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Ændringsforslag 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union, særlig artikel 3, stk. 3, 
og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 26, stk. 2, 
artikel 45, artikel 46, artikel 53, stk. 1, og 
artikel 62,

Or. en

Ændringsforslag 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, artikel 62, 151 og 153,

Or. en

Ændringsforslag 61
Thomas Händel

Forslag til direktiv 
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 53, stk. 1, artikel 62, 151 og 153,

Or. de
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Ændringsforslag 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 15, 21 og 28,

Or. en

Ændringsforslag 63
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 15 og 16,

Or. fr

Ændringsforslag 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

Or. en
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Ændringsforslag 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den frie bevægelighed for 
arbejdstagere, etableringsfriheden og den 
frie udveksling af tjenesteydelser er 
grundlæggende, traktatfæstede principper
for Unionens indre marked. Unionen har 
videreudviklet disse principper med 
henblik på at sikre ensartede spilleregler 
for virksomheder og overholdelse af
arbejdstagernes rettigheder.

(1) I henhold til artikel 3, stk. 3 i traktaten 
om Den Europæiske Union er det indre 
marked ikke et slutmål i sig selv, men et 
middel til at opnå sociale fremskridt. Den 
frie bevægelighed for arbejdstagere, 
etableringsfriheden og den frie udveksling 
af tjenesteydelser er grundlæggende 
principper for det indre marked.
Gennemførelsen af disse principper er 
blevet udviklet yderligere gennem EU-
lovgivningen og gennem EU-
foranstaltninger, der har til formål at 
sikre arbejdstagernes rettigheder og
ensartede spilleregler for virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
giver enhver EU-borger ret til frit at flytte 
til andre medlemsstater for at arbejde og bo 
der til dette formål og beskytter dem mod 
forskelsbehandling for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og andre 
arbejdsvilkår i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere. Den skal holdes 
adskilt fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
giver enhver EU-borger ret til frit at flytte 
til andre medlemsstater for at arbejde og bo 
der til dette formål og beskytter dem mod 
forskelsbehandling for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og andre 
arbejdsvilkår i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere. Den skal
afbalanceres med den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
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ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan 
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser. Denne udstationering skal 
foregå uden at overtræde bestemmelserne 
om ikkeforskelsbehandling for hverken 
virksomheder og arbejdstagere som 
fastsat i artikel 45, stk. 2, og artikel 49 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 67
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
giver enhver EU-borger ret til frit at flytte 
til andre medlemsstater for at arbejde og bo 
der til dette formål og beskytter dem mod 
forskelsbehandling for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og andre 
arbejdsvilkår i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere. Den skal 
holdes adskilt fra den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har 
ret til at udføre tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan
sende ("udstationere") deres egne 
arbejdstagere for at udføre det arbejde, der 
skal til for dér at udføre de pågældende 
tjenesteydelser.

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed 
giver enhver EU-borger ret til frit at flytte 
til andre medlemsstater for at arbejde og bo 
der til dette formål og beskytter dem mod 
forskelsbehandling for så vidt angår 
beskæftigelse, aflønning og andre 
arbejdsvilkår i forhold til den pågældende 
medlemsstats statsborgere. Denne ret til fri 
bevægelighed adskiller sig fra den frie 
udveksling af tjenesteydelser, hvorefter 
virksomheder har ret til at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
hvortil de midlertidigt kan sende
("udstationere") deres egne arbejdstagere 
for at udføre det arbejde, der skal til for dér 
at udføre de pågældende tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Friheden til at udføre tjenesteydelser og borgernes ret til fri bevægelighed til at arbejde og bo 
overalt i EU er afgørende for, at det indre marked kan fungere. I dette direktiv er det vigtigt 
at behandle hver af disse rettigheder adskilt for at sikre, at udstationerede arbejdstagere 
tildeles alle de rettigheder og den beskyttelse, der er fastsat i traktaten, samtidig med at det 
sikres, at det indre marked kan fungere gnidningsfrit og fair, eftersom det vedrører 
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virksomheder og konkurrence.

Ændringsforslag 68
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der må ikke forekomme nogen 
forskelsbehandling af arbejdstagere for så 
vidt angår deres ret til fri bevægelighed. 
Den fri udveksling af tjenesteydelser giver 
virksomheder ret til at levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
uden at blive udsat for 
forskelsbehandling. Arbejdstagernes 
rettigheder er underordnet den frie 
udveksling af tjenesteydelser. I stedet for 
ligebehandling gælder der således kun 
minimumsbetingelser.

Or. de

Ændringsforslag 69
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I praksis resulterer udstationering af 
arbejdstagere med det formål at beskytte 
deres rettigheder ofte i det modsatte. 
Udstationerede medarbejdere er ikke 
længere beskyttet mod udnyttelse. 
Arbejdstagere udstationeres, fordi de kun 
modtager en minimumsløn i stedet for lige 
løn og arbejdsforhold.
En mangfoldighed af strategier muliggør 
dette: Ægte udstationering omgås gennem 
falsk selvstændig beskæftigelse; 
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Arbejdstagernes frie bevægelighed kan på 
bedragerisk vis undergraves gennem falsk 
udstationering, som ofte involverer 
midlertidig beskæftigelse, 3-lands-
konstruktioner og skuffeselskaber. 
Samtidig undergraves det grundlæggende 
fagforeningsprincip om lige løn for lige 
arbejde, ved at udstationerede 
arbejdstagere betales mindre for det 
samme arbejde, hvilket skader velfærden, 
den sociale harmoni, de demokratiske 
værdier og troværdigheden i Europa.

Or. de

Ændringsforslag 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) En ægte udstationering kræver, at 
arbejdstageren er fast beskæftiget hos 
tjenesteudbyderen forud for, under og 
efter udstationeringsperioden og ikke 
udelukkende ansat til udstationeringen.

Or. en

Ændringsforslag 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) På baggrund af artikel 3, stk. 6 i 
direktiv 96/71/EF er der begrundet 
formodning om, at der ikke er tale om en 
udstationering, hvis samme stilling af 
samme tjenesteudbydere gentagne gange 
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besættes med udstationerede 
arbejdstagere hurtigt efter hinanden, og 
hvis disse på hinanden følgende 
kontrakter tilsammen kommer op på 12 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 72
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere.

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere. Eftersom 
direktivets mål om at beskytte 
arbejdstagerens rettigheder ikke er blevet 
nået gennem den nuværende anvendelse, 
og sagernes tilstand kun kan forbedres 
gennem ikke-forskelsbehandling af 
arbejdstagere, der er ansat i samme 
medlemsstater, kan dette direktiv, der har 
til formål at håndhæve direktiv 96/71/EF, 
kun opnå en midlertidig forbedring. 

Or. de

Ændringsforslag 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere.

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere. Dette direktiv 
og direktiv 96/71/EF forhindrer ikke, at 
lovbestemte eller kollektivt aftalte 
standarder kan give de udstationerede 
arbejdstagere mere gunstige vilkår, så
længe ligebehandlingen og 
ikkeforskelsbehandlingen af lokale og 
udenlandske virksomheder og 
arbejdstagere sikres. Dette 
håndhævelsesdirektiv sigter mod at 
forbedre gennemførelsen af direktiv 
96/17/EF under fuld overholdelse af 
artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 45, stk. 
1 og 2, og artikel 26, stk. 2, i TEUF samt 
EU's charter om grundlæggende 
rettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som skal overholdes af 
tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil 
udstationeringen finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere.

