
AM\871544DA.doc PE467.306v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2010/0209(COD)

28.6.2011

ÆNDRINGSFORSLAG
24 - 191

Udkast til udtalelse
Liisa Jaakonsaari
(PE464.975v02-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og 
opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede 
tredjelandsstatsborgere

Forslag til direktiv
(KOM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))



PE467.306v01-00 2/91 AM\871544DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\871544DA.doc 3/91 PE467.306v01-00

DA

Ændringsforslag 24
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 79, stk. 2, litra a) og b),

– under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 79, stk. 2, litra a) og b), og 
artikel 79, stk. 5,

Or. en

Ændringsforslag 25
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 15, stk. 3, samt 
artikel 27, 28, 31 og 33,

Or. en

Ændringsforslag 26
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Henvisning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention 102 om 
socialsikring (minimumsstandarder),
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Or. en

Ændringsforslag 27
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Henvisning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention 118 om 
ligebehandling (social sikring),

Or. en

Ændringsforslag 28
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Henvisning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention 143 om 
vandrende arbejdstagere,

Or. en

Ændringsforslag 29
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Henvisning 5 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention 97 om 
indvandring af arbejdskraft,
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Or. en

Ændringsforslag 30
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelsen fra Kommissionen med 
titlen "EUROPA 2020: En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
fastsættes målet om, at EU skal være en 
økonomi baseret på viden og innovation, 
hvor de administrative byrder på 
virksomhederne mindskes, og det sikres, at 
udbuddet af arbejdskraft matches bedre 
med efterspørgslen efter arbejdskraft. 
Foranstaltninger med henblik på at gøre 
det lettere for ledere, specialister og 
kandidattrainees, der er 
tredjelandsstatsborgere, at indrejse i EU i 
forbindelse med virksomhedsintern 
udstationering bør ses i dette bredere 
perspektiv.

(3) I meddelelsen fra Kommissionen med 
titlen "EUROPA 2020: En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
fastsættes målet om, at EU skal være en 
økonomi baseret på viden og innovation, 
hvor de administrative byrder på 
virksomhederne mindskes, og det sikres, at 
udbuddet af arbejdskraft matches bedre 
med efterspørgslen efter arbejdskraft. 
Foranstaltninger med henblik på at 
forbedre procedurerne og sætte en fælles 
ramme for lige rettigheder for ledere, 
specialister og kandidattrainees, der er 
tredjelandsstatsborgere, at indrejse i EU i 
forbindelse med virksomhedsintern 
udstationering kunne ses i dette bredere 
perspektiv.

Or. en

Ændringsforslag 31
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Tredjelandsstatsborgere, der har 
tilladelse til at arbejde på 
medlemsstaternes område, har ret til 
samme arbejdsvilkår som unionsborgere.

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse er i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 32
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Sådanne virksomhedsinterne 
udstationeringer af vigtige medarbejdere 
tilfører værtsvirksomhederne nye 
kvalifikationer og ny viden samt 
innovation og øgede økonomiske 
muligheder, hvorved den videnbaserede 
økonomi i Europa fremmes, og der skabes 
investeringsstrømme på tværs af EU. 
Velforvaltede udstationeringer fra 
virksomheder i tredjelande skaber også 
mulighed for at lette udstationeringer fra 
virksomheder i EU til virksomheder i 
tredjelande og for at sætte EU i en stærkere 
position i forhold til dets internationale 
partnere. Når det gøres lettere at foretage 
virksomhedsinterne udstationeringer, får 
multinationale koncerner mulighed for at 
udnytte deres menneskelige ressourcer 
optimalt.

(6) Sådanne virksomhedsinterne 
udstationeringer af vigtige medarbejdere 
tilfører værtsvirksomhederne nye 
kvalifikationer og ny viden samt 
innovation og øgede økonomiske 
muligheder, hvorved den videnbaserede 
økonomi i Europa fremmes, og den 
økonomiske konkurrenceevne på tværs af 
EU styrkes. Velforvaltede udstationeringer 
fra virksomheder i tredjelande skaber også 
mulighed for at lette udstationeringer fra 
virksomheder i EU til virksomheder i 
tredjelande og for at sætte EU i en stærkere 
position i forhold til dets internationale 
partnere. Når det gøres lettere at foretage 
virksomhedsinterne udstationeringer, får 
multinationale koncerner mulighed for at 
udnytte deres menneskelige ressourcer 
optimalt.

Or. lt

Ændringsforslag 33
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det regelsæt, der fastsættes i dette 
direktiv, er også til gavn for migranternes 
hjemlande, da den midlertidige migration

(7) Det regelsæt, der fastsættes i dette 
direktiv, kunne også være til gavn for 
migranternes hjemlande, da den 
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medfører overførsel af kvalifikationer, 
viden, teknologi og knowhow.

midlertidige migration under gunstige 
omstændigheder kunne medføre
overførsel af kvalifikationer, viden, 
teknologi og knowhow.

Or. en

Ændringsforslag 34
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv bør anvendes uden 
tilsidesættelse af princippet om EU-
præference, hvad angår adgangen til 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder som 
udtrykt i de relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne. Ifølge dette princip bør 
medlemsstaterne i en periode, hvor der 
anvendes nationale foranstaltninger eller 
foranstaltninger i henhold til bilaterale 
aftaler, give arbejdstagere, der er 
statsborgere i medlemsstaterne, 
fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, 
der er statsborgere i tredjelande, hvad 
angår adgangen til arbejdsmarkedet.

(8) Dette direktiv bør anvendes uden 
tilsidesættelse af princippet om EU-
præference, hvad angår adgangen til 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder som 
udtrykt i de relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne. Ifølge dette princip bør 
medlemsstaterne, i en periode hvor der 
anvendes nationale foranstaltninger eller 
foranstaltninger i henhold til bilaterale 
aftaler, give deres egne statsborgere eller
arbejdstagere, der er statsborgere i andre 
medlemsstater, fortrinsstilling i forhold til 
arbejdstagere, der er statsborgere i 
tredjelande, hvad angår adgangen til 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv bør anvendes uden 
tilsidesættelse af princippet om EU-
præference, hvad angår adgangen til 

(8) Dette direktiv bør anvendes uden 
tilsidesættelse af princippet om EU-
præference, hvad angår adgangen til 
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medlemsstaternes arbejdsmarkeder som 
udtrykt i de relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne. Ifølge dette princip bør 
medlemsstaterne i en periode, hvor der 
anvendes nationale foranstaltninger eller 
foranstaltninger i henhold til bilaterale 
aftaler, give arbejdstagere, der er 
statsborgere i medlemsstaterne, 
fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, 
der er statsborgere i tredjelande, hvad 
angår adgangen til arbejdsmarkedet.

medlemsstaternes arbejdsmarkeder som 
udtrykt i de relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne. Ifølge dette princip bør 
medlemsstaterne i en periode, hvor der 
anvendes nationale foranstaltninger eller 
foranstaltninger i henhold til bilaterale 
aftaler, give arbejdstagere, der er 
statsborgere i medlemsstaterne, 
fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, 
der er statsborgere i tredjelande, hvad 
angår adgangen til arbejdsmarkedet. I den 
forbindelse er det tvingende nødvendigt, 
både hvad angår EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere, at den nationale 
mindsteløn og minimumsstandarderne i 
den stat, hvor beskæftigelsen finder sted 
(arbejdsstedsprincippet), overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 36
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv bør anvendes uden 
tilsidesættelse af princippet om EU-
præference, hvad angår adgangen til 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder som 
udtrykt i de relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne. Ifølge dette princip bør 
medlemsstaterne i en periode, hvor der 
anvendes nationale foranstaltninger eller 
foranstaltninger i henhold til bilaterale 
aftaler, give arbejdstagere, der er 
statsborgere i medlemsstaterne, 
fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, 
der er statsborgere i tredjelande, hvad 
angår adgangen til arbejdsmarkedet.

(8) Dette direktiv bør anvendes uden 
tilsidesættelse af princippet om EU-
præference, hvad angår adgangen til 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder som 
udtrykt i de relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne. Ifølge dette princip bør 
medlemsstaterne i en periode, hvor der 
anvendes nationale foranstaltninger eller 
foranstaltninger i henhold til bilaterale 
aftaler, give arbejdstagere, der er 
statsborgere i medlemsstaterne, 
fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, 
der er statsborgere i tredjelande, hvad 
angår adgangen til arbejdsmarkedet.
Samtidig med at der værnes om 
princippet, må dette ikke bruges til at 
afvige fra princippet om lige løn for lige 
arbejde, både hvad angår arbejdstagere 
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fra medlemsstaterne og 
tredjelandsstatsborgere. Dette direktiv bør 
anvendes i fuld respekt for princippet om 
arbejdskraftens frie bevægelighed inden 
for EU og dermed afskaffe enhver 
forskelsbehandling på baggrund af 
nationalitet, for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår og beskæftigelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 45 i traktaten fastslår, at arbejdskraftens frie bevægelighed går hånd i hånd med 
fjernelse af enhver form for forskelsbehandling, der er baseret på nationalitet.

Ændringsforslag 37
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Dette direktiv bør fastsætte vilkår og 
rettigheder for arbejdstagere fra 
tredjelande som led i en 
virksomhedsintern udstationering i fuld 
overensstemmelse med de relevante ILO-
konventioner.

Or. en

Ændringsforslag 38
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere, 
specialister og kandidattrainees med en 

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere, 
specialister og kandidattrainees med en 
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videregående uddannelse. Definitionerne 
heraf bygger på EU's særlige forpligtelser 
i medfør af den almindelige overenskomst 
om handel med tjenesteydelser (GATS) og 
bilaterale handelsaftaler. Forpligtelserne 
inden for rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser. 
Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 
udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.

videregående uddannelse. Definitionerne 
heraf er knyttet til den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, der 
fastlægger en europæisk referenceramme 
for at vurdere kvalifikationer på en 
sammenlignelig og gennemsigtig måde, 
og som samtidig er forenelig med den 
almindelige overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS) og bilaterale 
handelsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere,
specialister og kandidattrainees med en 
videregående uddannelse. Definitionerne 
heraf bygger på EU's særlige forpligtelser i 
medfør af den almindelige overenskomst 
om handel med tjenesteydelser (GATS) og 
bilaterale handelsaftaler. Forpligtelserne 
inden for rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser.

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere
og specialister med en videregående 
uddannelse. Definitionerne heraf bygger på 
EU's særlige forpligtelser i medfør af den 
almindelige overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS) og bilaterale 
handelsaftaler. Forpligtelserne inden for 
rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser.



