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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanktioner over for arbejdsgivere, 
der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold er en del af den 
migrationspolitikpakke1, der indgik i politikplanen for lovlig migration og den politiske 
prioritering i bekæmpelsen af ulovlig indvandring af statsborgere fra tredjelande2. Forslaget 
blev i 2007 fulgt op af følgende dokumenter:

 meddelelse fra Kommissionen om cirkulær migration og mobilitetspartnerskaber 
mellem Den Europæiske Union og tredjelande3,  

 forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere 
med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse4, 

 forslag til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret 
tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats 
område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt 
ophold i en medlemsstat5, 

 meddelelse fra Kommissionen om øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde6.

Formålet med det foreliggende forslag er at bremse den illegale migration, mens andre 
lovgivningsforslag regulerer den lovlige migration. Forslag om regulering af migrationspolitik 
skelner klart mellem lovlig og ulovlig migration. Dette forslag omhandler udelukkende 
ulovlig migration. Erfaringen viser, at en af de største pull-faktorer er muligheden for 
beskæftigelse i EU. 

Retsgrundlaget for forslaget er EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra b).

Skønnene over antallet af tredjelandsstatsborgere i EU svinger mellem 4,5 og 8 millioner. Den 
ulovlige beskæftigelse er koncentreret i bestemte sektorer, nemlig byggeriet, landbruget, 
rengøring og hotel- og restaurationsbranchen.

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning "Bekæmpelsen af ulovlig indvandring af 
statsborgere fra tredjelande" Unionen og medlemsstaterne til at "træffe målrettede 
foranstaltninger for at bekæmpe ulovlig beskæftigelse af indvandrere ved at aktivere en række 
sanktioner over for arbejdsgiverne, optrappe inspektioner på arbejdspladserne på grundlag af 
de menneskelige og materielle ressourcer, som er nødvendige for at bekæmpe ulovlige 
ansættelser, og fremme foranstaltninger til beskyttelse af indvandrere."

Forslaget følger to hovedprincipper:

 sanktioner for at beskæftige ulovlige migranter bør stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen, have en afskrækkende virkning og være effektive,

                                               
1 KOM(2005) 669.
2 KOM(2006) 402.
3 KOM(2007) 248.
4 KOM(2007) 637.
5 KOM(2007) 638.
6 KOM(2007) 628.
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 nærhedsprincippet bør anvendes. 

Der er uden tvivl behov for fælles definitioner af, tilgange til og minimumsstandarder for 
bekæmpelsen af ulovlig migration som et grundlag for den fælles europæiske 
migrationspolitik.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Bestemmelserne bør ikke omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke opholder 
sig ulovligt i EU. Derved udelukkes 
tredjelandsstatsborgere, som er 
familiemedlemmer til unionsborgere, der 
benytter sig af deres ret til fri bevægelighed 
inden for Fællesskabet, og 
tredjelandsstatsborgere, som i henhold til 
aftaler mellem Fællesskabet og dets 
medlemsstater på den ene side og de lande, 
som de er statsborgere i, på den anden side 
nyder godt af en ret til fri bevægelighed 
svarende til unionsborgernes. Desuden 
udelukkes tredjelandsstatsborgere, der 
befinder sig i en situation, som er omfattet 
af fællesskabslovgivningen, såsom dem, 
der er lovligt beskæftiget i én medlemsstat, 
og som er udstationeret af en tjenesteyder i 
en anden medlemsstat i forbindelse med 
levering af tjenesteydelser.

(4) Bestemmelserne bør ikke omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke opholder 
sig ulovligt i EU. Derved udelukkes 
tredjelandsstatsborgere, som opholder sig 
lovligt i en medlemsstat, men ikke har 
tilladelse til at arbejde på dens område, 
tredjelandsstatsborgere, som er 
familiemedlemmer til unionsborgere, der 
benytter sig af deres ret til fri bevægelighed 
inden for Fællesskabet, og 
tredjelandsstatsborgere, som i henhold til 
aftaler mellem Fællesskabet og dets 
medlemsstater på den ene side og de lande, 
som de er statsborgere i, på den anden side 
nyder godt af en ret til fri bevægelighed 
svarende til unionsborgernes. Desuden 
udelukkes tredjelandsstatsborgere, der 
befinder sig i en situation, som er omfattet 
af fællesskabslovgivningen, såsom dem, 
der er lovligt beskæftiget i én medlemsstat, 
og som er udstationeret af en tjenesteyder i 
en anden medlemsstat i forbindelse med 
levering af tjenesteydelser.