(3) Med hensyn til arbejdstagere, der er 
midlertidigt udstationeret for at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat end 
den, hvor de sædvanligvis udfører deres 
arbejde, er der i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
om udstationering af arbejdstagere som led 
i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en 
kerne af klart definerede arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der som minimum skal 
overholdes af tjenesteyderen i den 
medlemsstat, hvortil udstationeringen 
finder sted, for at sikre en 
minimumsbeskyttelse af de pågældende 
udstationerede arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hensigten med dette direktiv er at 
opnå en bedre håndhævelse af direktiv 
96/71/EF. Bestemmelserne i dette direktiv 
tilsidesætter derfor ikke bestemmelserne i 
artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hensigten med dette direktiv er at 
opnå en bedre håndhævelse af direktiv 
96/71/EF. Bestemmelserne i dette direktiv 
tilsidesætter derfor ikke bestemmelserne i 
direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 77
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det centrale kendetegn ved en ægte 
udstationering er, at de pågældende 
arbejdstagere ikke søger at få adgang til 
arbejdsmarkedet i den værtsmedlemsstat, 
de er udstationerede i.

Or. en

Ændringsforslag 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Det centrale kendetegn ved en ægte 
udstationering er, at de pågældende 
arbejdstagere ikke søger at få permanent 
adgang til arbejdsmarkedet i den 
værtsmedlemsstat, de er udstationerede i.
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Or. en

Ændringsforslag 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) I tilfælde af manglende overholdelse 
af reglerne, f.eks. hvis det konstateres, at 
en arbejdstager ikke er reelt udstationeret, 
bør virksomheden være omfattet af den 
relevante lovgivning i det land, hvor 
udstationeringen foregår, og alle, der er 
udstationeret af den pågældende 
virksomhed, betragtes som arbejdstagere, 
der benytter deres ret til fri bevægelighed i 
EU.

Or. en

Ændringsforslag 80
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres. Med 
henblik herpå er det nødvendigt med 
kontrolprocedurer til at sikre 
overholdelsen af 
minimumsarbejdsvilkårene som det 
vigtigste instrument til effektivt at 
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forhindre sort arbejde; medlemsstaternes 
kontrol må ikke indskrænkes på nogen 
måde, da håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF ellers ikke kan garanteres.

Or. de

Ændringsforslag 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF skal
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering kunne håndhæves 
og bør forbedres, og enhver omgåelse af 
reglerne skal sanktioneres, navnlig for så 
vidt angår alle arbejds- og 
ansættelsesvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
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af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres under 
hensyntagen til principperne om 
proportionalitet og ikke-
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati  

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres.

(4) For at hindre, undgå og bekæmpe 
omgåelse og/eller misbrug af de gældende 
regler blandt virksomheder, der 
uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel 
af den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er fastsat i traktaten, og/eller af 
anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør 
gennemførelsen og overvågningen af 
begrebet udstationering forbedres og 
risikoen for uoverensstemmelser i 
anvendelsen af EU-lovgivningen 
mindskes.

Or. en

Ændringsforslag 84
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I tilfælde af manglende overholdelse 
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af reglerne, så som falsk udstationering af 
arbejdstagere, er den pågældende 
virksomhed underlagt lovgivningen i det 
land, hvor tjenesteydelserne udføres.

Or. de

Ændringsforslag 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I tilfælde af manglende overholdelse 
af reglerne, f.eks. hvis det konstateres, at 
en arbejdstager ikke er reelt udstationeret, 
skal virksomheden være omfattet af den 
relevante lovgivning i det land, hvor 
tjenesteydelsen udføres, og alle, som er 
udstationeret af den pågældende 
virksomhed, betragtes som arbejdstagere, 
der benytter deres ret til fri bevægelighed i
EU.

Or. en

Ændringsforslag 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Alle foranstaltninger, der indføres 
ved direktivet, skal være velbegrundede, 
proportionale og ikke-diskriminerende, 
således at de ikke skaber administrative 
byrder og ikke fastlåser det potentiale, 
som virksomheder, og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, har med 
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hensyn til at skabe nye job, samtidig med 
at udstationerede arbejdstagere beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor skal de faktuelle elementer, der 
karakteriserer udstationeringens 
midlertidige karakter, og som indebærer, at 
arbejdsgiveren reelt skal være etableret i 
den medlemsstat, hvorfra udstationeringen 
finder sted, samt forbindelsen mellem 
direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 
593/2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (i det følgende 
benævnt "Rom I-forordningen) præciseres 
yderligere.

(5) Derfor bør de faktuelle elementer, der 
karakteriserer udstationeringens 
midlertidige karakter, og som indebærer, at 
arbejdsgiveren reelt skal være etableret i 
den medlemsstat, hvorfra udstationeringen 
finder sted, samt forbindelsen mellem
artikel 45, 46 og 49 i TEUF, direktiv 
96/71/EF og forordning (EF) nr. 593/2008 
om lovvalgsregler for kontraktlige 
forpligtelser (i det følgende benævnt "Rom 
I-forordningen) præciseres yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør 
nærværende direktiv ikke være til hinder 
for anvendelsen af de retsforskrifter, der i 
henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen 
gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale

(6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør 
nærværende direktiv ikke være til hinder 
for anvendelsen af de retsforskrifter, der i 
henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen 
gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale
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sikringsordninger og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 
16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

sikringsordninger og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 
16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 465/2012 
af 22. maj 2012 eller artikel 45 og 46 i 
TEUF. Bestemmelserne i dette direktiv 
tilsidesætter ikke medlemsstaternes ret til 
at vedtage mere gunstige vilkår for 
udstationerede arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør 
nærværende direktiv ikke være til hinder 
for anvendelsen af de retsforskrifter, der i 
henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen 
gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 
16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

(6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør 
nærværende direktiv ikke være til hinder 
for anvendelsen af de retsforskrifter, der i 
henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen 
gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller 
anvendelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 
16. september 2009 om de nærmere regler 
til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger eller artikel 45 og 46 i 
TEUF. Bestemmelserne i dette direktiv 
tilsidesætter ikke medlemsstaternes ret til 
at vedtage og håndhæve mere gunstige 
vilkår for udstationerede arbejdstagere.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De kompetente myndigheder 
foretager en generel vurdering af alle 
faktiske elementer for at afgøre, om en 
arbejdstager reelt er udstationeret. Hvis 
der ikke kan fremlægges bevis, 
samarbejder de involverede medlemsstater 
tæt og uden forsinkelse med henblik på at 
vælge, hvilken lov, der skal gælde for 
ansættelseskontrakten, på baggrund af 
Rom I-forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 91
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hensynet til de forskelligartede 
arbejdsmarkedsrelationer på nationalt plan 
og arbejdsmarkedets parters uafhængighed 
er udtrykkeligt anerkendt i traktaten.

(7) Hensynet til de forskelligartede 
arbejdsmarkedsrelationer på nationalt plan 
og arbejdsmarkedets parters uafhængighed 
er udtrykkeligt anerkendt i traktaten. Disse 
systemer undergraves imidlertid gennem 
misbrug af bestemmelserne i direktiv 
96/71/EF. Dette kan kun afhjælpes 
gennem håndhævelse af principperne om 
"lige løn for lige arbejde" i en tilsvarende 
stilling, med mindre lønniveauet i 
hjemlandet er lavere, i hvilket tilfælde 
dette lønniveau anvendes, eftersom 
rimelige forhold og ikke-
forskelsbehandling ikke kun gælder for 
virksomheder, men også for 
arbejdstagere,



PE500.574v01-00 20/94 AM\919866DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Hensynet til de forskelligartede 
arbejdsmarkedsrelationer på nationalt plan 
og arbejdsmarkedets parters uafhængighed 
er udtrykkeligt anerkendt i traktaten.

