

är att förslaget tydligt skulle utgöra lex specialis som har företräde framför Rom I. 

Vad gäller Bryssel I förefaller förslaget inte stå i konflikt med eller införa några väsentliga 

ändringar av bestämmelserna om val av domstol i förordningen. Artikel 21 i förordningen 

innehåller en uppräkning av de domstolar vid vilka en arbetstagare kan väcka talan mot sin 

arbetsgivare. En av de valmöjligheter som den anställda har är ”den ort där eller från vilken 

arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete”. Om den ort där arbetstagaren omfattas av direktivet 

om utstationering av arbetstagare ändras från ursprungsmedlemsstaten till värdmedlemsstaten 

efter 24 månader så kommer domstolarna i den mottagande medlemsstaten således att vara 

behöriga att pröva tvisten i händelse att arbetstagaren väljer detta forum. 

Friheten att tillhandahålla tjänster är en av EU-rättens grundläggande principer, men den är 

inte obegränsad. Domstolen har slagit fast att en åtgärd med restriktiv verkan på friheten att 

tillhandahålla tjänster kan rättfärdigas ”i den mån som den grundas på tvingande hänsyn till 

allmänintresset som ännu inte säkerställts genom de bestämmelser som tjänsteleverantören 

måste följa i den medlemsstat där denne är etablerad och förutsatt att den är ägnad att 

säkerställa att det mål som eftersträvas med lagstiftningen uppnås och inte går utöver vad 

som är nödvändigt för att uppnå det målet”.1 Vidare har domstolen erkänt att det sociala 

skyddet av utstationerade arbetstagare som hänsyn till allmänintresset som kan motivera en 

inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster.2  

                                                 
1 Se domarna av den 30 november 1995, Gebhard, C 55/94, EU:C:1995:411, punkt 37; av den 

23 november 1999 i förenade målen Arblade m.fl., C 369/96 och C 376/96, EU:C:1999:575, punkterna 34 och 

35; av den 7 oktober 2010, dos Santos Palhota m.fl., C-515/08, EU:C:2010:589, punkt 45 och där angiven 

rättspraxis och av den 3 december 2014, De Clercq m.fl., C 315/13, EU:C:2014:2408, punkt 62. 
2 Se bland annat domarna av den 23 november 1999 i förenade målen Arblade m.fl., C 369/96 och C 376/96, 

EU:C:1999:575, punkt 36; av den 15 mars 2001, Mazzoleni och ISA, C 165/98, EU:C:2001:162, punkt 27; av 

den 25 oktober 2001, Finalarte m.fl., C 49/98, C 50/98, C 52/98, C 54/98 och C 68/98 till C 71/98, 



 

RR\1137464SV.docx 69/88 PE582.163v02-00 

 SV 

Föredraganden drar således slutsatsen att förslaget utgör en lämplig åtgärd för att uppnå det 

eftersträvade målet och inte går längre än vad som är nödvändigt, varför det därför också är 

förenligt med proportionalitetsprincipen.  

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

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 

dessa principer omsätts i praktiken i syfte 

att garantera lika konkurrensvillkor för 

företag och respekt för arbetstagares 

rättigheter. 

(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 

dessa principer omsätts och verkställs i 

praktiken i syfte att garantera lika 

konkurrensvillkor för företag, respekt för 

arbetstagares rättigheter och 

arbetstagarnas fria rörlighet på den inre 

marknaden. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till direktiv 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Enligt artikel 153.5 i EUF-

fördraget har unionen inte befogenhet att 

besluta om löneförhållanden. 

 

                                                 
EU:C:2001:564, punkt 33; av den 7 oktober 2010, dos Santos Palhota m.fl., C-515/08, EU:C:2010:589, punkt 47 

och där angiven rättspraxis och av den 3 december 2014, De Clercq m.fl., C 315/13, EU:C:2014:2408, punkt 65. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 3a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) För en god tillämpning av detta 

direktiv är det viktigt att stärka dels 

samordningen mellan medlemsstaternas 

arbetsinspektioner, 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 

förvaltningsorgan. 

 

Ändringsförslag  4 

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 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 av ett 

gott skydd av utstationerade arbetstagares 

rättigheter. Därför behövs det nya och 

starkare instrument för att främja rättvis 

konkurrens mellan EU-företag, 

underlätta gränsöverskridande 

tillhandahållande av tjänster och 

bekämpa bedrägerier och missbruk inom 

detta område i linje med genomförandet 

av direktiv 2014/67/EU. Det är också 

nödvändigt att inrätta en europeisk 

informationsportal på alla 

medlemsstatsspråk i syfte att förklara 

relevant lagstiftning, nationella skillnader 

och ytterligare åtgärder som 
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personalförmedlingar, eventuella 

förmånstagare och arbetstagare ska vidta. 