Or. sk



PA\718452DA.doc 5/24 PE404.765v01-00

DA

Begrundelse

Den første del af dette ændringsforslag (hvor "neoprávnene" erstattes med "oprávnene") er 
udelukkende en sproglig rettelse og vedrører ikke andre sprog.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7)  For at håndhæve det generelle forbud 
og forebygge overtrædelser bør 
medlemsstaterne indføre passende 
sanktioner. Sanktionerne bør omfatte 
finansielle sanktioner og bidrag til 
omkostningerne ved tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold.

(7) For at håndhæve det generelle forbud 
og forebygge overtrædelser bør 
medlemsstaterne indføre passende 
sanktioner. Sanktionerne bør omfatte 
finansielle sanktioner.  Ved fastsættelsen 
af de finansielle sanktioners størrelse kan 
medlemsstaterne tage højde for behovet 
for at dække udgifterne i forbindelse med 
deres pligt til at sikre, at arbejdsgiverne 
betaler eventuelt udestående løn til en 
ulovligt beskæftiget tredjelandsstatsborger 
og om nødvendigt omkostningerne ved at 
sende efterbetalinger til det land, som den 
ulovligt beskæftigede er vendt tilbage til 
eller blevet sendt tilbage eller udvist til.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Arbejdsgiveren bør under alle 
omstændigheder pålægges at betale 
eventuelt udestående løn til 
tredjelandsstatsborgerne for det arbejde, de 
har udført, og eventuelle udestående 
skatter og bidrag til sociale 
sikringsordninger.

(8) Arbejdsgiveren bør under alle 
omstændigheder pålægges at betale 
eventuelt udestående løn til 
tredjelandsstatsborgerne for det arbejde, de 
har udført. Hvis en sådan løn ikke kan 
fastsættes, bør den automatisk baseres på 
mindstelønnen som fastsat ved national 
lovgivning eller, hvis der ikke er fastsat 
nogen mindsteløn ved national 
lovgivning, på det tilsvarende lønniveau, 
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der anses for at være den 
minimumindkomst, der berettiger den 
berørte medlemsstats borgere til social 
bistand i den pågældende medlemsstat, 
eller på kollektive aftaler eller kollektiv 
praksis i den relevante sektor i den 
medlemsstat, hvor arbejdsgiveren er 
etableret. Det bør også kræves, at 
arbejdsgiveren om nødvendigt betaler 
eventuelle omkostninger ved at sende 
udestående løn til det land, som den 
ulovligt beskæftigede er vendt tilbage til 
eller blevet sendt tilbage eller udvist til.  

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Arbejdsgivere bør også pålægges at 
betale den medlemsstat, hvori de er 
etableret, et beløb svarende til de skatter 
og bidrag til sociale sikringsordninger, 
som arbejdsgiveren ville have betalt, hvis 
den ulovligt beskæftigede 
tredjelandsstatsborger havde været lovligt 
beskæftiget.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I lyset af den udbredte anvendelse af 
underleverancer i visse berørte sektorer er 
det nødvendigt at sikre, at alle 

udgår
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virksomhederne i en kæde af 
underleverandører hæfter solidarisk for 
betaling af finansielle sanktioner over for 
en arbejdsgiver, der udgør sidste led i 
kæden og beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Den strafbare handling bør kunne 
straffes med strafferetlige sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning, og som også bør finde 
anvendelse på juridiske personer i hele 
Fællesskabet, fordi mange arbejdsgivere 
er juridiske personer.

(17) Den strafbare handling bør kunne 
straffes med strafferetlige sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning, og som bør finde anvendelse på 
arbejdsgivere i hele Fællesskabet, hvad 
enten de er fysiske eller juridiske
personer, herunder også juridiske 
personers advokater.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre et tilstrækkeligt 
håndhævelsesniveau og for at undgå 
væsentlige forskelle i 
håndhævelsesniveauet i medlemsstaterne 
bør en vis andel af de virksomheder, som 
er etableret i hver medlemsstat, inspiceres.