AM\871544DA.doc 11/91 PE467.306v01-00

DA

Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 
udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.

Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 
udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.

Or. de

Ændringsforslag 40
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere, 
specialister og kandidattrainees med en 
videregående uddannelse. Definitionerne 
heraf bygger på EU's særlige forpligtelser i 
medfør af den almindelige overenskomst 
om handel med tjenesteydelser (GATS) og 
bilaterale handelsaftaler. Forpligtelserne 
inden for rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser. 
Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 
udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere, 
specialister og kandidattrainees med en 
videregående uddannelse og 
erhvervskvalifikationer. 
Virksomhedsinternt udstationerede 
beskæftiges som højt kvalificeret 
arbejdskraft. Definitionerne heraf bygger 
på EU's særlige forpligtelser i medfør af 
den almindelige overenskomst om handel 
med tjenesteydelser (GATS) og bilaterale 
handelsaftaler. Forpligtelserne inden for 
rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser. 
Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 
udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
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udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.

Or. en

Ændringsforslag 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er 
etableret på Den Europæiske Unions 
område, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser.
Formålet med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

(11) Formålet med dette direktiv er at 
beskytte arbejdstagerne og sikre en fair 
konkurrence mellem virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, og 
virksomheder, der er etableret i et 
tredjeland, da det sikrer, at sidstnævnte 
ikke vil kunne drage nytte af lavere 
arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. de

Ændringsforslag 42
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
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arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er 
etableret på Den Europæiske Unions 
område, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser. 
Formålet med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

arbejdsvilkår som lokale arbejdstagere. 
Virksomhedsinternt udstationerede bør 
gøres til genstand for ligebehandling med 
værtsmedlemsstatens statsborgere eller det 
faste personale, ikke kun hvad angår 
lønvilkår, men hvad angår samtlige 
arbejds- og ansættelsesvilkår. Denne 
ligebehandling bør ikke kun gennemføres 
i forhold til alment gældende kollektive 
aftaler, men i forhold til love og 
administrative bestemmelser, 
voldgiftskendelser og kollektive aftaler, 
herunder virksomhedsaftaler, med 
henblik på at sikre princippet om lige løn 
for lige arbejde på samme sted. Formålet 
med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. de

Ændringsforslag 43
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er 
etableret på Den Europæiske Unions 
område, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser. 
Formålet med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 

(11) Virksomhedsinternt udstationerede
arbejdstagere bør som mindstekrav gøres 
til genstand for ligebehandling med 
værtsmedlemsstatens statsborgere, hvad 
angår deres arbejdsvilkår. Formålet med
disse krav er at beskytte arbejdstagerne og 
sikre en fair konkurrence mellem 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland.
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medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastslår i artikel 15.3, at: 
"Tredjelandsstatsborgere, der har tilladelse til at arbejde på medlemsstaternes område, har 
ret til samme arbejdsvilkår som unionsborgere."

Ændringsforslag 44
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er 
etableret på Den Europæiske Unions 
område, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser. 
Formålet med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som lokale arbejdstagere og 
nyde alle rettigheder, der følger af 
lovbestemmelser og lokale alment 
gældende kollektive aftaler, herunder 
virksomhedsaftaler. Princippet om lige 
løn for lige arbejde på samme sted finder 
anvendelse i alle tilfælde. Formålet med
disse krav er at beskytte arbejdstagerne og 
sikre en fair konkurrence mellem 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. de

Ændringsforslag 45
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er 
etableret på Den Europæiske Unions 
område, jf. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelser. Formålet 
med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af
beskæftigelsesvilkår og -betingelser, der 
sikrer mindst samme beskyttelsesniveau 
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.
Formålet med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. en

Ændringsforslag 46
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret 
på Den Europæiske Unions område, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser. Formålet 
med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret 
på Den Europæiske Unions område, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser, og overholde 
de samme forpligtelser som dem, der 
pålægges sådanne arbejdstagere. Formålet 
med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne, forhindre social dumping
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etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

og sikre en fair konkurrence mellem 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. it

Ændringsforslag 47
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret 
på Den Europæiske Unions område, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser. Formålet 
med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret 
på Den Europæiske Unions område, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser. 
Virksomhedsinternt udstationerede bør 
behandles på samme måde som 
værtsmedlemsstatens statsborgere og det 
faste personale, både hvad angår løn og 
ansættelsesvilkår, og navnlig hvad angår 
størrelsen af sociale ydelser. Formålet med 
dette krav er at beskytte arbejdstagerne og 
sikre en fair konkurrence mellem 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel, og navnlig at 
forhindre social dumping.

Or. fr
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Ændringsforslag 48
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede
bør desuden nyde godt af de samme 
arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret 
på Den Europæiske Unions område, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser. Formålet 
med dette krav er at beskytte
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

(11) Bestemmelserne i direktivet om 
udstationering af arbejdstagere 
(96/71/EF), gælder fuldt ud for 
virksomhedsinternt udstationerede. 
Virksomhedsinternt udstationerede fra 
tredjelande skal desuden nyde godt af de 
samme arbejdsvilkår som udstationerede 
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret 
på Den Europæiske Unions område, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser. Dette krav
beskytter arbejdstagerne og sikrer en fair 
konkurrence mellem virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, og 
virksomheder, der er etableret i et 
tredjeland, da det sikrer, at sidstnævnte 
ikke vil kunne drage nytte af lavere 
arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel. Især skal de 
bestemmelser om mindsteløn og 
minimumsstandarder, der gælder i den 
værtsmedlemsstat, hvor beskæftigelsen 
finder sted, finde anvendelse på 
virksomhedsinternt udstationerede fra 
tredjelande (arbejdsstedsprincippet). De 
minimale arbejds- og ansættelsesvilkår i 
henhold til artikel 3 i direktivet om 
udstationering af arbejdstagere er 
bindende for alle virksomheder og 
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere, uanset hvor selskabets 
hjemsted er beliggende, eller hvor de 
udstationerede er hjemmehørende.

Or. de
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Ændringsforslag 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne skal sikre, at 
passende kontroller og effektive 
inspektioner foretages for at sikre en 
ordentlig gennemførelse af dette direktiv. 
Med henblik herpå skal medlemsstaterne 
tildele de kompetente myndigheder 
tilstrækkelige beføjelser og ressourcer. 
Resultaterne af inspektioner samles i en 
passende rapport og tjener til at forbedre 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 50
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Udtrykket arbejdsvilkår omfatter i 
dette direktiv mindst løn og afskedigelse, 
arbejdsmiljø, arbejdstid og ferie, familie 
og arbejdsliv under hensyntagen til 
gældende kollektive overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 51
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre, at den virksomhedsinternt 
udstationeredes kvalifikationer passer til 
værtsenheden, kan medlemsstaterne kræve, 
at vedkommende skal have været 
beskæftiget inden for samme koncern i 
mindst 12 måneder forud for 
udstationeringen.

(12) For at sikre, at den virksomhedsinternt 
udstationeredes kvalifikationer passer til 
værtsenheden, bør medlemsstaterne kræve, 
at vedkommende skal have været 
beskæftiget inden for samme koncern i 
mindst 12 måneder forud for 
udstationeringen.

Or. en

Ændringsforslag 52
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Da en virksomhedsintern 
udstationering udgør en midlertidig 
migration, bør ansøgeren fremlægge bevis 
for, at tredjelandsstatsborgeren efter 
udstationeringens ophør vil kunne vende 
tilbage til en enhed, der tilhører samme 
koncern og er etableret i et tredjeland.
Dokumentationen kan bestå af de relevante 
bestemmelser i arbejdsaftalen. Der bør 
fremlægges en ansættelseskontrakt, der 
dokumenterer, at lederen eller specialisten, 
der udstationeres fra et tredjeland, besidder 
de erhvervskvalifikationer, der er brug for i 
den medlemsstat, hvori vedkommende har 
fået indrejse for at indtage en stilling eller 
udføre et lovreguleret erhverv.

(13) Da en virksomhedsintern 
udstationering udgør en midlertidig 
migration, bør ansøgeren fremlægge bevis 
for, at tredjelandsstatsborgerens 
arbejdsaftale stadig vil være gyldig efter 
udstationeringens ophør, og at 
arbejdstageren vil kunne vende tilbage til 
en enhed, der tilhører samme koncern og er 
etableret i et tredjeland. Dokumentationen 
kan bestå af de relevante bestemmelser i 
arbejdsaftalen. Der bør fremlægges en 
ansættelseskontrakt, der dokumenterer, at 
lederen eller specialisten, der udstationeres 
fra et tredjeland, besidder de 
erhvervskvalifikationer, der er brug for i 
den medlemsstat, hvori vedkommende har 
fået indrejse for at indtage en stilling eller 
udføre et lovreguleret erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 53
Mara Bizzotto
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Da en virksomhedsintern 
udstationering udgør en midlertidig 
migration, bør ansøgeren fremlægge bevis 
for, at tredjelandsstatsborgeren efter 
udstationeringens ophør vil kunne vende 
tilbage til en enhed, der tilhører samme 
koncern og er etableret i et tredjeland. 
Dokumentationen kan bestå af de relevante 
bestemmelser i arbejdsaftalen. Der bør 
fremlægges en ansættelseskontrakt, der 
dokumenterer, at lederen eller specialisten, 
der udstationeres fra et tredjeland, besidder 
de erhvervskvalifikationer, der er brug for i 
den medlemsstat, hvori vedkommende har 
fået indrejse for at indtage en stilling eller 
udføre et lovreguleret erhverv.

(13) Da en virksomhedsintern 
udstationering udgør en midlertidig 
migration, bør ansøgeren fremlægge bevis 
for, at tredjelandsstatsborgeren efter 
udstationeringens ophør vil vende tilbage 
til en enhed, der tilhører samme koncern og 
er etableret i et tredjeland. 
Dokumentationen kan bestå af de relevante 
bestemmelser i arbejdsaftalen. Der bør 
fremlægges en ansættelseskontrakt, der 
dokumenterer, at lederen eller specialisten, 
der udstationeres fra et tredjeland, besidder 
de erhvervskvalifikationer, der er brug for i 
den medlemsstat, hvori vedkommende har 
fået indrejse for at indtage en stilling eller 
udføre et lovreguleret erhverv.