 

Ändringsförslag   5 

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 

arbetstagare inom kundföretaget. 

(5) Principen om likabehandling och 

förbudet mot diskriminering på grund av 

nationalitet fastslås i EU-rätten sedan 

grundfördragen, och EU uppmuntrar till 

efterlevnad av dessa principer och 

säkerställande av deras genomförande i 

alla medlemsstater. 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 

arbetstagare inom kundföretaget. Vid 

tillämpningen av dessa principer måste 

EU-domstolens rättspraxis i fråga om 

tolkningen av fördragen tas i beaktande.  

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till direktiv 

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. 

(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. Förordningen 

specificerar eller definierar inte begreppet 

”tillfälligtvis utför sitt arbete”. Därför är 

det mycket viktigt att det för 

utstationerade arbetstagare, som per 

definition utför arbete i en annan 

medlemsstat under en begränsad 

tidsperiod, införs en särskild bestämmelse 
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i detta direktiv som föreskriver en period 

efter vilken landet där tjänsterna 

tillhandahålls ska anses vara den plats 

där arbetet vanligtvis utförs. Det bör 

anges att denna specifika bestämmelse är 

icke-diskriminerande, insynsvänlig och 

proportionerlig och inte påverkar 

tillämpningen av arbets- och 

anställningsvillkor som är förmånligare 

för arbetstagaren. 

Motivering 

Införandet av en fastställd period efter vilken landet där tjänsterna tillhandahålls anses vara 

det land där arbetet vanligen utförs påverkar inte varaktigheten av ett tillfälligt 

tillhandahållande av tjänster. 

 

Ändringsförslag   7 

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 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre än 

18 månader föreskriva att 

värdmedlemsstaten anses vara det land där 

arbetet utförs, utan att det påverkar 

tillämpningen av arbets- och 

anställningsvillkor som är förmånligare 

för arbetstagaren. 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 18 månader och 

från första dagen efter de 18 månaderna när 

utstationeringens faktiska varaktighet 
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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 allt att åtnjuta skydd och 

förmåner i enlighet med Rom I-

förordningen. 

överstiger denna period, såvida inte 

arbetsgivaren har erhållit ett undantag 

från den nationella myndigheten i 

värdmedlemsstaten i enlighet med de 

administrativa förfarandena och 

bestämmelserna i artiklarna 4, 6 och 7 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU1a och i linje med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 883/2004/EU1b. 

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 18 månader.  

 ______________ 

 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). 

 1b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 

april 2004 om samordning av de sociala 

trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, 

s. 1). 

 

Ändringsförslag  8 

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 

(9) Detta förslag kan, eftersom det 

inför en tidsbegränsning av 

utstationeringen, uppfattas som en 

inskränkning i den frihet att 

tillhandahålla tjänster som fastställs i 
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proportionerliga och nödvändiga. artikel 56 i EUF-fördraget. 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. De 

tvingande hänsyn till allmänintresset som 

domstolen fastslagit innefattar skydd för 

arbetstagare och i synnerhet socialt skydd 

för arbetstagare i byggbranschen. Den 

införda begränsningen uppfyller, på 

grund av sitt syfte att skydda 

arbetstagarnas rättigheter och sin 

tillfälliga och motbevisbara karaktär, till 

fullo de ovannämnda villkoren och strider 

inte mot principen om frihet att 

tillhandahålla tjänster.  

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) 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 

upphov till särskilda rättsliga frågor och 

svårigheter (särskilt när kopplingen till den 

berörda medlemsstaten är otillräcklig). 

Transporttjänster såsom transitering, 

internationella transporter och kopplat 

cabotage omfattas därför av ett annat 

lagstiftningsförslag inom ramen för det 

europeiska paketet för rörlighet och 

transport.  

Motivering 

Det behövs sektorsspecifika bestämmelser för att förtydliga rättsläget. Kommissionen har 

redan klart fastställt att transitering inte ska betraktas som utstationering. Enligt rapporten 

av högnivågruppen för utveckling av EU:s marknad för godstransporter på väg bör kopplat 

cabotage betraktas som internationell verksamhet. Följaktligen bör internationell transport 

och kopplat cabotage inte vara föremål för förhandsregistrering eller omfattas av direktiv 

96/71/EG. 
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Ändringsförslag   10 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

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 konkurrensutsatt inre 

marknad konkurrerar tjänsteleverantörer 

inte bara på grundval av 

arbetskraftskostnad utan också på sådana 

faktorer som produktivitet och effektivitet, 

och lönerna fastställs alltid utifrån en rad 

parametrar, bland annat erfarenhet, 

profil, ansvarsnivå och 

arbetsmarknadsförhållanden, eller på 

grundval av högkvalitativa och innovativa 

varor och tjänster. 