(20) For at sikre et tilfredsstillende
håndhævelsesniveau for dette direktiv og i 
videst muligt omfang mindske forskelle i 
håndhævelsesniveauet i medlemsstaterne 
bør en vis andel af de virksomheder, som 
er etableret i hver medlemsstat, inspiceres. 
Disse inspektioner kan gennemføres 
inden for rammerne af anden 
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inspektionsvirksomhed, såsom kontrollen 
af overholdelsen af sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser på 
arbejdspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "beskæftigelse": udførelse af lønnede
aktiviteter for og under ledelse af en anden 
person

b) "beskæftigelse": udførelse af aktiviteter, 
der er eller burde være lønnede i henhold 
til gældende national lovgivning, for eller
under ledelse af en arbejdsgiver

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "arbejdsgiver": enhver person, herunder 
juridiske personer, for hvem og under hvis 
ledelse en tredjelandsstatsborger udfører 
lønnede aktiviteter

e) "arbejdsgiver": enhver fysisk eller 
juridisk person, for hvem eller under hvis 
ledelse en tredjelandsstatsborger udfører 
aktiviteter, der er eller burde være lønnede 
i henhold til gældende national 
lovgivning. Denne definition finder 
anvendelse på vikarbureauer

Or. en

Begrundelse

En arbejdsgiver bør defineres som en fysisk eller juridisk person, herunder vikarbureauer.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "juridisk person": enhver juridisk 
enhed, der har status af juridisk person i 
henhold til gældende national lovgivning, 
dog ikke stater eller offentlige organer 
under udøvelsen af statslig myndighed og 
offentligretlige internationale 
organisationer

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke gælde visse juridiske personer såsom statslige organer og offentligretlige 
internationale organisationer.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "underkontrahent": en fysisk eller 
juridisk person, til hvem gennemførelsen 
af alle eller en del af forpligtelserne i 
henhold til en tidligere kontrakt 
overdrages.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kræve, at tredjelandsstatsborgere a) kræve, at tredjelandsstatsborgere inden 



PE404.765v01-00 10/24 PA\718452DA.doc

DA

fremlægger en opholdstilladelse eller en 
anden tilladelse til at opholde sig i 
medlemsstaten, som er gyldig i den 
pågældende ansættelsesperiode

påbegyndelsen af deres beskæftigelse 
fremlægger en gyldig opholdstilladelse 
eller en anden tilladelse i den pågældende
ansættelsesperiode til at opholde sig i 
medlemsstaten 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 4 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kopiere eller registrere indholdet af 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse 
til at opholde sig i medlemsstaten, inden 
beskæftigelsen påbegyndes

b) opbevare en kopi eller en registrering af 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse 
til at opholde sig i medlemsstaten så 
længe, beskæftigelsen varer, og mindst et 
år derefter, således at de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne kan 
inspicere dem

Or. en

Begrundelse

Det anses for nødvendigt at opbevare kopien eller registreringen i mindst et år efter 
ansættelsesforholdets ophør for at lette inspektionerne.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opbevare kopierne eller registrene 
mindst så længe, beskæftigelsen varer, 
således at de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kan inspicere dem.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) underrette de kompetente 
myndigheder, som medlemsstaterne har 
udpeget, om både påbegyndelsen og den 
anslåede varighed af beskæftigelsen af en 
tredjelandsstatsborger inden for en 
periode, som er fastsat af hver enkelt 
medlemsstat, og som ud over i behørigt 
begrundede tilfælde ikke overstiger ti dage 
inden beskæftigelsens påbegyndelse.

Or. en

(Dette ændringsforslag optager dele af stk. 2)

Begrundelse

For at undgå misforståelser i forbindelse med gennemførelsen bør national lovgivning 
fastsætte en frist for underrettelsen af kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) underrette de kompetente 
myndigheder, som medlemsstaterne har 
udpeget, om afslutningen på 
beskæftigelsen af en 
tredjelandsstatsborger inden for en 
periode, som er fastsat af hver enkelt 
medlemsstat, og som ud over i behørigt 
begrundede tilfælde ikke overstiger ti dage 
efter beskæftigelsens ophør.

Or. en
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Begrundelse

For at undgå misforståelser i forbindelse med gennemførelsen, bør national lovgivning 
fastsætte en frist for underrettelsen af kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger 
arbejdsgivere, der handler som led i 
forretningsmæssige aktiviteter, eller som 
er juridiske personer, senest inden for en 
uge at underrette de kompetente 
myndigheder, som medlemsstaterne har 
udpeget, om både begyndelsen og 
afslutningen på beskæftigelsen af en 
tredjelandsstatsborger.

udgår

Or. en

(Der er nu taget hensyn til denne bestemmelse i stk. 1, litra ca) (nyt), som foreslået af 
Parlamentet).