Or. it

Ændringsforslag 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Tredjelandsstatsborgere, der ansøger 
om at få indrejse som kandidattrainees, 
bør fremlægge dokumentation for 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse, nemlig eksamensbeviser eller 
lignende, der formelt dokumenterer, at de 
pågældende har gennemført en 
videregående uddannelse af mindst tre års 
varighed. De skal desuden fremlægge en 
uddannelsesaftale, herunder en 
beskrivelse af uddannelsesprogrammet, 
dets varighed og betingelserne for tilsynet 
med kandidattraineen, der dokumenterer, 
at de vil følge ægte uddannelseskurser og 

udgår
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ikke blive anvendt som normale 
arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 55
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medmindre denne betingelse er i strid 
med princippet om EU-præference, jf. de 
relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne, bør der ikke 
gennemføres en arbejdsmarkedstest, da 
dette kriterium ville være i strid med 
formålet med at indføre en gennemsigtig 
og forenklet ordning for 
virksomhedsinternt udstationeredes 
indrejse.

(15) Medmindre denne betingelse er i strid 
med princippet om EU-præference, jf. de 
relevante bestemmelser i 
tiltrædelsesakterne, bør der ikke 
gennemføres en arbejdsmarkedstest, da 
dette kriterium ville være i strid med 
formålet med at indføre en gennemsigtig 
og forenklet ordning for 
virksomhedsinternt udstationeredes 
indrejse. De eneste undtagelser er byggeri 
og håndværk, herunder forbundne 
økonomiske aktiviteter under NACE-kode 
F, N81.21 og N81.22. For disse kan 
medlemsstaterne gennemføre en 
arbejdsmarkedstest.

Or. de

Ændringsforslag 56
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelse om passende sanktioner, 
f.eks. økonomiske sanktioner, der skal 
pålægges, hvis betingelserne i dette 
direktiv ikke opfyldes. Sanktionerne kan 

(18) Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelse om passende sanktioner, 
f.eks. økonomiske sanktioner, der skal 
pålægges, hvis betingelserne i dette 
direktiv ikke opfyldes, samt sørge for det 
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pålægges værtsenheden. nødvendige arbejdstilsyn for at sikre, at 
bestemmelserne overholdes. Sanktionerne 
kan pålægges værtsenheden. Alle 
sanktioner bør være passende, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Arbejdstageren og dennes familie har ret 
til at opholde sig i værtsmedlemsstaten, 
indtil afslutningen af en sådan sag.

Or. en

Ændringsforslag 57
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Dette direktiv bør ikke påvirke 
betingelserne for levering af 
tjenesteydelser inden for rammerne af 
traktatens artikel 56. Dette direktiv bør 
navnlig ikke berøre de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der i henhold til 
direktiv 96/71/EF finder anvendelse på 
arbejdstagere, der udstationeres på en 
anden medlemsstats område for at levere 
en tjenesteydelse dér. Dette direktiv gælder 
ikke for tredjelandsstatsborgere 
udstationeret af virksomheder, som er 
etableret i en medlemsstat, som led i 
udveksling af tjenesteydelser, jf. direktiv 
96/71/EF. Som følge heraf kan 
tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse 
af en tilladelse til virksomhedsinternt 
udstationerede, ikke gøre brug af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser. 
Dette direktiv bør ikke give virksomheder, 
der er etableret i et tredjeland, en 
gunstigere behandling end virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, 

(22) Dette direktiv bør ikke påvirke 
betingelserne for levering af 
tjenesteydelser inden for rammerne af 
traktatens artikel 56. Dette direktiv gælder 
ikke for tredjelandsstatsborgere 
udstationeret af virksomheder som led i 
udveksling af tjenesteydelser, der er 
omfattet af direktiv 96/71/EF.
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jf. artikel 1, stk. 4, i direktiv 96/71/EF.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en meget klar angivelse af, hvilken lovgivning der skal anvendes på den 
pågældende person.

Ændringsforslag 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end de rettigheder, 
der allerede eksisterer ifølge gældende EU-
ret, hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-
ret, hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har 
interesser i flere medlemsstater.

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør i national lovgivning sikres
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 

(23) Tilstrækkelig social sikringsdækning
for virksomhedsinternt udstationerede og 
deres familiemedlemmer er et centralt 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-
ret, hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har 
interesser i flere medlemsstater.

element i dette direktiv og er vigtig for at 
sikre anstændige arbejds- og levevilkår, 
mens de opholder sig i EU. Der bør sikres 
ligebehandling for tredjelandsstatsborgere
i forbindelse med en virksomhedsintern 
udstationering. Der bør i national 
lovgivning rettes særlig opmærksomhed 
mod bestemmelser, som sikrer
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Uden at dette berører
bilaterale aftaler, der indeholder 
bestemmelser om en bedre 
socialsikringsdækning, bør dette direktiv 
indføre mekanismer, der sikrer effektiv 
socialsikringsdækning under opholdet og 
mekanismer for at overføre erhvervede
rettigheder, hvor det er relevant.
Enhver begrænsning af retten til 
ligebehandling med hensyn til social 
sikring, der følger af dette direktiv, bør 
ikke berøre de rettigheder, der er tildelt i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 
24. november 2010 om udvidelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004 og 
forordning (EF) nr. 987/2000 til at 
omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke 
allerede er dækket af disse forordninger 
udelukkende på grund af deres 
nationalitet¹.
____________
EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 61

Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Medlemsstaterne kan 
begrænse ligebehandling, når 
virksomhedsinternt udstationerede er 
beskyttet ved at være underlagt de sociale 
sikringsordninger i oprindelseslandet eller 
på anden måde, og når personen ifølge 
lovgivningen i den pågældende 
medlemsstat er fritaget for lovgivning om 
social sikring i værtslandet. Da dette 
direktiv ikke påvirker bestemmelserne i 
bilaterale aftaler, vil de 
socialsikringsrettigheder, som en 
virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 62
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3, 
stk. 1, litra a) til i) i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 
29. april 2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. Da dette direktiv 
ikke påvirker bestemmelserne i bilaterale 
aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 

(23) Der bør i national lovgivning sikres 
ligebehandling, hvad angår de dele af 
socialsikringen, der er defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Da dette direktiv ikke 
påvirker bestemmelserne i bilaterale 
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aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater.

aftaler, vil de socialsikringsrettigheder, 
som en virksomhedsinternt udstationeret 
tredjelandsstatsborger nyder godt af på 
grundlag af en bilateral aftale mellem den 
medlemsstat, hvori den pågældende har 
fået indrejse, og den pågældendes 
hjemland, kunne blive styrket 
sammenlignet med de 
socialsikringsrettigheder, som den 
pågældende vil have i medfør af national 
lovgivning. Dette direktiv bør ikke give 
flere rettigheder end de rettigheder, der 
allerede eksisterer ifølge gældende EU-ret, 
hvad angår socialsikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har interesser 
i flere medlemsstater. Bestemmelserne i 
dette direktiv bør ikke gælde i situationer, 
hvor en udstationeret arbejdstager er 
omfattet af lovgivningen om social sikring 
i et tredjeland eller betaler bidrag i et 
tredjeland.

Or. pl

Begrundelse

Formålet er at undgå situationer, hvor en arbejdstager er dækket af to retssystemer og 
betaler bidrag både i medlemsstaten og i et tredjeland.

Ændringsforslag 64
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(27) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og de relevante 
ILO-konventioner, såsom konvention 102 
om social sikring (minimumsstandarder), 
konvention 118 om ligebehandling (social 
sikring), konvention 143 om vandrende 
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arbejdstagere og Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention 97 om 
indvandring af arbejdskraft.

Or. en

Ændringsforslag 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Medlemsstaterne bør snarest 
ratificere den internationale konvention 
om beskyttelse af vandrende 
arbejdstageres og deres 
familiemedlemmers rettigheder, der blev 
vedtaget af FN's generalforsamling den 
18. december 1990.

Or. en

Ændringsforslag 66
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Uanset hvilken lov der finder 
anvendelse på ansættelsesforholdet, så 
bør de gældende love, regulativer og 
bestemmelser på arbejdsstedet som 
minimum finde anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29b) Dette direktiv berører ikke de 
rettigheder og principper, der er indeholdt 
i den europæiske socialpagt af 18. oktober 
1961 og den europæiske konvention om 
vandrende arbejdstageres retsstilling af 
24. november 1977.

Or. en

Ændringsforslag 68
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betingelserne for
tredjelandsstatsborgeres og deres 
familiemedlemmers indrejse og ophold i
over tre måneder på medlemsstaternes 
område i forbindelse med en 
virksomhedsintern udstationering

a) betingelserne for arbejdstageres, der er 
tredjelandsstatsborger, og deres 
familiemedlemmers indrejse og ophold i op 
til tre år på medlemsstaternes område i 
forbindelse med en virksomhedsintern 
udstationering

Or. en

Ændringsforslag 69
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres og deres 
familiemedlemmers indrejse og ophold i 
over tre måneder på medlemsstaternes 
område i forbindelse med en 

a) betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres og deres 
familiemedlemmers indrejse og ophold på 
medlemsstaternes område i forbindelse 
med en virksomhedsintern udstationering
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virksomhedsintern udstationering

Or. de

Ændringsforslag 70
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og 
ophold i over tre måneder, jf. litra a), i 
andre medlemsstater end den medlemsstat, 
som først gav den pågældende 
tredjelandsstatsborger opholdstilladelse på 
grundlag af dette direktiv.

b) betingelserne for en arbejdstagers, der 
er tredjelandsstatsborger, indrejse og 
ophold i over tre måneder, jf. litra a), i 
andre medlemsstater end den medlemsstat, 
som først gav den pågældende 
arbejdstager opholdstilladelse på grundlag 
af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 71
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold 
i over tre måneder, jf. litra a), i andre 
medlemsstater end den medlemsstat, som 
først gav den pågældende 
tredjelandsstatsborger opholdstilladelse på 
grundlag af dette direktiv.

b) betingelserne for 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og 
ophold, jf. litra a), i andre medlemsstater 
end den medlemsstat, som først gav den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
opholdstilladelse på grundlag af dette 
direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 72
Elisabeth Schroedter
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, der har ophold 
uden for en medlemsstats område, og som
ansøger om indrejse i en medlemsstat i 
forbindelse med en virksomhedsintern 
udstationering.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
arbejdstagere, der er 
tredjelandsstatsborgere, der ansøger om 
indrejse på en medlemsstats område med 
henblik på højt kvalificeret beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 73
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tredjelandsstatsborgere, der som led i 
udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 56 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, udfører aktiviteter på 
vegne af virksomheder, der er etableret i 
en anden medlemsstat, herunder personer, 
der er udstationeret af virksomheder, der 
er etableret i en medlemsstat, som led i 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelser med direktiv 96/71/EF.

c) tredjelandsstatsborgere, der er etableret i 
en medlemsstat, som led i udveksling af 
tjenesteydelser, som omfattet af direktiv 
96/71/EF.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en meget klar angivelse af, hvilken lovgivning der skal anvendes på den 
pågældende person.