Motivering 

I överensstämmelse med det svar som kommissionsledamot Oettinger lämnade på 

kommissionens vägnar på en skriftlig fråga (E-008821/2016, 25.1.2017). I svaret konstateras 

att i EU:s institutioner, precis som i alla organisationer, grundas lönen på en rad 

parametrar, däribland erfarenhet, profil, ansvarsnivå, arbetsmarknadsförhållanden etc. 

 

Ändringsförslag   11 

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) Det tillhör medlemsstaternas 

exklusiva behörighet att införa 

lönebestämmelser i enlighet med nationell 

lagstiftning och praxis. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till direktiv 
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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 bör vara 

tydliga, aktuella och insynsvänliga för alla 

tjänsteleverantörer. För tillämpningen av 

detta direktiv inbegriper dessa 

komponenter i synnerhet och i tillämpliga 

fall minimilön, samtliga bonusar och 

bidrag som är obligatoriska enligt 

nationella lagar, författningar, 

föreskrifter och/eller allmängiltiga 

kollektivavtal och skiljedomar. Det är 

därför motiverat att ålägga 

medlemsstaterna att offentliggöra 

lönekomponenterna på den webbplats som 

avses i artikel 5 i tillämpningsdirektivet. 

Motivering 

Lönekomponent är en vag och osäker rättslig kategori i den rådande formen, varför det inte 

skulle vara ändamålsenligt att införa en sådan ny definition. Den kan bestå av icke-

jämförbara komponenter som varierar mellan medlemsstaterna och själva syftet med 

definitionen skulle därför förfelas. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 14a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Av insynsskäl och i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU är det i syfte att förhindra att 

det skapas artificiella ”brevlådeföretag” 

nödvändigt att säkerställa kontinuiteten 

hos företag som utstationerar 

arbetstagare. Dessutom bör alla 

arbetsgivare kunna bevisa att 

arbetstagaren har arbetat under 

tillräckligt lång tid i det utstationerande 

företaget.  

 

Ändringsförslag   14 
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Förslag till direktiv 

Skäl 14b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14b) Missbruk och ett otydligt rättsläge 

i fall som rör succesiva utstationeringar 

och utstationeringar som rör flera 

jurisdiktioner bör förhindras. Om en 

utstationering omfattas av mer än två 

nationella jurisdiktioner bör därför de 

arbets- och anställningsvillkor gälla som 

fastställts av den värdmedlemsstat där 

tjänsten utförs, utan att det påverkar 

tillämpningen av mer förmånliga villkor 

som arbetstagaren erbjuds i enlighet med 

bestämmelser som parterna enligt den 

nationella lagstiftning som annars skulle 

ha tillämpats inte får avtala bort. 

 

Ändringsförslag   15 

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. Det måste 

påpekas att det i dagens situation 

uppdagas fall av bedrägerier i form av 

”dubbel utstationering” av arbetstagare 

som hyrs ut av bemanningsföretag. Det 

ökade antalet arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag gör att det blir allt 

svårare att genomföra kontroller, och 

ansvaret späds ut. Denna princip bör 

därför också tillämpas på arbetstagare som 

hyrs ut av bemanningsföretag och som är 

utstationerade i en annan medlemsstat. 

Användarens/leverantörens företag bör 
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följaktligen skriftligen informera 

bemanningsföretaget på ett tydligt, öppet 

och otvetydigt sätt om vilka bestämmelser 

det tillämpar i fråga om 

arbetsförhållanden och löner. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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. När utstationeringens förväntade 

eller faktiska varaktighet överstiger 18 

månader ska den medlemsstat inom vars 

territorium arbetstagaren är utstationerad 

anses vara det land där arbetet vanligen 

utförs, såvida inte parterna har enats om 

en annan tillämplig lag i enlighet med 

artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I)1a. 

Sådana överenskommelser påverkar dock 

inte eventuella arbets- och 

anställningsvillkor som är förmånligare 

för arbetstagaren.  

 ______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Vid tillämpningen av punkt 2 ska 

begreppet ”samma arbete på samma 
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plats” fastställas med hänsyn till 

karaktären på den tjänst som ska 

tillhandahållas, det arbete som ska 

utföras och, i förekommande fall, 

arbetsplatsens adress(er) i enlighet med 

artikel 9.1 a v och 9.1 a vi i direktiv 

2014/67/EU.  

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 2a – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b.  Ett undantag från 18-

månadersperioden får i undantagsfall och 

på motiverade grunder begäras av 

arbetsgivaren och beviljas av den 

behöriga myndigheten i 

värdmedlemsstaten. Värdmedlemsstatens 

behöriga myndighet ska grunda sitt beslut 

att bevilja ett sådant undantag på 

objektiva skäl, till exempel tidsramen för 

det uppdrag för vilket arbetstagaren har 

utstationerats, efter att ha kontrollerat att 

direktiv 2014/67/EU och förordning (EG) 

nr 883/2004 respekteras till fullo. Varje 

beslut ska vara motiverat, 

proportionerligt, icke-diskriminerande 

och baserat på omständigheterna. Innan 

värdmedlemsstatens behöriga myndighet 

fattar beslut om en sådan begäran om 

undantag ska den konsultera de behöriga 

myndigheterna i arbetsgivarens 

hemmedlemsstat, i enlighet med 

artiklarna 6 och 7 i direktiv 2014/67/EU. 