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at 
arbejdsgiverne anses for at have opfyldt 
deres forpligtelse efter stk. 1, litra a), 
medmindre det dokument, som er fremlagt 
som en opholdstilladelse eller en anden 
tilladelse til at opholde sig i 
medlemsstaten, tydeligvis er ukorrekt.

3. Medlemsstaterne sørger for, at 
arbejdsgiverne anses for at have opfyldt 
deres forpligtelse efter stk. 1, medmindre 
det dokument, som er fremlagt som en 
opholdstilladelse eller anden tilladelse til at 
opholde sig i medlemsstaten udviser 
sådanne uregelmæssigheder, som en 
rimeligt opmærksom arbejdsgiver ikke 
kan overse, eller det fastslås, at 
arbejdsgiveren ikke på rimelig vis kan 
have været uvidende om, at det 
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pågældende dokument er forfalsket.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Følger af opfyldelsen af arbejdsgivernes 
forpligtelser
Medlemsstaterne sikrer, at arbejdsgiverne 
ikke holdes ansvarlige for overtrædelse af 
artikel 3, når de kan bevise, at de har 
opfyldt betingelserne i artikel 4. 

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er forældet.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betaling af omkostningerne ved 
tilbagesendelse af hver enkelt ulovligt 
beskæftiget tredjelandsstatsborger i de 
tilfælde, hvor der gennemføres 
tilbagesendelsesprocedurer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Arbejdsgivere kan ikke pålægges ansvar for tilbagesendelsen af ulovlige migranter. Direktivet 
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bør ikke pålægge arbejdsgiverne omkostningerne ved tilbagesendelse af hver enkelt ulovligt 
beskæftiget tredjelandsstatsborger i de tilfælde, hvor der gennemføres 
tilbagesendelsesprocedurer. Det er dog acceptabelt at pålægge arbejdsgivere, som 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, finansielle sanktioner, herunder 
også omkostningerne ved tilbagesendelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udestående løn til den ulovligt 
beskæftigede tredjelandsstatsborger

a) udestående løn til den ulovligt 
beskæftigede tredjelandsstatsborger. Det 
aftalte lønniveau anses for at have været 
mindstelønnen som fastsat ved national 
lovgivning, medmindre den ansatte kan 
bevise andet. I medlemsstater, hvor der 
ikke er fastsat nogen mindsteløn, 
fastsættes lønnen ved henvisning til den 
minimumindkomst, der berettiger den 
berørte medlemsstats borgere til social 
bistand i den pågældende medlemsstat, 
eller i overensstemmelse med gældende 
kollektive aftaler eller kollektiv praksis i 
den relevante sektor 

Or. en

Begrundelse

Alle lønrestancer til arbejdstageren skal udbetales, under forudsætning af at kontrakten var 
underskrevet for en periode på mindst seks måneder, medmindre arbejdsgiveren kan bevise 
det modsatte. Hvis den løn, som skal betales til arbejdstageren, ikke kan fastsættes på anden 
vis, vil beregningsmetoden mindst blive baseret på mindstelønnen eller den kollektivt fastsatte 
løn inden for en specifik sektor.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 7 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udestående skatter og bidrag til sociale b) et beløb svarende til skatter og bidrag til 
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sikringsordninger, herunder relevante 
administrative bøder.

sociale sikringsordninger, som 
arbejdsgiveren ville have betalt, hvis den 
ulovligt beskæftigede 
tredjelandsstatsborger havde været lovligt 
beskæftiget, herunder relevante 
administrative bøder, og

Or. en

Begrundelse

Betaling af et bestemt beløb svarende til de skatter og bidrag til sociale sikringsordninger, 
som arbejdsgiveren ville have betalt, hvis den ulovligt beskæftigede tredjelandsstatsborger 
havde været lovligt beskæftiget, under samme forudsætning af at kontrakten var underskrevet 
for en periode på mindst seks måneder som anført i det foregående tilfælde.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om nødvendigt omkostningerne ved at 
sende efterbetalinger til det land, som den 
ulovligt beskæftigede er vendt tilbage til 
eller blevet sendt tilbage eller udvist til. 

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra a):

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra a), indfører medlemsstaterne 
ordninger, som sikrer, at de nødvendige 
procedurer for inddrivelse af udestående 
løn automatisk går i gang, uden at 
tredjelandsstatsborgeren behøver at indgive 
et krav.
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a) indfører medlemsstaterne ordninger, 
som sikrer, at de nødvendige procedurer 
for inddrivelse af udestående løn 
automatisk går i gang, uden at 
tredjelandsstatsborgeren behøver at indgive 
et krav

b) fastsætter medlemsstaterne, at det 
antages, at der foreligger et arbejdsforhold 
af mindst seks måneders varighed, 
medmindre arbejdsgiveren kan modbevise 
dette.