Ændringsforslag 74
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tredjelandsstatsborgere, der som led i 
udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 56 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, udfører aktiviteter på 
vegne af virksomheder, der er etableret i en 
anden medlemsstat, herunder personer, der 
er udstationeret af virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, som led i 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelser med direktiv 96/71/EF.

c) tredjelandsstatsborgere, der som led i 
udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 56 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, udfører aktiviteter på 
vegne af virksomheder, der er etableret i en 
anden medlemsstat, herunder personer, der 
er udstationeret af virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, som led i 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelser med direktiv 96/71/EF.
Dog skal direktivet om udstationering af 
arbejdstagere (96/71/EF) gælde fuldt ud 
for udstationerede tredjelandsborgere, der 
udfører bygge- og håndværksaktiviteter 
og herunder forbundne økonomiske 
aktiviteter under NACE-kode F, N81.21 
og N81.22. Nærværende direktiv finder 
ikke anvendelse på disse NACE-sektorer.

Or. de

Ændringsforslag 75
Sari Essayah

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tredjelandsstatsborgere, der udfører 
aktiviteter som vikaransatte.

Or. en

Ændringsforslag 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) tredjelandsstatsborgere, der udfører 
aktiviteter som vikaransatte for et 
uafhængigt vikarbureau eller for et 
vikarbureau inden for en virksomhed eller 
en gruppe af virksomheder 

Or. de

Ændringsforslag 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) tredjelandsstatsborgere med en 
tidsbegrænset kontrakt med den 
oprindelige virksomhed.

Or. de

Ændringsforslag 78
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på byggesektoren, herunder forbundne 
økonomiske aktiviteter (NACE Rev. 1.1 
kode 45.1 til 45.4,  aktiviteter opført i 
bilaget til direktiv 96/71/EF).

Or. de
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Ændringsforslag 79
Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på de byggeaktiviteter, der er omhandlet i 
bilag 3 til direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan efter aftale med 
arbejdsmarkedets parter begrænse dette 
direktivs anvendelsesområde for bestemte 
sektorer og delsektorer.

Or. de

Ændringsforslag 81
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område, med henblik på 
beskæftigelse eller 
uddannelse/efteruddannelse

Or. de
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Ændringsforslag 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område, under en ny 
arbejdsaftale med denne enhed

Or. de

Ændringsforslag 83
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren
er bundet til via en arbejdsaftale, til en 
enhed, der tilhører virksomheden eller 
samme koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
arbejdstager, der er tredjelandsstatsborger,
fra en virksomhed, der er etableret uden for 
en medlemsstats område, og som 
arbejdstageren er bundet til via en 
arbejdsaftale, der har eksisteret mindst et 
år forud for udstationeringen, til en 
enhed, der tilhører virksomheden eller 
samme koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

Or. en
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Ændringsforslag 84
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område. Udstationeringen 
er ikke permanent

Or. de

Ændringsforslag 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale eller en 
anden form for ansættelse, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

Or. pl

Begrundelse

Definitionen af "virksomhedsintern udstationering" som foreslået i artikel 3 anvendes kun på 
tredjelandsstatsborgere, der er bundet via en arbejdsaftale til en enhed under virksomheden. 
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Dette ville udelukke muligheden for at udstationere en arbejdstager, der arbejder under en 
anden beskæftigelsesordning, der er gældende i tredjelandet.

Ændringsforslag 86
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger, der ikke har bopæl 
på medlemsstatens område, fra en 
virksomhed, der er etableret uden for en 
medlemsstats område, og som 
tredjelandsstatsborgeren er bundet til via en 
arbejdsaftale, til en enhed, der tilhører 
virksomheden eller samme koncern, der er 
etableret inden for medlemsstatens område.
Denne udstationering har til formål at 
dække situationer, som omfattet af artikel 
1, stk. 3, litra b), i artikel 96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 87
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "virksomhedsinternt udstationeret": en 
tredjelandsstatsborger, der er omfattet af en 
virksomhedsintern udstationering

c) "virksomhedsinternt udstationeret": en 
tredjelandsstatsborger, der ikke har bopæl 
på medlemsstatens område, og som er 
omfattet af en virksomhedsintern 
udstationering

Or. en
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Ændringsforslag 88
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "virksomhedsinternt udstationeret": en 
tredjelandsstatsborger, der er omfattet af en 
virksomhedsintern udstationering

c) "virksomhedsinternt udstationeret": en
arbejdstager, der er tredjelandsstatsborger,
og som er omfattet af en virksomhedsintern 
udstationering

Or. en

Ændringsforslag 89
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, 
tilsyn og kontrol med det arbejde, der 
udføres af andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt varetager 
ledelsesopgaver, og som i generel tilsyns-
og ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende;

Or. de

Ændringsforslag 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, 
tilsyn og kontrol med det arbejde, der 
udføres af andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende;

Or. de

Ændringsforslag 91
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig 
henseende først og fremmest sorterer under 
virksomhedens bestyrelse eller aktionærer 
eller tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger
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Or. de

Ændringsforslag 92
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere

Or. en

Begrundelse

Definitionen af ledere bør præciseres og indskrænkes til at omfatte personer, der er 
højtkvalificerede og har særlige færdigheder, og hvis personlige evner er uundværlige i 
forbindelse med en passende varetagelse af virksomhedens særlige aktiviteter i værtslandet. 
Det betyder, at adgangskriteriet må være kvalifikationer og stilling inden for virksomheden og 
ikke løn. En udtømmende liste, der kan fortolkes på en inklusiv eller eksklusiv måde, bidrager 
ikke til at kaste lys over situationen.

Ændringsforslag 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og personer, der leder team 
og/eller projekter, der er væsentlige for 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

Or. pl

Begrundelse

Den foreslåede definition af leder indskrænker direktivets anvendelsesområde til den 
overordnede ledelse og udelukker projekt- og teamledere.  Ved fastsættelsen af 
hensigtsmæssigheden af en udstationering af arbejdstagere vil denne definition være en 
hindring for en uindskrænket anvendelse af direktivet.

Ændringsforslag 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 

e) "leder": personer i en overordnet stilling 
inden for virksomhedens struktur, som 
hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
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eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, eller 
med ansvar for tilsynet med et specifikt og 
stort projekt, tilsyn og kontrol med det 
arbejde, der udføres af andre tilsyns-, fag-
eller ledelsesmedarbejdere, med 
bemyndigelse til personligt at ansætte og 
afskedige eller anbefale ansættelse, 
afskedigelse eller andre personlige 
foranstaltninger

Or. it

Ændringsforslag 95
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet 
stilling, som hovedsageligt forestår 
ledelsen af værtsenheden, og som i generel 
tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først 
og fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": enhver ansat, der besidder 
kvalifikationer svarende til mindst niveau 
7 i den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer, og som bestrider en 
overordnet stilling, hvor vedkommende
hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, tilsyn 
og kontrol med det arbejde, der udføres af 
andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der udstationeres 
med henblik på højt kvalificeret 
beskæftigelse, som har højere 
erhvervskvalifikationer, kundskaber på 
avanceret niveau og vedvarende 
ekspertise, og som besidder særlig viden af 
central betydning eller relevans for 
værtsenhedens særlige aktiviteter

Or. de

Ændringsforslag 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og grundlæggende
viden, der så vidt muligt er dokumenteret 
ved et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

Or. it

Ændringsforslag 98
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der udstationeres 
med henblik på højt kvalificeret 
beskæftigelse, som besidder særlig viden 
af central betydning for værtsenheden og
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

Or. en

Ændringsforslag 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden og særlig branchespecifik 
viden, idet der ikke alene tages hensyn til 
viden, der er specifik for værtsenheden, 
men også til, om personen har et højt 
kvalifikationsniveau inden for en type 
arbejde eller handel, som kræver særlig 
viden

Or. pl

Begrundelse

Den foreslåede definition skaber tvivl om, hvorvidt kvalifikationerne og ekspertisen er 
anerkendt som værende af afgørende betydning for værtsenheden. Fortolkningen kan variere. 
Denne definition ville begrænse udstationering til personer, der har teknisk viden, og 
udelukke ansatte, der har andre kvalifikationer, som under visse omstændigheder kunne være 
relevante for værtsenheden.

Ændringsforslag 100
Elisabeth Schroedter
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist" vil sige enhver ansat, der 
besidder kvalifikationer svarende til 
mindst niveau 5 i den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer og en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

Or. en

Ændringsforslag 101
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig viden, 
idet der ikke alene tages hensyn til viden, 
der er specifik for værtsenheden, men også 
til, om personen har et højt 
kvalifikationsniveau inden for en type 
arbejde eller handel, som kræver særlig 
faglig viden

Or. de

Ændringsforslag 102
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har en kvalifikation fra en videregående 
uddannelse inden for en type arbejde eller 
handel, som kræver særlig faglig viden; for 
en specialist betyder kvalifikation fra 
videregående uddannelse ethvert 
eksamensbevis, diplom eller lignende 
attest udstedt af en kompetent myndighed. 
Den videregående uddannelse skal være 
erhvervet efter afslutningen af en 
videregående uddannelse af mindst tre års 
varighed ved en officielt anerkendt højere 
læreanstalt. Ud over en videregående 
uddannelse, skal mindst fem års relevant 
erhvervserfaring på et niveau svarende til 
en videregående uddannelse være 
påkrævet. Specialister skal fastslå, at 
deres indtjening i løbet af 
udstationeringens varighed mindst svarer 
til den sædvanlige gennemsnitlige 
bruttoindtjening i den relevante sektor i 
det land, hvor de er udstationeret; Skulle 
en specialist blive overført til et andet 
land, skal dette også etableres i 
forbindelse med det pågældende land. 
Gennemsnitlig bruttoindtjening for året 
forud for udstationeringen, som 
registreres af de kompetente nationale 
myndigheder, skal danne grundlag for 
dette. Skulle denne endnu ikke være 
bekendt, kan den relevante indtjening for 
det foregående år anvendes som grundlag