(7) Hensynet til de forskelligartede 
arbejdsmarkedsrelationer på nationalt plan 
og arbejdsmarkedets parters uafhængighed 
er udtrykkeligt anerkendt i traktaten.
Denne anerkendelse må omsættes til 
bestemmelser, som giver medlemsstaterne 
mulighed for at anvende en bred vifte af 
ordninger i overensstemmelse med deres 
nationale lovgivning og praksis for at 
sikre overholdelse af og håndhævelse af 
96/71/EF og dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser, eftersom 
arbejdsmarkedets parter i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

(8) Dette direktiv og direktiv 96/71/EF 
respekterer de forskellige nationale 
systemer for arbejdsmarkedsrelationer og 
anerkender overenskomstforhandlingers 
vigtige rolle. Dette omfatter 
fagforeningers ret til at indgå i retssager 
og forvaltningssager på vegne af 
arbejdstageren og om fornødent 
kontrollere og håndhæve 
arbejdsvilkårene.

Or. en
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Ændringsforslag 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser, eftersom 
arbejdsmarkedets parter i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

(8) Dette direktiv og direktiv 96/71/EF bør 
ikke blande sig i de forskellige nationale 
arbejdsmarkedsrelationer og kollektive 
forhandlingsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser, eftersom arbejdsmarkedets 
parter i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

(8) Arbejdsmarkedets parter spiller en 
vigtig rolle i forbindelse med 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom
de i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn. Denne ret bør gå 
hånd i hånd med deres ansvar for at 
meddele og informere om førnævnte 
niveauer. 

Or. en
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Ændringsforslag 96
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser, eftersom arbejdsmarkedets 
parter i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

(8) Arbejdsmarkedets parter spiller en 
vigtig rolle i forbindelse med 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom
de i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn. Denne ret bør 
kobles sammen med deres forpligtelse til 
at betale minimumslønnen og informere 
herom.

Or. cs

Ændringsforslag 97
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med udstationering af 
arbejdstagere som led i udvekslingen af 
tjenesteydelser, eftersom arbejdsmarkedets 
parter i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis kan fastlægge 
de forskellige niveauer (parallelt hermed 
eller som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

(8) I mange medlemsstater spiller
fagforeninger en vigtig rolle i forbindelse 
med udstationering af arbejdstagere som 
led i udvekslingen af tjenesteydelser, 
eftersom arbejdsmarkedets parter i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis kan fastlægge de 
forskellige niveauer (parallelt hermed eller 
som en alternativ løsning) for den 
gældende mindsteløn.

Or. de
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Ændringsforslag 98
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kontrolmyndighederne i 
medlemsstaterne spiller den vigtigste rolle 
i håndhævelsen af direktiv 96/71/EF. Der 
kan kun dæmmes op for sort arbejde 
gennem effektive og virkningsfulde 
kontroller af overholdelsen af 
mindstestandarderne for arbejds- og 
ansættelsesvilkår. Medlemsstaters kontrol 
må ikke hindres på nogen måde.

Or. de

Ændringsforslag 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at en udstationeret 
arbejdstager får en korrekt løn, og forudsat 
at ydelser, der specifikt vedrører 
udstationeringen, kan betragtes som en del 
af mindstelønnen, bør disse ydelser kun 
fradrages lønningerne, hvis der er fastsat 
bestemmelser herom i henhold til national 
ret, kollektive aftaler og/eller gældende 
praksis i værtslandet.

(9) For at sikre, at en udstationeret 
arbejdstager får en korrekt løn, og forudsat 
at ydelser, der specifikt vedrører 
udstationeringen, kan betragtes som en del 
af mindstelønnen i henhold til national ret, 
kollektive aftaler og/eller gældende praksis 
i den medlemsstat, hvor udstationeringen 
finder sted. Ydelser, der specifikt vedrører 
udstationeringen, bør tages med i 
betragtning, forudsat at de betales i form 
at timebetaling og uafhængigt af 
omstændighederne ved det udførte 
arbejde. Ydelser, der udbetales som 
refusion af faktisk afholdte omkostninger 
i forbindelse med udstationeringen, såsom 
rejseudgifter og udgifter til kost og logi, 
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bør ikke tages med i betragtning, da det er 
arbejdsgiverens forpligtelse at refundere 
sådanne udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at en udstationeret 
arbejdstager får en korrekt løn, og forudsat 
at ydelser, der specifikt vedrører 
udstationeringen, kan betragtes som en del 
af mindstelønnen, bør disse ydelser kun 
fradrages lønningerne, hvis der er fastsat 
bestemmelser herom i henhold til national 
ret, kollektive aftaler og/eller gældende 
praksis i værtslandet.

(9) For at sikre, at en udstationeret 
arbejdstager får en korrekt løn, og forudsat 
at ydelser, der specifikt vedrører 
udstationeringen, kan betragtes som en del 
af mindstelønnen, bør disse ydelser kun 
fradrages lønningerne, hvis der er fastsat 
bestemmelser herom i henhold til national 
ret, kollektive aftaler og/eller gældende 
praksis i værtslandet.

Det er op til den nationale lovgivning i 
etableringsmedlemsstaten om 
arbejdsgiveren er forpligtet til at betale 
eller refundere rejseudgifter og udgifter til 
kost og logi/indkvartering. Det er 
imidlertid op til den nationale lov i 
værtsmedlemsstaten, om det er inkluderet 
i minimumslønnen.

Or. en

Ændringsforslag 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Dette direktiv, direktiv 96/71/EF og 
direktiv 2008/104/EF bør sikre, at 
vikaransatte, der også er udstationerede
arbejdstagere, drager fordel af så gunstige 
arbejds- og ansættelsesvilkår som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 102
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, uden 
under nogen omstændigheder at glemme 
den centrale rolle, som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse. Sort arbejde kan kun 
bekæmpes gennem effektiv og 
virkningsfuld kontrol af overholdelsen af 
mindstestandarderne for arbejds- og 
ansættelsesvilkår. Medlemsstaters kontrol 
må ikke hindres på nogen måde.

Or. de

Ændringsforslag 103
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Det 
er derfor afgørende at etablere og 
opretholde et nært samarbejde mellem
medlemsstaterne, Kommissionen og
relevante nationale, regionale og lokale 
aktører, herunder arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne, i den forbindelse.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder i både værtslande og oprindelseslande skal først og fremmest 
samarbejde bilateralt for at sikre rettidig og effektiv afhjælpning, når udstationerede 
arbejdstageres rettigheder krænkes, og for at sikre almindelig anvendelse af bestemmelserne. 
Kommissionen spiller en vigtig rolle, men nationale, regionale og lokale beslutningstagere og 
arbejdsmarkedets parter skal have en central placering i dette samarbejde, da 
arbejdstilsynsordningerne i medlemsstaterne er forskellige.

Ændringsforslag 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder og sikringen af 
virksomheders ret til at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
hvorimod dårlig håndhævelse 
underminerer effektiviteten af EU-
bestemmelserne på dette område. Et nært 
samarbejde mellem Kommissionen og 



AM\919866DA.doc 27/94 PE500.574v01-00

DA

arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende,
samtidig med en understregning af den 
vigtige rolle, som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
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beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem medlemsstaterne, 
som støttes af Kommissionen, er
afgørende, selv om man ikke må glemme 
den vigtige rolle, som arbejdstilsynene og 
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 107
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne er derfor afgørende, selv 
om man ikke må glemme den vigtige rolle, 
som arbejdstilsynene og
arbejdsmarkedsparterne spiller i den 
forbindelse.