2a. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra a) og b), fastsætter medlemsstaterne, 
at det antages, at der foreligger et
arbejdsforhold af mindst seks måneders 
varighed, medmindre arbejdsgiveren eller 
den ansatte kan modbevise dette.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med hensyn til strafbare handlinger, 
der er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra c), 
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
gennemførelsen af enhver afgørelse om 
tilbagesendelse udsættes, indtil 
tredjelandsstatsborgeren har modtaget en 
eventuel efterbetaling af sin løn, jf. stk. 1, 
litra a).

udgår

Or. en

Begrundelse

En tilsvarende bestemmelse findes i direktiv 2004/81 EF om ofre for menneskehandel. Her -
med undtagelse af ofre for menneskehandel, som er omfattet af ovennævnte bestemmelse-
anses en sådan bestemmelse for at være uhensigtsmæssig. 
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at følgende 
foranstaltninger også i givet fald kan
anvendes over for en arbejdsgiver, der
handler som led i forretningsmæssige 
aktiviteter:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at følgende 
foranstaltninger også i givet fald anvendes 
over for arbejdsgivere, der overtræder 
artikel 3, når de handler som led i 
forretningsmæssige aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 8 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udelukkelse fra offentlige ydelser, 
tilskud eller støtte i op til fem år

a) udelukkelse fra offentlige ydelser, 
tilskud eller støtte, herunder EU-
finansiering forvaltet af medlemsstaterne,
i op til fem år

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 8 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) midlertidig eller permanent lukning af 
forretningssteder, der er blevet brugt til at 
begå overtrædelsen.

d) midlertidig eller permanent lukning af 
forretningssteder, der er blevet brugt til at 
begå overtrædelsen, eller midlertidig eller 
permanent inddragelse af en tilladelse til 
at drive den pågældende 
erhvervsvirksomhed, navnlig hvis 
berettiget som følge af situationens alvor 
eller procentdelen af den pågældende 
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arbejdsgivers ulovligt beskæftigede 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Underleverancer

1. Når arbejdsgiveren er en 
underkontrahent, sikrer medlemsstaterne, 
at hovedkontrahenten og enhver 
mellemliggende underkontrahent er 
forpligtet til at betale:
a) alle sanktioner, som er pålagt efter 
artikel 6, og
b) alle udestående beløb, som skyldes i 
henhold til artikel 7.
2. Hovedkontrahenten og enhver 
mellemliggende underkontrahent hæfter 
solidarisk for så vidt angår stk. 1, uden at 
dette berører nationale retsforskrifter om 
regres.

Or. en

Begrundelse

Sammenblanding af et tjenesteydelsesforhold mellem virksomheder (underkastet handelsret 
og/eller borgerlig ret) med et ansættelsesforhold i en virksomhed mellem arbejdsgiveren og 
dennes ansatte (underlagt arbejdsret) vil ikke skabe nogen god basis for udvidelse af 
hovedkontrahentens ansvar for underkontrahenter. Ingen juridisk person kan i praksis være 
ansvarlig for andre. Det reelle problem med kæden af underkontrahenter bør løses gennem
inspektioner. 
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overtrædelsen fortsætter eller gentages, 
efter at de kompetente nationale 
myndigheder eller domstole inden for en 
periode på to år to gange tidligere har 
konstateret, at arbejdsgiveren har 
overtrådt artikel 3

a) overtrædelsen fortsætter eller gentages, 
efter at de kompetente nationale 
myndigheder eller domstole har vedtaget 
to separate endelige afgørelser, ifølge 
hvilke arbejdsgiveren blev fundet 
ansvarlig for overtrædelse af artikel 3, og 
disse afgørelser refererer til forhold, der 
er optrådt inden for en periode på to år 

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 10 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overtrædelsen vedrører et betydeligt 
antal ulovligt beskæftigede 
tredjelandsstatsborgere. Dette er tilfældet, 
hvis mindst fire tredjelandsstatsborger 
beskæftiges ulovligt

b) overtrædelsen vedrører et betydeligt 
antal ulovligt beskæftigede 
tredjelandsstatsborgere. Dette er tilfældet, 
hvis mindst fire tredjelandsstatsborger 
beskæftiges ulovligt

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at medvirken til 
og anstiftelse af de i stk. 1 omhandlede 
former for adfærd udgør en strafbar 
handling.