Or. de

Ændringsforslag 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der 
udstationeres med henblik på at øge den 
pågældendes viden og erfaringer i 
virksomheden med henblik på en
ledelsesstilling i virksomheden

udgår

Or. de

Ændringsforslag 104
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden

Or. nl

Ændringsforslag 105
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
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virksomheden virksomheden med henblik på 
efterfølgende at udføre højtkvalificeret 
arbejde

Or. de

Ændringsforslag 106
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

g) "kandidattrainee": enhver ansat med en 
videregående uddannelse svarende til 
mindst niveau 5 i den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, med 
en praktikaftale, herunder en beskrivelse 
af uddannelsesprogrammet og dets 
varighed, der udstationeres med henblik på 
at øge den pågældendes viden og erfaringer 
i virksomheden med henblik på en 
ledelsesstilling i virksomheden;

Or. en

Ændringsforslag 107
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes
teoretiske viden og erfaringer i 
virksomheden eller institutionen med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

Or. fr
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Ændringsforslag 108
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med en 
betalt kontrakt med henblik på en 
ledelsesstilling i virksomheden

Or. en

Ændringsforslag 109
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden praktikanter er ikke 
ansatte, for hvem de sociale bidrag er 
obligatoriske. Medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdsgiverne ikke gør uretmæssig brug 
af praktikanter til at udføre opgaver, der 
udføres af almindelige ansatte

Or. de

Ændringsforslag 110
Sari Essayah
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "højt kvalificeret beskæftigelse": den 
beskæftigelse, der:
- kræver ekspertviden, der er af afgørende 
betydning og specifik for værtsenheden
aflønnes, samt
garanterer passende arbejdsforhold

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et revideret sæt af definitioner for at kaste lys over direktivets mål. Af denne 
årsag bør der indføjes en allerede vedtaget og gældende europæisk definition af højt 
kvalificeret beskæftigelse i direktivet for at sikre, at virksomhedsinternt udstationerede 
beskæftiges på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv. Denne definition er hentet fra Rådets 
direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (direktivet om det blå 
EU-kort).

Ændringsforslag 111
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "koncern": to eller flere virksomheder, 
der i medfør af national lovgivning anses 
for at være forbundet, idet en virksomhed, 
direkte eller indirekte, ejer størstedelen af 
den anden virksomheds tegnede kapital 
eller besidder flertallet af de 
stemmerettigheder, der er knyttet til de 
kapitalandele, som den anden virksomhed 
har udstedt, eller kan udpege mere end 
halvdelen af medlemmerne af den anden 
virksomheds administrations-, ledelses-
eller tilsynsorganer

l) "koncern": to eller flere virksomheder, 
der i medfør af national lovgivning anses 
for at være forbundet, idet en virksomhed, 
direkte eller indirekte, ejer størstedelen af 
den anden virksomheds tegnede kapital 
eller besidder flertallet af de 
stemmerettigheder, der er knyttet til de 
kapitalandele, som den anden virksomhed 
har udstedt, eller kan udpege mere end 
halvdelen af medlemmerne af den anden 
virksomheds administrations-, ledelses-
eller tilsynsorganer. Virksomhederne skal i 
henhold til dette direktiv også betragtes 
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som forbundne, hvis en virksomhed 
kontraktligt kan udøve en dominerende 
indflydelse over en anden, eller hvis der er 
en kontraktmæssigt aftalt fælles 
forvaltning

Or. de

Ændringsforslag 112
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "alment gældende kollektiv aftale": en 
kollektiv aftale, der skal respekteres af 
alle virksomheder i et geografisk område 
og inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende branche. Hvis der ikke 
findes en ordning, hvorved kollektive 
aftaler erklæres alment gældende, kan 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i 
kollektive aftaler, der generelt finder 
anvendelse i alle lignende virksomheder i 
det geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
branche og/eller kollektive aftaler, der er 
blevet indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 113
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra n
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "alment gældende kollektiv aftale": en 
kollektiv aftale, der skal respekteres af 
alle virksomheder i et geografisk område 
og inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende branche. Hvis der ikke 
findes en ordning, hvorved kollektive 
aftaler erklæres alment gældende, kan 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i 
kollektive aftaler, der generelt finder 
anvendelse i alle lignende virksomheder i 
det geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
branche og/eller kollektive aftaler, der er 
blevet indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "alment gældende kollektiv aftale": en
kollektiv aftale, der skal respekteres af alle 
virksomheder i et geografisk område og 
inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende branche. Hvis der ikke 
findes en ordning, hvorved kollektive 
aftaler erklæres alment gældende, kan 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i 
kollektive aftaler, der generelt finder 
anvendelse i alle lignende virksomheder i 
det geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
branche og/eller kollektive aftaler, der er 
blevet indgået af de mest repræsentative 

n) "alment gældende kollektiv aftale"
betyder enhver form for kollektiv aftale, 
der er blevet indgået på ethvert niveau,
herunder niveauet for firmaer og
virksomheder, og som gælder i den 
afdeling af den virksomhed, hvor 
specialisten eller lederen er blevet 
udstationeret
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arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

Or. de

Ændringsforslag 115
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
bibeholde gunstigere bestemmelser for de 
personer, på hvem det finder anvendelse, 
jf. artikel 3, litra i), artikel 12, 14 og 15.

2. Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
bibeholde gunstigere bestemmelser for de 
personer, på hvem det finder anvendelse, 
jf. artikel 3, litra i), artikel 11, stk. 2 og 
artikel 12, 14 og 15.

Or. de

Ændringsforslag 116
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enkelte sektorer kan udelukkes fra 
anvendelsesområdet for dette direktiv, 
hvor arbejdsmarkedets parter i den 
pågældende sektor er enige om at lave en 
tilsvarende anmodning i en officiel social 
dialog.

Or. de
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Ændringsforslag 117
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 10 skal 
tredjelandsstatsborgere, der ansøger om 
indrejse på dette direktivs betingelser:

Uanset artikel 10 skal 
tredjelandsstatsborgere, der ansøger om 
indrejse på dette direktivs betingelser, og 
disses arbejdsgivere:

Or. en

Ændringsforslag 118
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har været beskæftiget
inden for samme koncern i mindst
12 måneder umiddelbart forud for datoen 
for den virksomhedsinterne udstationering,
hvis dette kræves i medfør af national 
lovgivning, og at vedkommende efter 
udstationeringen vil kunne vende tilbage 
til en enhed, der tilhører den pågældende 
koncern, og er etableret i et tredjeland

b) fremlægge dokumentation for en 
ansættelseskontrakt inden for samme 
koncern i mindst 12 måneder umiddelbart 
forud for datoen for den 
virksomhedsinterne udstationering, der er 
gyldig efter udstationeringen

Or. en

Ændringsforslag 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremlægge dokumentation for, at b) fremlægge dokumentation for, at 
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vedkommende har været beskæftiget inden 
for samme koncern i mindst 12 måneder
umiddelbart forud for datoen for den 
virksomhedsinterne udstationering, hvis 
dette kræves i medfør af national 
lovgivning, og at vedkommende efter 
udstationeringen vil kunne vende tilbage til 
en enhed, der tilhører den pågældende 
koncern, og er etableret i et tredjeland

vedkommende har været beskæftiget inden 
for samme koncern i mindst seks måneder 
i tilfælde af ledere og specialister og tre 
måneder i tilfælde af praktikanter,
umiddelbart forud for datoen for den 
virksomhedsinterne udstationering, hvis 
dette kræves i medfør af national 
lovgivning, og at vedkommende efter 
udstationeringen vil kunne vende tilbage til 
en enhed, der tilhører den pågældende 
koncern, og er etableret i et tredjeland

Or. pl

Begrundelse

 en periode på 12 måneder er for længe under hastigt skiftende forhold,  og kan i betydelig 
grad begrænse direktivets anvendelsesområde. Det foreslås derfor, at ansættelsesperioden 
påkrævet forud for overførslen bør reduceres til seks måneder for ledere og specialister og tre 
måneder for praktikanter.

Ændringsforslag 120
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har været beskæftiget inden 
for samme koncern i mindst 12 måneder
umiddelbart forud for datoen for den 
virksomhedsinterne udstationering, hvis 
dette kræves i medfør af national 
lovgivning, og at vedkommende efter 
udstationeringen vil kunne vende tilbage til 
en enhed, der tilhører den pågældende 
koncern, og er etableret i et tredjeland

b) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har været beskæftiget inden 
for samme koncern i mindst seks måneder 
i tilfælde af ledere og specialister og tre 
måneder i tilfælde af kandidattrainees,
umiddelbart forud for datoen for den 
virksomhedsinterne udstationering, hvis 
dette kræves i medfør af national 
lovgivning, og at vedkommende efter 
udstationeringen vil kunne vende tilbage til 
en enhed, der tilhører den pågældende 
koncern, og er etableret i et tredjeland

Or. de
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Ændringsforslag 121
Ole Christensen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – underpunkt ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) dokumentation for, at han eller hun 
indtager en stilling, der udelukkende 
involverer udførelse af specialiserede 
opgaver i værtsenheden eller 
værtsenhederne i den pågældende 
medlemsstat

Or. da

Begrundelse

Det er afgørende, at direktivet ikke giver mulighed for misbrug, hvorved virksomheder kan 
udnytte direktivet til udførelsen af generelle operationelle opgaver.