(10) Relevant og effektiv gennemførelse og 
håndhævelse er nøgleelementer i 
beskyttelsen af udstationerede 
arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig 
håndhævelse underminerer effektiviteten af 
EU-bestemmelserne på dette område. Et 
nært samarbejde mellem medlemsstaterne,
Kommissionen, arbejdstilsynene og
arbejdsmarkedsparterne er af afgørende 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Strenge, regelmæssige og fleksible 
kontroller i medlemsstaterne er 
afgørende, og der skal stilles 
tilstrækkelige midler til rådighed, så den 
kompetente myndighed kan afsløre og 
bekæmpe omgåelse af reglerne.
Medlemsstaterne er berettigede til at 
gennemføre enhver nødvendig kontrol for 
at sikre fuld efterlevelse af direktiv 
96/71/EF og bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er afgørende at have effektive, 
regelmæssige og fleksible arbejdstilsyn i 
medlemsstaterne, og der skal stilles 
tilstrækkelige midler til rådighed, så de 
kompetente myndigheder kan afsløre og 
bekæmpe misbrug og omgåelse af 
reglerne. Medlemsstaterne bør være 
berettigede til at gennemføre enhver 
nødvendig kontrol for fuldt ud at efterleve 
artikel 5 i 96/71/EF og bestemmelserne i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 110
Martin Kastler
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Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Strenge, regelmæssige og fleksible 
kontrolprocedurer i medlemsstaterne er 
afgørende og må sikres over hele EU af 
de nationale myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at forebygge, at 
virksomheder misbruger og/eller omgår 
direktiv 96/71/EF og dette direktiv med 
det formål at fratage udstationerede 
arbejdstagere deres rettigheder eller 
nægte dem disse rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Udstationerede arbejdstagere må 
ikke bruges til at erstatte strejkende 
arbejdstagere

Or. en
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Ændringsforslag 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Udstationerede arbejdstagere bør 
ikke bruges til at erstatte strejkende 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) De kompetente myndigheder 
foretager en generel vurdering af alle 
faktiske elementer for at afgøre, om en 
virksomhed udfører en reel aktivitet. Hvis 
der ikke kan fremlægges dokumentation, 
anses virksomheden for at være 
hjemmehørende i det land, hvor den 
udfører sine tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) Medlemsstaterne kan gennemføre 
enhver nødvendig kontrol for fuldt ud at 
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efterleve artikel 5 i 96/71/EF og 
bestemmelserne i dette direktiv. Strenge, 
regelmæssige og fleksible kontroller i 
medlemsstaterne er afgørende, og der må 
stilles tilstrækkelige midler til rådighed, så 
den kompetente myndighed kan afsløre og 
bekæmpe omgåelse af reglerne.

Or. en

Ændringsforslag 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gensidig tillid, samarbejdsånd, en 
løbende dialog og gensidig forståelse er 
afgørende i denne sammenhæng.

(11) Da værtsmedlemsstatens evne til at 
fastslå faktuelle elementer vedrørende den 
udenlandske virksomhed er begrænset, er 
samarbejde med 
etableringsmedlemsstaten afgørende, og 
dette samarbejde skal forbedres 
yderligere. Gensidig tillid, samarbejdsånd, 
en løbende dialog og gensidig forståelse er 
afgørende i denne sammenhæng.

Or. en

Ændringsforslag 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør træffe 
passende foranstaltninger til at forebygge, 
at virksomheder misbruger og/eller omgår 
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direktiv 96/71/EF og dette direktiv med 
det formål at fratage udstationerede 
arbejdstagere deres rettigheder eller 
nægte dem disse rettigheder. Navnlig bør 
det forhindres, at udstationerede 
medarbejdere sendes ud som erstatning 
for strejkende arbejdstagere, at der 
foretages successive udsendelser og 
anvendes falske selvstændige.

Or. en

Ændringsforslag 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) De kompetente myndigheder bør 
foretage en samlet vurdering af alle 
faktuelle elementer for at afgøre, om en 
virksomhed reelt er etableret i en anden 
medlemsstat end den, hvor den udfører 
sine tjenesteydelser. Medlemsstaterne bør 
sikre, at virksomhederne fremkommer 
med den fornødne dokumentation. Hvis 
det ikke kan fastslås, at der udføres en 
væsentlig aktivitet i 
etableringsmedlemsstaten, bør 
virksomheden i dette direktiv og direktiv 
96/71/EF anses for at være etableret i den 
medlemsstat, hvor udstationeringen finder 
sted.

Or. en

Ændringsforslag 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11c) For at kunne vurdere, om en 
udstationeret arbejdstager midlertidigt 
udfører sit arbejde i en anden 
medlemsstat end den, hvor vedkommende 
normalt arbejder, bør alle elementer, der 
karakteriserer et sådant arbejde og 
arbejdstagerens situation, undersøges. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
virksomhederne fremkommer med den 
fornødne dokumentation. Hvis det ikke 
kan fastslås, at en arbejdstager er 
udstationeret i henhold til dette direktiv og 
direktiv 96/71/EF, bør vedkommende 
anses for at være fast beskæftiget i den 
medlemsstat, hvor udstationeringen finder 
sted, jf. forordning nr. 593/2008.

Or. en

Ændringsforslag 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11d) I tilfælde af at ansættelsesvilkårene 
i etableringsmedlemsstaten og/eller i den 
medlemsstat, hvor udstationeringen finder 
sted, er gunstigere for de udstationerede 
end dette direktiv og/eller direktiv 
96/71/EF, bør det være de gunstigste 
vilkår, der gælder.

Or. en
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Ændringsforslag 121
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør anvende 
informationssystemet for det indre marked
(IMI) så meget som muligt. Dette bør dog 
ikke være til hinder for anvendelsen af 
bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde.

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør udelukkende
anvende informationssystemet for det indre 
marked (IMI) i alle de tilfælde, hvor dette 
er muligt. Dette bør dog ikke skade
anvendelsen af bilaterale aftaler eller 
ordninger vedrørende administrativt 
samarbejde på områder, der ikke er 
omfattet af IMI-systemet.

Or. cs

Ændringsforslag 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør anvende 
informationssystemet for det indre marked
(IMI) så meget som muligt. Dette bør dog 
ikke være til hinder for anvendelsen af 
bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde.

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør anvende 
informationssystemet for det indre marked
(IMI) så meget som muligt. Dette bør dog 
ikke være til hinder for anvendelsen af 
bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde, da disse 
etablerede samarbejdsmekanismer har 
vist sig at være frugtbare.

Or. en
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Ændringsforslag 123
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør anvende 
informationssystemet for det indre marked
(IMI) så meget som muligt. Dette bør dog 
ikke være til hinder for anvendelsen af 
bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde.

(12) For at fremme en bedre og mere 
ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er 
det hensigtsmæssigt at have et elektronisk 
informationsudvekslingssystem for at lette 
det administrative samarbejde, og de 
kompetente myndigheder bør anvende 
informationssystemet for det indre marked
(IMI) så meget som muligt. Dette er dog 
ikke til hinder for anvendelsen af bilaterale 
aftaler eller ordninger vedrørende 
administrativt samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Bilateralt samarbejde mellem kompetente myndigheder er et centralt redskab til at sikre, at 
udstationerede arbejdstageres rettigheder beskyttes. Det må understreges, at dette direktiv 
tillader bilateralt og/eller multilateralt samarbejde, men også anerkende den potentielle nytte 
af at indføre IMI-systemet til at lette overførslen af oplysninger.

Ændringsforslag 124
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Administrativt samarbejde og gensidig 
bistand mellem medlemsstaterne bør 
overholde reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i direktiv 95/46/EF og, 
for så vidt angår det administrative 
samarbejde gennem informationssystemet 
for det indre marked (IMI), også Europa-

(13) Administrativt samarbejde og
øjeblikkelig og vidtrækkende gensidig 
bistand mellem medlemsstaterne bør 
overholde reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i direktiv 95/46/EF og, 
for så vidt angår det administrative 
samarbejde gennem informationssystemet 
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Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
samt forordning (EU) xxx (IMI-
forordningen) om administrativt 
samarbejde i informationssystemet for det 
indre marked (IMI).

for det indre marked (IMI), også Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
samt forordning (EU) xxx (IMI-
forordningen) om administrativt 
samarbejde i informationssystemet for det 
indre marked (IMI).