2. Medlemsstaterne sikrer, at medvirken til 
eller medskyld i og anstiftelse eller 
fortielse af de i stk. 1 omhandlede former 
for adfærd udgør en strafbar handling. 
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Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller 
tilskud

a) udelukkelse fra offentlige ydelser,
tilskud eller støtte, herunder EU-
finansiering, der forvaltes af 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med hensyn til strafbare handlinger, 
der er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra 
d), udsteder medlemsstaterne i 
overensstemmelse med artikel 4-15 i 
direktiv 2004/81/EF tidsbegrænsede 
opholdstilladelser, afhængig af 
varigheden af den relevante nationale 
sagsbehandling, til 
tredjelandsstatsborgere, der er ofre for 
menneskehandel og samarbejder under 
retssagen mod arbejdsgiveren.

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at mindst 
10 % af de virksomheder, som er etableret 
på deres område, hvert år underkastes
inspektioner for at kontrollere, om de 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der bliver 
gennemført effektive og passende 
inspektioner på deres område for at 
kontrollere, om der beskæftiges 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udvælgelsen af de virksomheder, som 
skal inspiceres, baseres på en 
risikovurdering, der skal udarbejdes af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
faktorer såsom den sektor, virksomheden 
arbejder i, og eventuelle tidligere 
overtrædelser.

2. Medlemsstaterne identificerer på 
baggrund af risikovurderinger jævnligt de 
sektorer, hvor beskæftigelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold er almindelig udbredt. 
Medlemsstaterne offentliggør, hvilke 
sektorer, der er identificeret som følge af 
disse risikovurderinger. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør vurdere, hvor stor risiko der er for koncentration af beskæftigelse af 
ulovlige indvandrere i forskellige sektorer. Dette ville hjælpe med til at koncentrere 
inspektionerne i de sektorer, hvor risikoen er større, og dermed gøre det muligt at reducere 
den krævede procentdel inspektion. Dette kunne bidrage til at sænke omkostningerne til 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv.
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I hver af de i henhold til stk. 2 
identificerede sektorer sørger 
medlemsstaterne under iagttagelse af stk. 
2b for, at mindst 5 % arbejdspladser hvert 
år underkastes inspektioner for at 
kontrollere, om de beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør vurdere, hvor stor risiko der er for koncentration af beskæftigelse af 
ulovlige indvandrere i forskellige sektorer.  Dette ville hjælpe med til at koncentrere 
inspektionerne i de sektorer, hvor risikoen er større, og dermed gøre det muligt at reducere 
den krævede procentdel inspektion. Dette kunne bidrage til at sænke omkostningerne til 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne skal nå niveauet på 
5 %, som omtales i stk. 2a, senest...* 
*tre år fra dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, som er 
tredjelandsstatsborgere, kan 
medlemsstaternes inspektionstjenester 
benytte sig af samarbejde og udveksling af 
oplysninger som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets Direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996* om udstationering 
af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser for at kontrollere, at de 
berørte tredjelandsstatsborgere er lovligt 
beskæftigede i oprindelsesmedlemsstaten.
EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den [tre år efter den dato, som der 
henvises til i artikel 17] og derefter hvert 
tredje år sender medlemsstaterne 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv i form af 
en rapport, der skal omfatte antallet og 
resultaterne af de inspektioner, som er 
foretaget efter artikel 15, og oplysninger 
om de foranstaltninger, som er gennemført 
i henhold til artikel 8.

Senest den [tre år efter den dato, som der 
henvises til i artikel 17] og derefter hvert 
tredje år sender medlemsstaterne 
Kommissionen oplysninger om 
gennemførelsen af dette direktiv i form af 
en rapport, der skal omfatte de sektorer, 
der er identificeret efter artikel 15, stk. 2, 
antallet og resultaterne af de inspektioner, 
som er foretaget efter artikel 15, stk. 3, og 
oplysninger om de foranstaltninger, som er 
gennemført i henhold til artikel 8.

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af disse rapporter forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet.

På baggrund af disse rapporter forelægger 
Kommissionen inden for tolv måneder 
efter modtagelsen af medlemsstaternes 
rapporter en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten kan 
ledsages af forslag til ændringer af dette 
direktiv.

Or. en
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