Ændringsforslag 122
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – underpunkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) the remuneration granted during the 
transfer;

iii) aflønningen under udstationeringen, 
herunder overtidsbetaling, fordele, Boni 
og ydelser i naturalier

Or. en

Ændringsforslag 123
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de 
erhvervskvalifikationer, der er nødvendige 
i den medlemsstat, hvori den pågældende 
får indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de 
erhvervskvalifikationer, der er nødvendige
i den medlemsstat, hvori den pågældende 
får indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de 
erhvervskvalifikationer, der er nødvendige 
for at tiltræde en stilling som leder eller 
specialist

Or. de

Ændringsforslag 125
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremlægge dokumentation for, at d) fremlægge dokumentation for, at 
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vedkommende har de 
erhvervskvalifikationer, der er nødvendige
i den medlemsstat, hvori den pågældende 
får indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

vedkommende har de 
erhvervskvalifikationer eller den højere 
uddannelse, der er nødvendig i den 
medlemsstat, hvori den pågældende får 
indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige
erhvervskvalifikationer eller
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

Or. de

Ændringsforslag 126
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de
erhvervskvalifikationer, der er nødvendige 
i den medlemsstat, hvori den pågældende 
får indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de kvalifikationer fra 
videregående uddannelse, der er
nødvendig for en type arbejde eller 
erhverv, der kræver teknisk viden, for at 
tiltræde en stilling som leder eller 
specialist. Videregående uddannelse 
betyder for en specialist enhver grad, 
eksamensbevis eller anden form for 
certifikat udstedt af en kompetent 
myndighed. Kvalifikationen fra den 
videregående uddannelse skal være 
erhvervet efter afslutningen af en 
videregående uddannelse af mindst tre års 
varighed ved en officielt anerkendt
videregående uddannelsesinstitution. Ud 
over en videregående uddannelse, skal 
mindst fem års relevant erhvervserfaring 
på et niveau, der er på linje med en 
videregående uddannelseskvalifikation 
være påkrævet. En specialist skal fastslå, 
at hans/hendes indtjening i perioden, hvor 
udstationeringen finder sted, mindst 
svarer til den sædvanlige gennemsnitlige 
bruttoindtjening i den relevante sektor i 
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det land, hvor han/hun er udstationeret. 
Skulle han / hun blive udstationeret i et 
andet land, skal dette også etableres i 
forbindelse med det pågældende land. 
Den gennemsnitlige bruttoindtjening for 
året forud for udstationeringen, som 
registreret af de kompetente nationale 
myndigheder, skal danne grundlag for 
dette. Skulle dette endnu ikke være kendt, 
kan den relevante indtjening for det 
forudgående år anvendes som grundlag.
Kandidattrainees skal godtgøre, at de har 
en videregående uddannelse

Or. de

Ændringsforslag 127
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende opfylder betingelserne i 
national lovgivning for EU-borgere, der 
udøver det lovregulerede erhverv, som den 
udstationerede skal arbejde inden for

e) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende opfylder betingelserne i 
national lovgivning for EU-borgere, der 
udøver det lovregulerede erhverv, som den 
udstationerede skal arbejde inden for, og i 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer¹ 
____________
¹ EFT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

Or. en

Ændringsforslag 128
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har eller, hvis det kræves 
efter national lovgivning, har søgt om en 
sygeforsikring, der dækker alle de risici, 
som den pågældende medlemsstats borgere 
normalt er dækket for, i de tidsrum, hvor 
vedkommende i forbindelse med eller som 
følge af arbejdsaftalen ikke er dækket af en 
sådan forsikring eller omfattet af 
tilsvarende rettigheder til ydelser, 
medmindre andet gælder ifølge 
eksisterende bilaterale aftaler

g) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har eller, hvis det kræves 
efter national lovgivning, har søgt om en 
sygeforsikring, der dækker alle de risici, 
som den pågældende medlemsstats borgere 
normalt er dækket for, i de tidsrum, hvor 
vedkommende i forbindelse med eller som 
følge af arbejdsaftalen ikke er dækket af en 
sådan forsikring eller omfattet af 
tilsvarende rettigheder til ydelser, 
medmindre andet gælder ifølge 
eksisterende bilaterale aftaler, og uanset 
bestemmelserne i artikel 14 (2) (e) 
vedrørende ydelser ved sygdom

Or. en

Ændringsforslag 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at alle 
betingelser i love og andre administrative 
bestemmelser og/eller universelt gældende 
kollektive aftaler, der finder anvendelse 
på udstationerede arbejdstagere i en 
lignende situation inden for den relevante 
erhvervsbranche, er opfyldt, hvad angår 
den løn, der betales under 
udstationeringen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 130
Elisabeth Schroedter
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at alle betingelser 
i love og andre administrative 
bestemmelser og/eller universelt gældende
kollektive aftaler, der finder anvendelse 
på udstationerede arbejdstagere i en
lignende situation inden for den relevante
erhvervsbranche, er opfyldt, hvad angår 
den løn, der betales under 
udstationeringen.

Medlemsstaterne kræver, at alle betingelser 
i love og administrative bestemmelser og / 
eller kollektive overenskomster i en
tilsvarende situation i de relevante faglige 
afdelinger på arbejdspladsen, er opfyldt
med hensyn til arbejdsvilkår, herunder 
fordele og løn ydet under udstationeringen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er i strid med princippet om lige løn for lige arbejde og chartret om 
grundlæggende rettigheder Art. 15, stk. 3

Ændringsforslag 131
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at alle betingelser 
i love og andre administrative 
bestemmelser og/eller universelt gældende 
kollektive aftaler, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere i en lignende 
situation inden for den relevante 
erhvervsbranche, er opfyldt, hvad angår 
den løn, der betales under udstationeringen.

Medlemsstaterne kræver, at alle betingelser 
i love og andre administrative 
bestemmelser og/eller universelt gældende 
kollektive aftaler, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere i en lignende 
situation inden for den relevante 
erhvervsbranche, er opfyldt, hvad angår 
den løn, der betales under udstationeringen.
Særlig opmærksomhed skal rettes mod 
sammenhæng med direktiv 96/71/EF.

Or. de
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Ændringsforslag 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at tage udgangspunkt i kollektive aftaler, 
der generelt finder anvendelse i alle 
lignende virksomheder i det geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende branche 
og/eller kollektive aftaler, der er blevet 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele den 
nationale område.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 133
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte at 
tage udgangspunkt i kollektive aftaler, der 
generelt finder anvendelse i alle lignende 
virksomheder i det geografiske område og 
inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende branche og/eller 
kollektive aftaler, der er blevet indgået af 
de mest repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele den 
nationale område.

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte at 
tage udgangspunkt i kollektive aftaler, der 
generelt finder anvendelse i henhold til 
reglerne og traditionerne i 
medlemsstaterne.
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Or. en

Ændringsforslag 134
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte at 
tage udgangspunkt i kollektive aftaler, der 
generelt finder anvendelse i alle lignende 
virksomheder i det geografiske område og 
inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende branche og/eller 
kollektive aftaler, der er blevet indgået af 
de mest repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele den 
nationale område.

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte at 
tage udgangspunkt i nationale 
bestemmelser og praksis.

Or. nl

Ændringsforslag 135
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle ændringer, der vedrører de i denne 
artikel fastsatte indrejsebetingelser, skal 
meddeles den berørte medlemsstats 
kompetente myndigheder.

5. Alle ændringer under udstationeringen, 
der vedrører de i denne artikel fastsatte 
indrejsebetingelser, skal meddeles den 
berørte medlemsstats kompetente 
myndigheder og skal være i 
overensstemmelse med art. 5 (1) til (4) og 
artikel 14.

Or. en
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Ændringsforslag 136
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne afviser en ansøgning, 
når betingelserne i artikel 5 ikke er opfyldt, 
eller de fremlagte dokumenter er erhvervet 
på uretmæssig vis eller er forfalskede eller 
ulovligt ændret.

1. Medlemsstaterne afviser en ansøgning, 
når betingelserne i artikel 5 ikke er opfyldt, 
eller det konstateres, at de fremlagte 
dokumenter er erhvervet på uretmæssig vis 
eller er forfalskede eller ulovligt ændret.

Or. lt

Ændringsforslag 137
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne afviser en ansøgning, 
hvis arbejdsgiveren eller værtsenheden er 
blevet straffet i medfør af national 
lovgivning for sort arbejde og/eller ulovlig 
beskæftigelse.

2. Medlemsstaterne afviser en ansøgning, 
hvis arbejdsgiveren eller værtsenheden
gentagne gange er blevet straffet i medfør 
af national lovgivning for sort arbejde 
og/eller ulovlig beskæftigelse i året 
umiddelbart forud for ansøgningens 
indgivelse.

Or. de

Ændringsforslag 138
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3



AM\871544DA.doc 67/91 PE467.306v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan afvise en 
ansøgning som følge af, at et stort antal 
tredjelandsstatsborgere er indrejst.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 139
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis de betingelser, der er fastsat i 
artikel 5 og 14 ikke var opfyldt eller ikke 
længere er opfyldt

Or. en

Ændringsforslag 140
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner Sanktioner og inspektioner

Or. en

Ændringsforslag 141
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan indføre andre 
sanktioner såsom: (a) udelukkelse fra 
offentlige ydelser eller tilskud (b) 
udelukkelse fra deltagelse i en offentlig 
kontrakt i op til fem år (c) midlertidigt 
eller varigt forbud mod at drive landbrug, 
industriel eller kommerciel virksomhed 
(d) anbringelse under retsligt tilsyn eller 
(e) likvidation efter retskendelse.
I forbindelse med arbejdsgiverens 
krænkelse vedrørende løn, skatter og 
sociale bidrag skal medlemsstaterne sikre, 
at arbejdsgiveren betaler: (a) al 
udestående løn til den 
tredjelandsstatsborger, der kommer inden 
for rammerne af den virksomhedsinternt 
overførsel (b) eventuelle udestående 
skatter og bidrag til sociale 
sikringsordninger, herunder relevante 
administrative bøder. Medlemsstaterne 
skal sørge for effektive ordninger, 
gennem hvilke tredjelandsstatsborgere 
kan indgive klager over deres 
arbejdsgivere direkte eller gennem 
udpegede tredjemænd.

Or. en

Ændringsforslag 142
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til oplysninger Ret til information

Or. en
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Ændringsforslag 143
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til oplysninger Adgang til oplysninger
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at stille oplysninger om 
indrejse og ophold, herunder rettigheder, 
og al den dokumentation, der er nødvendig 
i forbindelse med ansøgningen, til 
rådighed.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at stille oplysninger om 
indrejse og ophold, herunder rettigheder, 
og al den dokumentation, der er nødvendig 
i forbindelse med ansøgningen, til 
rådighed, samt rettigheder med hensyn til 
arbejdsvilkår, social sikring og 
håndhævelse og klageadgang til alle 
ansøgere og godkendte udstationerede og 
arbejdstagere i værtslandet.

Or. en

Ændringsforslag 144
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ansøgningen indgives til 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den virksomhedsinterne udstationering
hovedsageligt vil finde sted.

3. Ansøgningen indgives til 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den virksomhedsinterne udstationering vil 
finde sted.

Or. lt

Ændringsforslag 145
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ansøgningen indgives til 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den virksomhedsinterne udstationering 
hovedsageligt vil finde sted.

3. Ansøgningen indgives til 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den virksomhedsinterne udstationering 
hovedsageligt vil finde sted. Når det er 
umuligt at forudse i hvilket land 
udstationeringen primært vil finde sted, 
skal ansøgeren frit kunne vælge landet.

Or. de

Ændringsforslag 146
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ansøgningen indgives til 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den virksomhedsinterne udstationering
hovedsageligt vil finde sted.

3. Ansøgningen indgives til 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den første virksomhedsinterne 
udstationering vil finde sted. betingelserne 
i artikel 5 og 14 er nødt til at være 
kontrolleret af hver medlemsstat, der 
modtager udstationerede.