Or. de

Ændringsforslag 125
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Vanskeligheder ved at få adgang til
oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår foranlediger meget ofte 
tjenesteydere til ikke at overholde de 
eksisterende regler. Medlemsstaterne bør 
sikre, at disse oplysninger er alment 
tilgængelige og give effektiv adgang til 
dem, ikke kun for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, men også for de berørte 
udstationerede arbejdstagere. Denne 
forpligtelse bør konkretiseres yderligere, 
særlig hvad angår generelt bindende 
kollektive aftaler.

Or. cs

Ændringsforslag 126
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres 
yderligere.

(14) Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om, hvordan de agter at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og
tilgængelige for udstationerede 
arbejdstagere og tjenesteydere fra andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 127
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.
Tjenesteyderens eller arbejdstagerens 
oprindelsesmedlemsstat bør få disse 
oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår oversat til den 
pågældende tjenesteyders eller 
arbejdstagers sprog.

Or. fr
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Ændringsforslag 128
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige uden 
betaling og give effektiv adgang til dem, 
ikke kun for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, men også for de berørte 
udstationerede arbejdstagere, bør 
konkretiseres yderligere.

Udstationerede arbejdstagere har ret til 
individuel information og rådgivning om 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår.  
Det er medlemsstaternes ansvar at oprette 
de fornødne organer, som kan konsulteres 
af udstationerede arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv og gratis adgang til dem, ikke 
kun for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, men også for de berørte 
udstationerede arbejdstagere, bør 
konkretiseres yderligere. Manglende 
efterlevelse af reglerne må sanktioneres, 
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da det er en alvorlig hindring for 
håndhævelsen og undergraver den fair 
konkurrence på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 130
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv og gratis adgang til dem, ikke 
kun for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, men også for de berørte 
udstationerede arbejdstagere, bør 
konkretiseres yderligere.

Or. de

Ændringsforslag 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv adgang til dem, ikke kun for 
tjenesteydere fra andre medlemsstater, men 
også for de berørte udstationerede 
arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

(14) Medlemsstaternes forpligtelser til at 
gøre oplysninger om arbejds- og 
ansættelsesvilkår alment tilgængelige og 
give effektiv og gratis adgang til dem, ikke 
kun for tjenesteydere fra andre 
medlemsstater, men også for de berørte 
udstationerede arbejdstagere, bør 
konkretiseres yderligere.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Udstationerede arbejdstagere har 
ret til information og rådgivning 
vedrørende gældende ansættelsesvilkår. 
Det er medlemsstaternes ansvar at sørge 
for passende informationscentre, der 
gratis kan konsulteres af udstationerede 
arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Udstationerede arbejdstagere har 
ret til individuel information og 
rådgivning om gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår. Det er 
medlemsstaternes ansvar at oprette 
passende organer, som udstationerede 
arbejdstagere kan henvende sig til om 
dette.

Or. en

Ændringsforslag 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Udstationerede arbejdstagere har 
ret til information og rådgivning 
vedrørende relevante arbejds- og 
ansættelsesvilkår. Det er op til 
medlemsstaterne at oprette sådanne 
informations- og rådgivningscentre, som 
udstationerede arbejdstagere kan 
henvende sig til, samt at sørge for 
finansiel støtte til dem.

Or. en

Ændringsforslag 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Hvis arbejds- og ansættelsesvilkår 
er fastsat i kollektive aftaler, der finder 
generel anvendelse, bør medlemsstaterne 
sikre, at disse kollektive aftaler 
offentliggøres officielt og er alment 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 136
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 15



AM\919866DA.doc 43/94 PE500.574v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Medlemsstaterne bør fastsætte, 
hvordan tjenesteydere og 
tjenestemodtagere nemt kan få adgang til 
relevante oplysninger, fortrinsvis ved at 
gøre disse oplysninger tilgængelige via et 
websted i overensstemmelse med 
standarderne for webtilgængelighed. Der 
bør bl.a. være tale om websteder, som er 
oprettet i henhold til EU-lovgivning for at 
fremme iværksættervirksomhed og/eller 
udvikling af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne.

(15) Der bør etableres en enkelt 
informationskilde i hver medlemsstat med 
henblik på at sikre, at oplysningerne er 
juridisk korrekte og tilgængelige: 
Medlemsstaterne bør oprette et fælles 
nationalt websted, som navnlig indeholder 
oplysninger om de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der finder anvendelse 
på arbejdstagere, der er udstationeret på 
deres område, samt links til websteder, 
som er oprettet i henhold til EU-lovgivning 
for at fremme iværksættervirksomhed 
og/eller udvikling af tjenesteydelser, der 
leveres på tværs af grænserne.

Or. cs

Ændringsforslag 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For at forbedre og lette gensidig 
bistand og grænseoverskridende 
samarbejde mellem de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne bør der 
udvikles et fælles EU-system for 
notifikation eller registrering, baseret på 
og kompatibelt med eksisterende systemer 
i medlemsstaterne, i overensstemmelse 
med reglerne for persondatabeskyttelse. 
For at et sådant system kan være i 
overensstemmelse med princippet om 
ikkeforskelsbehandling og fair 
konkurrence forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
konsekvensvurdering af muligheden for 
at gennemføre et sådant system.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

(16) Det er yderst vigtigt, at 
værtsmedlemsstaten fortsætter med at 
kontrollere og overvåge som fastsat i 
artikel 5 i direktiv 96/71/EF. For at sikre, 
at de materielle regler om arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der skal overholdes med 
hensyn til udstationerede arbejdstagere, 
anvendes korrekt og er underlagt tilsyn,
skal medlemsstaterne anvende de 
nødvendige kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 139
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
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overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for
nødvendige, kan nås.

overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne til 
enhver tid anvende alle
kontrolforanstaltninger eller administrative 
formaliteter over for virksomheder, der 
udstationerer arbejdstagere med henblik på 
udførelse af tjenesteydelser, der skønnes 
effektive og nødvendige til dette formål. 
Virkningsfulde og effektive 
kontrolsprocedurer må på ingen måde 
hindres, da det ellers vil være umuligt at 
bekæmpe sort arbejde.

Or. de

Ændringsforslag 140
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
anvende alle kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser, der skønnes effektive og
nødvendige til dette formål.;
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lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for
nødvendige, kan nås.

Or. de

Ændringsforslag 141
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for
nødvendige, kan nås.

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
anvende enhver form for
kontrolforanstaltninger eller administrative 
formaliteter over for virksomheder, der 
udstationerer arbejdstagere med henblik på 
udførelse af tjenesteydelser, der skønnes 
effektive og nødvendige til formålet.;

Or. en
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Ændringsforslag 142
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for
nødvendige, kan nås.

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
anvende alle kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser, der skønnes effektive og
nødvendige til dette formål.;

Or. de

Ændringsforslag 143
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
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underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
anvende de fornødne
kontrolforanstaltninger eller administrative 
formaliteter over for virksomheder, der 
udstationerer arbejdstagere med henblik på 
udførelse af tjenesteydelser.