Var sjätte månad från och med början av 

undantagsperioden ska 

tjänsteleverantören bevisa för 

värdmedlemsstatens behöriga 

myndigheter att undantaget fortfarande 

är motiverat. 

 



 

PE582.163v02-00 80/88 RR\1137464SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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  

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c)  Lön, inklusive övertidsersättning. 

Denna punkt gäller dock inte 

kompletterande tjänstepensionssystem.  

(c) Lön i den mening som avses i detta 

direktiv, inklusive övertidsersättning. 

Denna punkt gäller dock inte 

kompletterande tjänstepensionssystem. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med lön alla 

lönekomponenter som är obligatoriska 

enligt nationell lagstiftning eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som förklarats ha allmän 

Lönen ska fastställas genom nationell 

lagstiftning och/eller praxis i den 

medlemsstat inom vars territorium 

arbetstagaren är utstationerad, och 

inbegriper alla lönekomponenter som är 
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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.  

obligatoriska enligt nationell lagstiftning 

eller andra författningar, kollektivavtal 

eller skiljedomar som förklarats ha allmän 

giltighet. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led a 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 på den enda officiella 

nationella webbplats som avses i artikel 5 i 

direktiv 2014/67/EU offentliggöra 

lönekomponenterna i enlighet med led c. 

Den tillhandahållna informationen ska 

vara aktuell, tydlig och insynsvänlig.  

 

Ändringsförslag  23 

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 som 

omfattar lön, 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 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa 

att bestämmelserna i detta direktiv är 

tillämpliga på alla företag som 

utstationerar arbetstagare, oavsett om de 

agerar som huvudleverantör eller 

underleverantör.  
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arbetstagare till dess territorium. 

 Det är viktigt att underleverantörerna 

förser huvudleverantören med 

information av utstationeringens verkliga 

karaktär. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led c 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1b. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

de företag som avses i artikel 1.3 c 

garanterar utstationerade arbetstagare 

samma arbets- och anställningsvillkor som, 

enligt artikel 5 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 

november 2008 om arbetstagare som hyrs 

ut av bemanningsföretag, tillämpas på 

arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag i den medlemsstat där 

arbetet utförs. 

1b. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

de företag som avses i artikel 1.3 c 

garanterar utstationerade arbetstagare 

samma arbets- och anställningsvillkor som, 

enligt artikel 5 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 

november 2008 om arbetstagare som hyrs 

ut av bemanningsföretag, tillämpas på 

arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag i den medlemsstat där 

arbetet utförs. I detta sammanhang ska 

medlemsstaterna sörja för att dessa 

arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag behandlas lika som 

nationella arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led ca (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca)  Följande punkt ska läggas till: 

 ”1c.  Ett bemanningsföretags eller en 

personalförmedlings tillhandahållande av 

en arbetstagare i en medlemsstat där 

vederbörande är medborgare ska inte 
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betraktas som en utstationering enligt 

detta direktiv, såvida det inte föreligger 

objektiva skäl till att göra det, till exempel 

att arbetstagaren har sin hemvist i ett 

annat land.” 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led cb (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb)  Följande punkt ska läggas till: 

 ”1d. Eftersom bemanningsföretag och 

personalförmedlingar enbart får anställa 

arbetstagare på grundval av avtal om 

visstidsanställning ska medlemsstaterna 

säkerställa att dessa företag endast 

utstationerar arbetstagare med 

tidsbegränsade anställningsavtal.”  

 

Ändringsförslag   27 

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. utgår 

 

Ändringsförslag   28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 – led da (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande punkt ska införas: 
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 ”9a. Om en utstationering omfattas av 

mer än två nationella jurisdiktioner ska 

arbets- och anställningsvillkoren i den 

medlemsstat inom vars territorium 

arbetstagaren är utstationerad och där 

tjänsten tillhandahålls tillämpas, under 

förutsättning att de är förmånligare för 

arbetstagaren än de som gäller enligt den 

lagstiftning i enlighet med vilken det 

enskilda anställningsavtalet ingicks.” 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2a (nytt) 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a.  Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 5a. 

 Medlemsstaterna ska se till att företag 

som utstationerar arbetstagare i en annan 

medlemsstat kan bevisa att en tillräcklig 

andel av deras omsättning genereras i den 

medlemsstat där de är lagligen 

etablerade.”  
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