Or. en

Ændringsforslag 147
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under overskriften "tilladelsestype" 
anfører medlemsstaterne 
"virksomhedsinternt udstationeret 
medarbejder" og navnet på den 
pågældende koncern. Til indehaveren af en 

4. Under overskriften "tilladelsestype" 
anfører den første modtagende 
medlemsstat "virksomhedsinternt
udstationeret medarbejder" og navnet på 
den pågældende koncern. Til indehaveren 
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tilladelse til virksomhedsinternt 
udstationerede udsteder medlemsstaterne
et supplerende dokument med en liste over 
de enheder, der kan være vært for 
tredjelandsstatsborgeren, og reviderer det, 
når listen ændres.

af en tilladelse til virksomhedsinternt 
udstationerede udsteder den første 
modtagende medlemsstat et supplerende 
dokument med en liste over de enheder, 
der kan være vært for 
tredjelandsstatsborgeren, efter hver 
modtagende medlemsstat har kontrolleret 
i henhold til betingelserne i artikel 5 og
14, og reviderer det, når listen ændres efter 
aftale med de relevante medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den berørte medlemsstats kompetente 
myndigheder vedtager en afgørelse 
vedrørende ansøgningen om indrejse i en 
medlemsstat som virksomhedsinternt 
udstationeret eller med henblik på revision 
af det supplerende dokument, der er fastsat 
i artikel 11, stk. 4, og giver i 
overensstemmelse med de i national 
lovgivning fastsatte procedurer herfor 
ansøgeren skriftlig meddelelse herom 
inden 30 dage fra indgivelsen af den 
fuldstændige ansøgning. I ekstraordinære 
tilfælde med komplekse ansøgninger, 
herunder ansøgninger vedrørende 
tilknyttede værtsenheder i flere 
medlemsstater, kan fristen forlænges med 
op til højst 60 dage.

1. Den berørte medlemsstats kompetente 
myndigheder vedtager en afgørelse 
vedrørende ansøgningen om indrejse i en 
medlemsstat som virksomhedsinternt 
udstationeret eller med henblik på revision 
af det supplerende dokument, der er fastsat 
i artikel 11, stk. 4, og giver i 
overensstemmelse med de i national 
lovgivning fastsatte procedurer herfor 
ansøgeren skriftlig meddelelse herom 
inden 30 dage fra indgivelsen af den 
fuldstændige ansøgning. I ekstraordinære 
tilfælde med komplekse ansøgninger, 
herunder ansøgninger vedrørende 
tilknyttede værtsenheder i flere 
medlemsstater, kan fristen forlænges med 
op til højst 30 dage.

Or. pl

Begrundelse

En maksimal frist på 90 dage for vedtagelsen af en beslutning om en ansøgning om indrejse i 
en medlemsstat som virksomhedsinternt udstationeret er for lang og uberettiget.
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Ændringsforslag 149
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 13 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ret til at udføre den pågældende opgave 
hos kunder til enheder tilhørende den 
koncern, der er nævnt i det supplerende 
dokument, der er fastsat bestemmelse om i 
artikel 11, stk. 4, så længe 
ansættelsesforholdet i den virksomhed, der 
er etableret i et tredjeland, opretholdes.

4. ret til at udføre den pågældende opgave 
hos kunder og potentielle 
forretningspartnere til enheder tilhørende 
den koncern, der er nævnt i det 
supplerende dokument, der er fastsat 
bestemmelse om i artikel 11, stk. 4, så 
længe ansættelsesforholdet i den 
virksomhed, der er etableret i et tredjeland, 
opretholdes.

Or. de

Ændringsforslag 150
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Uanset hvilken lov, der anvendes på 
ansættelsesforholdet, skal i det mindste 
arbejdsstedets love og bestemmelser finde 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 151
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, har
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere ret til:

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, skal
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere underlægges:

Or. de

Ændringsforslag 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, har
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere ret til:

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, skal
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere dækkes af princippet om 
ligebehandling med ansatte fra 
værtsmedlemsstaten. 

Or. de

Ændringsforslag 153
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, har 
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere ret til:

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, har 
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere mindst ret til ligebehandling 
med værtsmedlemsstatens statsborgere, 
hvad angår:

Or. en



PE467.306v01-00 74/91 AM\871544DA.doc

DA

Ændringsforslag 154
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede 
arbejdstagere i en lignende situation, som 
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og/eller alment gældende 
kollektive overenskomster i den 
medlemsstat, som de i medfør af direktivet 
har fået indrejse i

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der sikrer 
mindst samme grad af beskyttelse som
fastsat i direktiv 96/71/EF

Or. en

Ændringsforslag 155
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede 
arbejdstagere i en lignende situation, som 
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og/eller alment gældende
kollektive overenskomster i den 
medlemsstat, som de i medfør af direktivet 
har fået indrejse i

de arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og/eller kollektive 
overenskomster på det arbejdssted, hvor
de i medfør af direktivet har fået indrejse
til

Or. en

Ændringsforslag 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 1



AM\871544DA.doc 75/91 PE467.306v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede 
arbejdstagere i en lignende situation, som 
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og/eller alment gældende
kollektive overenskomster i den 
medlemsstat, som de i medfør af direktivet 
har fået indrejse i

de arbejds- og ansættelsesvilkår, som 
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og kollektive 
overenskomster på det arbejdssted, hvor
de i medfør af direktivet har fået indrejse
til

Or. de

Ændringsforslag 157
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
i en lignende situation, som fastsat i love 
og administrative bestemmelser og/eller
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som de 
i medfør af direktivet har fået indrejse i

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
i en lignende situation, som fastsat i love 
og administrative bestemmelser og/eller 
kollektive overenskomster i den 
medlemsstat, som de i medfør af direktivet 
har fået indrejse i

Or. de

Ændringsforslag 158
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
i en lignende situation, som fastsat i love 
og administrative bestemmelser og/eller 

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
i en lignende situation, som fastsat i love 
og administrative bestemmelser og/eller 
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alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som de 
i medfør af direktivet har fået indrejse i

alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, hvor de 
på det pågældende tidspunkt arbejder 
(arbejdsstedsprincippet).

Or. de

Ændringsforslag 159
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
i en lignende situation, som fastsat i love 
og administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som de 
i medfør af direktivet har fået indrejse i

de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder 
anvendelse på udstationerede arbejdstagere 
i en lignende situation, som fastsat i love 
og administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som de 
i medfør af direktivet har fået indrejse i, 
med særlig opmærksomhed på direktiv 
96/71/EF

Or. de

Ændringsforslag 160
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at tage udgangspunkt i kollektive aftaler, 
der generelt finder anvendelse i alle 
lignende virksomheder i det geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende branche 
og/eller kollektive aftaler, der er blevet 

udgår
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indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele den 
nationale område.

Or. en

Ændringsforslag 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at tage udgangspunkt i kollektive aftaler, 
der generelt finder anvendelse i alle 
lignende virksomheder i det geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende branche 
og/eller kollektive aftaler, der er blevet 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele den 
nationale område.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En grundløn, der mindst svarer til 
den, der gives en unionsborger, der 
praktiserer det samme erhverv eller 
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udfører samme opgave i værtslandet.  
Arbejdsgiveren kan supplere denne løn 
med en godtgørelse for at give den 
udstationerede medarbejder mulighed for 
at dække de udgifter, der uundgåeligt 
opstår som følge af udstationeringen.

Or. it

Ændringsforslag 163
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ligebehandling med værtsmedlemsstatens
statsborgere, hvad angår:

mindst ligebehandling med 
værtsmedlemsstatens bosiddende, hvad 
angår:

Or. en

Ændringsforslag 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ligebehandling med værtsmedlemsstatens 
statsborgere, hvad angår:

ligebehandling med værtsmedlemsstatens 
statsborgere skal vedrøre følgende 
rettigheder i særdeleshed:

Or. de

Ændringsforslag 165
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ligebehandling med værtsmedlemsstatens 
statsborgere, hvad angår:

ligebehandling med værtsmedlemsstatens 
statsborgere, herunder, men ikke 
udelukkende hvad angår:

Or. de

Ændringsforslag 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstager- eller 
arbejdsgiverorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer har et 
bestemt virke, herunder fordele som følge 
af et sådant medlemskab, uden at de 
nationale bestemmelser om offentlig orden 
og sikkerhed derved tilsidesættes.

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstager- eller 
arbejdsgiverorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer har et 
bestemt virke, herunder retten til at deltage 
i aktioner med henblik på indgåelse af 
kollektive overenskomster, herunder 
strejke, og herunder fordele som følge af 
et sådant medlemskab, uden at de nationale 
bestemmelser om offentlig orden og 
sikkerhed derved tilsidesættes

Or. de

Ændringsforslag 167
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) En medlemsstat kan begrænse 
ligebehandling med landets egne 
statsborgere i henhold til punkt 2 (c) hvor 
den virksomhedsinternt udstationerede er 
beskyttet af at være underlagt de sociale 
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sikringsgrene i oprindelseslandet eller på 
anden måde, og hvor den pågældende 
person ifølge medlemsstatens lovgivning 
kan undtages fra lovgivningen om social 
sikring i værtslandet

Or. en

Ændringsforslag 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet 
gælder i henhold til eksisterende 
bilaterale aftaler, finder forordning (EF) 
nr. 859/2003 anvendelse

c) de grene af sociale sikringsordninger 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004

Or. en

Ændringsforslag 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet 

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler, der giver bedre forhold. I tilfælde 
af mobilitet mellem medlemsstater, og 
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gælder i henhold til eksisterende bilaterale 
aftaler, finder forordning (EF) 
nr. 859/200315 anvendelse

medmindre eksisterende bilaterale aftaler
giver bedre forhold, finder forordning (EF) 
nr. 1231/10 anvendelse, eller - hvor den 
stadig er gældende - forordning 
(EF) nr. 859/200315

Or. en

Ændringsforslag 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet gælder 
i henhold til eksisterende bilaterale aftaler,
finder forordning (EF) nr. 859/2003 
anvendelse

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet gælder 
i henhold til eksisterende bilaterale aftaler, 
finder forordning (EF) nr. 859/2003 
anvendelse. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på situationer, hvor en 
udstationeret arbejdstager er omfattet af 
lovgivningen om social sikring i et 
tredjeland eller betaler bidrag i et 
tredjeland

Or. pl

Begrundelse

Målet er at undgå situationer, hvor en arbejdstager er omfattet af to retssystemer og betaler 
bidrag i både medlemsstaten og tredjelandet.