Or. de

Ændringsforslag 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun
anvende visse kontrolforanstaltninger eller
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
anvende de fornødne
kontrolforanstaltninger og administrative 
formaliteter over for virksomheder, der 
udstationerer arbejdstagere med henblik på
effektivt at bekæmpe bedrageri og illoyal 
konkurrence.
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lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Or. en

Ændringsforslag 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger 
eller administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
pålægge virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser, alle de
kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter, der anses for 
hensigtsmæssige og nødvendige;

Or. fr
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Ændringsforslag 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger 
eller administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med lethed 
kan indhentes hos de udstationerede 
arbejdstageres arbejdsgiver eller 
myndighederne i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat inden for en 
rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør der sikres et vist 
harmoniseringsniveau for 
kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter.  Ud over det 
minimumskrav bør medlemsstaterne have 
frihed til at træffe enhver foranstaltning, 
som de finder passende for effektivt at 
kontrollere opfyldelsen af de betingelser, 
der gælder for det arbejdet i de 
virksomheder, der er tjenesteydere på 
deres område, og arbejdsvilkårene for 
udstationerede arbejdstagere. Disse 
kontrolforanstaltninger og -krav må kun 
indføres, hvis de kompetente myndigheder 
ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden 
de ønskede oplysninger, og de nødvendige 
oplysninger ikke med lethed kan indhentes 
hos de udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Or. fr

Ændringsforslag 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med 
lethed kan indhentes hos de 
udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne 
anvende alle kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser, der skønnes effektive og 
nødvendige til dette formål. Disse 
foranstaltninger og krav kan indføres, hvis 
de kompetente myndigheder ikke kan 
udføre deres tilsyn effektivt uden de 
ønskede oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 148
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Alle 
kontrolforanstaltninger og -krav bør være 
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myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med lethed 
kan indhentes hos de udstationerede 
arbejdstageres arbejdsgiver eller 
myndighederne i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat inden for en 
rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

ensartede på EU-niveau og må kun 
indføres, hvis de kompetente myndigheder 
ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden 
de ønskede oplysninger, og de nødvendige 
oplysninger ikke med lethed kan indhentes 
hos de udstationerede arbejdstageres 
arbejdsgiver eller myndighederne i 
tjenesteyderens etableringsmedlemsstat 
inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis 
mindre restriktive foranstaltninger ikke 
ville sikre, at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Or. hu

Ændringsforslag 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende visse kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og 
krav må kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med lethed 
kan indhentes hos de udstationerede 
arbejdstageres arbejdsgiver eller 
myndighederne i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat inden for en 
rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 

(16) For at sikre, at de materielle regler om 
arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal 
overholdes med hensyn til udstationerede 
arbejdstagere, anvendes korrekt og er 
underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun 
anvende sådanne kontrolforanstaltninger 
eller administrative formaliteter over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser. Disse 
kontrolforanstaltninger eller 
administrative formaliteter bør være 
proportionale og ikke medføre 
uberettigede og overdrevne administrative 
byrder. Disse foranstaltninger og krav må 
kun indføres, hvis de kompetente 
myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn 
effektivt uden de ønskede oplysninger, og 
de nødvendige oplysninger ikke med lethed 
kan indhentes hos de udstationerede 
arbejdstageres arbejdsgiver eller 
myndighederne i tjenesteyderens 
etableringsmedlemsstat inden for en 
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nødvendige, kan nås. rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre 
restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, 
at målene for de nationale 
kontrolforanstaltninger, der anses for 
nødvendige, kan nås.

Or. en

Ændringsforslag 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Formålet med enhver 
risikovurdering bør være at identificere de 
erhvervssektorer, hvor der anvendes flest 
udstationerede arbejdstagere med henblik 
på udførelse af tjenesteydelser på deres 
område. I forbindelse med en sådan 
risikovurdering bør der tages hensyn til 
særlige problemer og behov i bestemte 
sektorer, tidligere overtrædelser, 
oplysninger forelagt af arbejdsmarkedets 
parter på stedet, omgåelsespraksis samt 
sårbarheden hos bestemte grupper af 
arbejdstagere.

Or. en

Ændringsforslag 151
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Et omfattende system af 
forebyggende og kontrolbaserede 
foranstaltninger, tillige med 
afskrækkende sanktioner for at 

(17) Alle former for svigagtig anvendelse 
af status som selvstændig 
erhvervsdrivende skal forbydes via et 
omfattende system af forebyggende 
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identificere og modvirke konkrete tilfælde 
af proformaselvstændige, bør bidrage til 
at bekæmpe sort arbejde effektivt.

kontrolbaserede foranstaltninger og 
afskrækkende sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Et omfattende system af forebyggende 
og kontrolbaserede foranstaltninger, tillige 
med afskrækkende sanktioner for at 
identificere og modvirke konkrete tilfælde 
af proformaselvstændige, bør bidrage til at 
bekæmpe sort arbejde effektivt.

(17) Et omfattende og effektivt system af 
forebyggende og kontrolbaserede 
foranstaltninger, tillige med afskrækkende 
sanktioner for at identificere og modvirke 
konkrete tilfælde af proformaselvstændige, 
bør bidrage til at bekæmpe sort arbejde 
effektivt. Det er i denne sammenhæng 
vigtigt, at kompetente myndigheder i 
medlemsstaternne har midler til at 
kontrollere, om der består et 
afhængighedsforhold mellem den 
angiveligt selvstændige erhvervsdrivende 
og hans eller hendes arbejdsgiver.

Or. en

Ændringsforslag 153
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For effektivt at kunne håndhæve de 
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gældende ansættelsesvilkår er det også 
nødvendigt at bekæmpe 
proformaselvstændighed. Dette er af 
afgørende betydning for at forhindre 
eventuelt misbrug. Den ansvarlige 
myndighed skal have midler til at 
undersøge, om den angiveligt 
selvstændige arbejdstager ikke i vid 
udstrækning beskæftiges af den samme 
arbejdsgiver gentagne gange, og at der 
ikke mellem den selvstændige og 
arbejdsgiveren består et 
afhængighedsforhold.  

Or. de

Ændringsforslag 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at bekæmpe 
proformaselvstændig beskæftigelse og 
andre krænkelser af den eksisterende 
lovgivning bør der oprettes et europæisk 
register over selskaber, der gentagne 
gange har overtrådt de regler, der er 
fastsat i nærværende direktiv og i direktiv 
96/71/EF. Formålet med registeret bør 
også være at sikre lige konkurrencevilkår 
og fair konkurrence mellem 
virksomhederne.

Or. en

Ændringsforslag 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)



PE500.574v01-00 56/94 AM\919866DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at bekæmpe omgåelse og 
proformaselvstændig beskæftigelse 
undersøger Kommissionen muligheden 
for at oprette et europæisk register ("sort 
liste") over virksomheder, som gentagne 
gange har overtrådt reglerne i dette 
direktiv og direktiv 96/71/EF. Formålet 
med en sådan sort liste bør være at sikre 
fair konkurrence mellem virksomhederne.

Or. en

Ændringsforslag 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre en bedre og mere ensartet 
anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets 
håndhævelse i praksis og, i videst muligt 
omfang, mindske forskelle i anvendelse 
og håndhævelse i Unionen bør 
medlemsstaterne sørge for, at der 
gennemføres effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område.

(18) For at sikre en bedre og mere ensartet 
anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets 
håndhævelse i praksis bør medlemsstaterne 
sørge for, at der gennemføres effektivt og 
tilstrækkeligt tilsyn på deres område.

Or. en

Ændringsforslag 157
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre en bedre og mere ensartet (18) For at sikre en bedre og mere ensartet 
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anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets 
håndhævelse i praksis og, i videst muligt 
omfang, mindske forskelle i anvendelse og 
håndhævelse i Unionen bør 
medlemsstaterne sørge for, at der 
gennemføres effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område.

anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets 
håndhævelse i praksis og, i videst muligt 
omfang, mindske forskelle i anvendelse og 
håndhævelse i Unionen bør 
medlemsstaterne sørge for, at der 
gennemføres effektivt og tilstrækkeligt 
tilsyn på deres område. Med dette formål 
for øje bør medlemsstaterne til enhver tid 
have lov til at anvende alle de 
kontrolforanstaltninger og administrative 
formaliteter, som de anser for effektive og 
nødvendige til formålet, over for 
virksomheder, der udstationerer 
arbejdstagere med henblik på udførelse af 
tjenesteydelser.   Dette bidrager til at 
forebygge sort arbejde. 

Or. de

Ændringsforslag 158
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Nationale arbejdstilsyn, 
arbejdsmarkedsparter og andre 
kontrolorganer er af afgørende betydning i 
denne forbindelse, og de bør fortsat spille 
en stor rolle.

(19) Nationale arbejdstilsyn, 
arbejdsmarkedsparter og andre 
kontrolorganer er af afgørende betydning i 
denne forbindelse, og de bør fortsat spille 
en stor rolle. Tilsynsmyndighedernes 
arbejde må ikke hindres på nogen måde.

Or. de

Ændringsforslag 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at tilgodese arbejdsmarkedernes 
og arbejdsmarkedsrelationernes 
forskellighed på en fleksibel måde kan 
andre aktører og/eller organer 
undtagelsesvis overvåge visse arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, forudsat at de giver de 
berørte personer en tilsvarende grad af 
beskyttelse og udøver overvågningen på 
en ikkediskriminerende og objektiv måde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at tilgodese arbejdsmarkedernes 
og arbejdsmarkedsrelationernes 
forskellighed på en fleksibel måde kan 
andre aktører og/eller organer 
undtagelsesvis overvåge visse arbejds- og 
ansættelsesvilkår for udstationerede 
arbejdstagere, forudsat at de giver de 
berørte personer en tilsvarende grad af 
beskyttelse og udøver overvågningen på en 
ikkediskriminerende og objektiv måde.

(20) For at respektere arbejdsmarkedernes 
og arbejdsmarkedsrelationernes 
forskellighed kan medlemsstaterne i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og praksis, overdrage det til
andre aktører og/eller organer at overvåge 
visse arbejds- og ansættelsesvilkår for 
udstationerede arbejdstagere, forudsat at de 
giver de berørte personer en tilsvarende 
grad af beskyttelse og udøver 
overvågningen på en ikkediskriminerende 
og objektiv måde.

Or. en

Ændringsforslag 161
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til 
at indføre en mere integreret tilgang til 
arbejdstilsyn. Behovet for at udvikle fælles 
standarder med henblik på at fastsætte 
sammenlignelige metoder, praksisser og 
minimumsstandarder på EU-plan bør 
ligeledes undersøges.

(22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til 
at indføre en mere integreret tilgang til 
arbejdstilsyn. Behovet for at udvikle fælles 
standarder med henblik på at fastsætte 
sammenlignelige metoder, praksisser og 
minimumsstandarder på EU-plan bør 
ligeledes undersøges. Udviklingen af 
fælles standarder må dog ikke hindre 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
effektivt at bekæmpe sort arbejde. 

Or. de

Ændringsforslag 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Foreninger, 
organisationer og andre juridiske 
enheder, som har en legitim interesse i 
håndhævelsen af direktiv 96/71/EF, har 
ret til at indgå i eventuelle retssager og 
forvaltningssager på arbejdstagerens 
vegne. Dette bør ikke begrænse 
anvendelsen af nationale procesregler 
vedrørende repræsentation og forsvar i 
retten.

Or. en
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Ændringsforslag 163
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller, hvis de giver deres udtrykkelige 
samtykke, gennem udpegede tredjemænd 
såsom fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 
procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

Or. cs

Ændringsforslag 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 

(23) For at lette håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og sikre en mere effektiv 
anvendelse af det bør der indføres effektive 
klageordninger, hvorigennem 
udstationerede arbejdstagere kan indgive 
klager eller anlægge søgsmål, enten direkte 
eller gennem udpegede tredjemænd såsom 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger samt fælles 
arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke 
begrænse anvendelsen af nationale 
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procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten.

procesregler vedrørende repræsentation og 
forsvar i retten. Fagforeninger bør have 
ret til kollektivt søgsmål og mulighed for 
repræsentativt søgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 165
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
er det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 166
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
er det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre fuldstændig juridisk klarhed for udstationerede arbejdstagere og beskytte 
virksomheder, der handler i god tro, skal hæftelsen altid forblive hos den direkte arbejdsgiver 
uanset dennes stilling i underkontrahentkæden.

Ændringsforslag 167
Csaba Őry
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Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
er det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

udgår

Or. hu

Ændringsforslag 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 

udgår
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er det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 169
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder 
er det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 

udgår
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artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 170
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 

(24) For at bekæmpe misbrug af 
underleverancer og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder
skal medlemsstaterne sikre, at 
kontrahenterne i alle sektorer kan holdes 
ansvarlige for betaling af skyldige beløb 
til udstationerede arbejdstagere.
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myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 171
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

(24) På baggrund af den ikke blot i bygge-
og anlægssektoren udbredte anvendelse af 
underleverancer og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det nødvendigt at sikre, at samtlige 
involverede kontrahenter kan holdes 
ansvarlige for betaling af alle skyldige 
beløb til udstationerede arbejdstagere.

Or. de

Ændringsforslag 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere,
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

(24) Med henblik på at mindske misbrug i 
forbindelse med underleverancer og for at 
beskytte udstationerede arbejdstageres 
rettigheder er det nødvendigt at sikre, at 
alle kontrahenter i hele kæden hæfter for 
at betale de udstationerede arbejdstagere 
alle deres tilgodehavender.

Or. en

Ændringsforslag 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 

(24) Med henblik på at mindske misbrug i 
forbindelse med underleverancer og for at 
beskytte udstationerede arbejdstageres 
rettigheder er det nødvendigt at sikre, at 
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det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

alle kontrahenter i hele kæden hæfter for 
at betale de udstationerede arbejdstagere 
alle deres tilgodehavender.

Or. en

Ændringsforslag 174
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender 
og/eller bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt at sikre, at 
der indføres sektorspecifikke regler.
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artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har 
opfyldt kravene om nødvendig omhu. 
Dette kan indebære forebyggende 
foranstaltninger vedrørende forelæggelse 
af beviser fra underkontrahenten, også 
når det er relevant på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender og/eller 
bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt 
kravene om nødvendig omhu. Dette kan 
indebære forebyggende foranstaltninger 
vedrørende forelæggelse af beviser fra 
underkontrahenten, også når det er relevant 
på grundlag af oplysninger fra de nationale 

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte eller indirekte 
underkontrahent til, hæfter for betaling af 
mindstenettoløn til udstationerede 
arbejdstagere, efterbetaling af 
løntilgodehavender og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt 
kravene om nødvendig omhu. Dette kan 
indebære forebyggende foranstaltninger 
vedrørende forelæggelse af beviser fra 
underkontrahenten, også når det er relevant 
på grundlag af oplysninger fra de nationale 
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myndigheder. myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender og/eller 
bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt 
kravene om nødvendig omhu. Dette kan 
indebære forebyggende foranstaltninger 
vedrørende forelæggelse af beviser fra 
underkontrahenten, også når det er relevant 
på grundlag af oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i visse 
sektorer og for at beskytte udstationerede 
arbejdstageres rettigheder er det i denne 
sektor nødvendigt som minimum at sikre, 
at den kontrahent, som arbejdsgiveren er 
direkte underkontrahent til, hæfter for 
betaling af mindstenettoløn til 
udstationerede arbejdstagere, efterbetaling 
af løntilgodehavender og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt 
kravene om nødvendig omhu. Dette kan 
indebære forebyggende foranstaltninger 
vedrørende forelæggelse af beviser fra 
underkontrahenten, også når det er relevant 
på grundlag af oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) På baggrund af den udbredte 
anvendelse af underleverancer i bygge- og 
anlægssektoren og for at beskytte 
udstationerede arbejdstageres rettigheder er 
det i denne sektor nødvendigt som 
minimum at sikre, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, hæfter for betaling af mindstenettoløn 
til udstationerede arbejdstagere, 
efterbetaling af løntilgodehavender og/eller 
bidrag til fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt 
kravene om nødvendig omhu. Dette kan 
indebære forebyggende foranstaltninger 
vedrørende forelæggelse af beviser fra 
underkontrahenten, også når det er relevant 
på grundlag af oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

(24) På baggrund af den stigende 
anvendelse af underleverancer i 
forbindelse med grænseoverskridende 
udveksling af tjenesteydelser og for at 
beskytte udstationerede arbejdstageres 
rettigheder er det i denne sektor nødvendigt 
som minimum at sikre, at den kontrahent, 
som arbejdsgiveren er direkte 
underkontrahent til, hæfter for betaling af 
mindstenettoløn til udstationerede 
arbejdstagere, efterbetaling af 
løntilgodehavender og/eller bidrag til 
fælles fonde eller 
arbejdsmarkedsinstitutioner, der er 
reguleret ved lovbestemmelser eller 
kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, 
sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke 
holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt 
kravene om nødvendig omhu. Dette kan 
indebære forebyggende foranstaltninger 
vedrørende forelæggelse af beviser fra 
underkontrahenten, også når det er relevant 
på grundlag af oplysninger fra de nationale 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 178
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 

udgår
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begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 179
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre fuldstændig juridisk klarhed for udstationerede arbejdstagere og beskytte 
virksomheder, der handler i god tro, skal hæftelsen altid forblive hos den direkte arbejdsgiver 
uanset dennes stilling i underkontrahentkæden.