Ændringsforslag 171
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet gælder 
i henhold til eksisterende bilaterale aftaler, 
finder forordning (EF) nr. 859/200315 
anvendelse

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004, 
uden at dette påvirker eksisterende 
bilaterale aftaler. I tilfælde af mobilitet 
mellem medlemsstater, og medmindre 
andet gælder i henhold til eksisterende 
bilaterale aftaler, finder forordning (EF) 
nr. 859/2003/15 anvendelse En 
medlemsstat kan begrænse ligebehandling 
med landets egne statsborgere i medfør af 
dette stykke, hvor den virksomhedsinternt 
udstationerede er beskyttet af at være 
underlagt de sociale sikringsgrene i 
oprindelseslandet eller på anden måde, og 
hvor den pågældende person ifølge 
medlemsstatens lovgivning kan undtages 
fra lovgivningen om social sikring i 
værtslandet

Or. en

Ændringsforslag 172
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/04, uden 
at dette påvirker eksisterende bilaterale 
aftaler. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet gælder 
i henhold til eksisterende bilaterale aftaler, 
finder forordning (EF) nr. 859/2003 
anvendelse

c) bestemmelserne i national lovgivning 
vedrørende de grene af 
socialsikringsordninger, der er defineret i 
artikel 3, stk. 1, litra a til i, i forordning
(EF) nr. 883/04, uden at dette påvirker 
eksisterende bilaterale aftaler.
Familieydelser skal udelukkes fra denne 
ligebehandling, idet medlemsstaternes 
formål først og fremmest skal være at 
støtte familier, der er bosiddende i EU på 
lang sigt. I tilfælde af mobilitet mellem 
medlemsstater, og medmindre andet gælder 
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i henhold til eksisterende bilaterale aftaler, 
finder forordning (EF) nr. 859/2003 
anvendelse

Or. de

Ændringsforslag 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Arbejdstagere fra tredjelande, der 
flytter til et tredjeland, eller efterladte 
efter sådanne arbejdstagere, der har 
ophold i et tredjeland på det tidspunkt, 
hvor de opnår deres rettigheder fra 
arbejdstageren, får udbetalt lovbestemte 
ydelser ved alderdom, invaliditet eller 
dødsfald, der er baseret på 
arbejdstagerens tidligere beskæftigelse og 
erhvervet i overensstemmelse med den 
lovgivning, der er omhandlet i artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, på samme 
vilkår og med samme satser som 
statsborgere i den pågældende 
medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) ikke-diskriminerende adgang til det 
sociale sikringssystem, der er gældende på 
arbejdsstedet, i lighed med andre EU-
borgere, der arbejder i denne medlemsstat 
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i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004

Or. en

Ændringsforslag 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) ret til ydelser, som kan være skyldige i 
forbindelse med en arbejdsskade, til 
erstatning for ferie, der er optjent men 
ikke brugt samt til refusion af sociale 
bidrag, der ikke har givet og ikke vil give 
anledning til rettigheder i henhold til 
national lovgivning eller bestemmelser 
eller internationale ordninger i 
forbindelse med flytning til et tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 176
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udbetaling af lovbestemt alderspension 
på grundlag af arbejdstagerens tidligere 
beskæftigelse, når den pågældende flytter 
til et tredjeland, jf. dog forordning (EF) 
nr. 859/2003 og eksisterende bilaterale 
aftaler

d) udbetaling af lovbestemt alderspension 
og oprettelse og mulighed for at overføre 
supplerende pensionsordninger på 
grundlag af arbejdstagerens tidligere 
beskæftigelse, når den pågældende flytter 
til et tredjeland, jf. dog forordning (EF) 
nr. 859/2003 og eksisterende bilaterale 
aftaler

Or. nl
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Ændringsforslag 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udbetaling af lovbestemt alderspension 
på grundlag af arbejdstagerens tidligere 
beskæftigelse, når den pågældende flytter 
til et tredjeland, jf. dog forordning (EF) 
nr. 859/2003 og eksisterende bilaterale 
aftaler

d) arbejdstagere fra tredjelande, der
flytter til et tredjeland, eller efterladte efter 
sådanne arbejdstagere, der har ophold i et 
tredjeland på det tidspunkt, hvor de opnår 
deres rettigheder fra arbejdstageren, får 
udbetalt lovbestemte ydelser ved 
alderdom, invaliditet eller dødsfald, der er 
baseret på arbejdstagerens tidligere 
beskæftigelse og erhvervet i 
overensstemmelse med den lovgivning, 
der er omhandlet i artikel 3 i forordning
(EF) nr. 883/2004, på samme vilkår og 
med samme satser som statsborgere i den 
pågældende medlemsstat, når de flytter til 
et tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ret til at indgive klager over deres 
arbejdsgiver til de kompetente 
myndigheder og/eller til at anlægge sag 
ved de kompetente domstole, direkte eller 
gennem tredjemand, som f.eks. 
arbejdstagerorganisationer, i 
overensstemmelse med de relevante 
nationale lovbestemmelser, for således 
effektivt at håndhæve de rettigheder, der 
følger af dette direktiv; Medlemsstaterne 
skal etablere effektive mekanismer til at 
beskytte denne ret
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Or. de

Ændringsforslag 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) ret til at nægte at arbejde, når 
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere anvendes som 
strejkebrydere

Or. de

Ændringsforslag 180
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) adgang til varer og tjenester samt 
forsyning med varer og tjenester, der stilles 
til rådighed for offentligheden, undtagen 
adgang til sociale boliger og rådgivning 
hos arbejdsformidlingen.

e) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, bortset fra 
sociale boliger og offentlig 
arbejdsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) adgang til varer og tjenester samt 
forsyning med varer og tjenester, der stilles 

e) adgang til goder og tjenesteydelser samt 
levering af goder og tjenesteydelser, som 
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til rådighed for offentligheden, undtagen 
adgang til sociale boliger og rådgivning 
hos arbejdsformidlingen.

stilles til rådighed for offentligheden.

Or. de

Ændringsforslag 182
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) adgang til varer og tjenester samt 
forsyning med varer og tjenester, der stilles 
til rådighed for offentligheden, undtagen 
adgang til sociale boliger og rådgivning 
hos arbejdsformidlingen.

e) adgang til goder og tjenesteydelser samt 
levering af goder og tjenesteydelser, som 
stilles til rådighed for offentligheden.

Or. nl

Ændringsforslag 183
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilskud til studier, uddannelse og 
videreuddannelse er ikke omfattet af 
ligebehandlingen.

Or. de

Ændringsforslag 184
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset artikel 14, stk. 2, andet 
punktum, i direktiv 2003/86/EF anvender 
medlemsstaterne ikke nogen tidsfrist for 
så vidt angår adgang til arbejdsmarkedet.

Or. de

Ændringsforslag 185
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. En medarbejders udøvelse af 
rettighederne i artikel 16 skal ikke stå i 
vejen for vedkommendes ret til 
familiesammenføring.

Or. de

Ændringsforslag 186
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tredjelandsstatsborgere, der har fået 
udstedt en tilladelse til virksomhedsinternt 
udstationerede i en første medlemsstat, 
som opfylder indrejsekriterierne i artikel 5, 
og som ansøger om en tilladelse til 
virksomhedsinternt udstationerede i en 
anden medlemsstat, har lov til at arbejde i 
en hvilken som helst enhed, der er etableret 
i den pågældende medlemsstat, og som 
tilhører samme koncern, og hos den 
pågældende værtsenheds kunde på de i 

1. Tredjelandsstatsborgere, der har fået 
udstedt en tilladelse til virksomhedsinternt 
udstationerede i en første medlemsstat, 
som opfylder indrejsekriterierne i artikel 5, 
og som ansøger om en tilladelse til 
virksomhedsinternt udstationerede i en 
anden medlemsstat, har lov til at arbejde i 
en hvilken som helst enhed, der er etableret 
i den pågældende medlemsstat, og som 
tilhører samme koncern, og hos den 
pågældende værtsenheds kunde på de i 
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artikel 13, stk. 4, fastsatte betingelser på 
grundlag af den opholdstilladelse, som den 
første medlemsstat udstedte og det 
supplerende dokument, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 4, forudsat at:

artikel 13, stk. 4, fastsatte betingelser, og 
såfremt indrejsekriterierne i artikel 4 og 
14 er kontrolleret af de berørte 
medlemsstater, på grundlag af den 
opholdstilladelse, som den første 
medlemsstat udstedte og det supplerende 
dokument, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 4, forudsat at:

Or. en

Ændringsforslag 187
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ansøgeren før sin udstationering i en 
anden medlemsstat har indgivet de i 
artikel 5, stk. 1, 2 og 3, dokumenter 
vedrørende udstationeringen i denne 
medlemsstat, til den anden medlemsstats 
kompetente myndigheder og har fremlagt 
dokumentation herfor for den første 
medlemsstat.

b) ansøgeren før sin udstationering i en
anden medlemsstat har indgivet de i 
artikel 5, stk. 1, 2 og 3, dokumenter 
vedrørende udstationeringen i denne 
medlemsstat, til den anden medlemsstats 
kompetente myndigheder, at betingelserne 
er blevet kontrolleret og er kompatible 
med betingelserne i den anden 
medlemsstat, og at vedkommende har 
fremlagt dokumentation herfor for den 
første medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 188
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at princippet om ligebehandling på 
arbejdsstedet overholdes.
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Or. en

Ændringsforslag 189
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 16, stk. 1 og 2, finder ikke 
anvendelse i sektorer, der overvejende 
ikke opererer på et stationært grundlag, 
herunder forbundne økonomiske 
aktiviteter under NACE-koder. 
Arbejdsmarkedets parter skal ansøge om 
og regulere undtagelser inden for 
rammerne af den sociale dialog.

Or. de

Ændringsforslag 190
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af udstationeringen til Den 
Europæiske Union må ikke overstige tre år 
for ledere og specialister og et år for 
kandidattrainees.

3. Varigheden af udstationeringen til Den 
Europæiske Union må ikke overstige tre år 
for ledere og specialister og et år for 
kandidattrainees. For ledere kan 
udstationeringens varighed forlænges 
med maksimalt et år.

Or. de

Ændringsforslag 191
Elisabeth Schroedter

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Værtsmedlemsstatens princip om, at 
betingelserne på arbejdsstedet skal 
overholdes, skal sikres også i forbindelse 
med mobilitet for virksomhedsinternt 
udstationerede mellem medlemsstaterne.

Or. en