Ændringsforslag 180
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 

udgår
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overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

Or. hu

Ændringsforslag 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 

udgår
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begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 184
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 186
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også 
holdes ansvarlige for manglende 
overholdelse af de forpligtelser, der følger 
af dette direktiv, eller deres ansvar kan 
begrænses, efter høring af 
arbejdsmarkedets parter på sektorplan 
eller nationalt plan.

(25) Det står medlemsstaterne frit for at 
bibeholde eller indføre strengere regler 
vedrørende udstationerede arbejdstageres 
tilgodehavender.

Or. de
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Ændringsforslag 187
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også holdes 
ansvarlige for manglende overholdelse af 
de forpligtelser, der følger af dette direktiv, 
eller deres ansvar kan begrænses, efter 
høring af arbejdsmarkedets parter på 
sektorplan eller nationalt plan.

(25) I specifikke tilfælde kan andre 
kontrahenter i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis også holdes 
ansvarlige for manglende overholdelse af 
de forpligtelser, der følger af dette direktiv, 
efter høring af arbejdsmarkedets parter på 
sektorplan eller nationalt plan.

Or. de

Ændringsforslag 188
Thomas Händel

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Det står medlemsstaterne frit for at 
bibeholde eller indføre strengere regler 
vedrørende hovedkontrahentens hæftelse. 

Or. de

Ændringsforslag 189
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 

udgår
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er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. de

Ændringsforslag 190
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 191
Csaba Őry

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. hu

Ændringsforslag 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 

udgår
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underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 194
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre fuldstændig juridisk klarhed for udstationerede arbejdstagere og beskytte 
virksomheder, der handler i god tro, skal hæftelsen altid forblive hos den direkte arbejdsgiver 
uanset dennes stilling i underkontrahentkæden.

Ændringsforslag 195
Marek Henryk Migalski

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 

udgår
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ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

Or. en

Ændringsforslag 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde 
kontrahenten ansvarlig, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som udstationerer arbejdstagere, er 
begrundet i den overordnede offentlige 
interesse, som den sociale beskyttelse af 
arbejdstagere udgør. Sådanne 
udstationerede arbejdstagere har måske 
ikke samme mulighed som arbejdstagere, 
der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, 
for at kræve udbetaling af 
løntilgodehavender eller tilbagebetaling af 
uretmæssigt tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.

(26) Eksisterende systemer for hæftelse 
gennem forsyningskæden, som allerede 
findes i medlemsstaterne, og som giver 
bedre vilkår og beskyttelse af 
arbejdstagerne, må på ingen måde 
begrænses af bestemmelserne i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 197
Jean-Luc Bennahmias

Forslag til direktiv
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde kontrahenten 
ansvarlig, når den direkte underkontrahent 
er en tjenesteyder, som er etableret i en 
anden medlemsstat, og som udstationerer 
arbejdstagere, er begrundet i den 
overordnede offentlige interesse, som den 
sociale beskyttelse af arbejdstagere udgør. 
Sådanne udstationerede arbejdstagere har 
måske ikke samme mulighed som 
arbejdstagere, der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, for 
at kræve udbetaling af løntilgodehavender 
eller tilbagebetaling af uretmæssigt 
tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

(26) Forpligtelsen til at holde kontrahenten 
ansvarlig, når den direkte eller indirekte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som er 
etableret i en anden medlemsstat, og som 
udstationerer arbejdstagere, er begrundet i 
den overordnede offentlige interesse, som 
den sociale beskyttelse af arbejdstagere 
udgør. Sådanne udstationerede 
arbejdstagere har måske ikke samme 
mulighed som arbejdstagere, der er ansat 
hos en underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, for 
at kræve udbetaling af løntilgodehavender 
eller tilbagebetaling af uretmæssigt 
tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

Or. fr

Ændringsforslag 198
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forpligtelsen til at holde kontrahenten 
ansvarlig, når den direkte underkontrahent 
er en tjenesteyder, som er etableret i en 
anden medlemsstat, og som udstationerer 
arbejdstagere, er begrundet i den 
overordnede offentlige interesse, som den 
sociale beskyttelse af arbejdstagere udgør. 
Sådanne udstationerede arbejdstagere har 
måske ikke samme mulighed som 
arbejdstagere, der er ansat hos en direkte 
underkontrahent, som er etableret i 
kontrahentens etableringsmedlemsstat, for 
at kræve udbetaling af løntilgodehavender 
eller tilbagebetaling af uretmæssigt 
tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

(26) Forpligtelsen til at opstille specifikke 
regler for kontrahenten, når den direkte 
underkontrahent er en tjenesteyder, som er 
etableret i en anden medlemsstat, og som 
udstationerer arbejdstagere, er begrundet i 
den overordnede offentlige interesse, som 
den sociale beskyttelse af arbejdstagere 
udgør. Sådanne udstationerede 
arbejdstagere har måske ikke samme 
mulighed som arbejdstagere, der er ansat 
hos en direkte underkontrahent, som er 
etableret i kontrahentens 
etableringsmedlemsstat, for at kræve 
udbetaling af løntilgodehavender eller 
tilbagebetaling af uretmæssigt tilbageholdt 
skat eller socialsikringsbidrag.
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Or. fr

Ændringsforslag 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Dette direktiv og direktiv 96/71EF 
finder også anvendelse på 
transportvirksomheder, der ikke 
beskæftiger sig med søtransport, og som 
udstationerer arbejdstagere i andre 
medlemsstater, herunder luft- og 
fragttransport samt cabotagekørsel, jf. 
betragtning 17 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om 
fælles regler for adgang til markedet for 
international godskørsel. 

Or. en

Ændringsforslag 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Offentlige og private slutkunder har 
også pligt til at udvise rettidig omhu og 
har en rolle at spille med hensyn til at 
sikre, at udstationerede arbejdstageres 
rettigheder respekteres, når disse 
arbejdstagere er ansat direkte af 
kontrahenten. Den solidariske hæftelse, 
der gælder for kontrahenter, hvis 
udstationerede arbejdstagere er ansat af 
underkontrahenten, bør ligeledes gælde 
for kunder, hvis udstationerede 
arbejdstagere er ansat af kontrahenten, 
eftersom arbejdstagere, der er 
udstationeret af den kontrahent, måske 
ikke har samme mulighed som 
arbejdstagere, der er ansat af en 
virksomhed, der er etableret i kundens 
etableringsmedlemsstat, for så vidt angår 
muligheden for at gøre krav på 
løntilgodehavender eller på 
tilbagebetaling af uretmæssigt 
tilbageholdt skat eller 
socialsikringsbidrag.  Disse regler bør 
imidlertid ikke gælde for privatpersoner, 
der ikke er i stand til at foretage den 
samme kontrol som erhvervsmæssige 
slutkunder.

Or. fr

Ændringsforslag 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer for fuldbyrdelse af administrative 
bøder og/eller sanktioner i 
grænseoverskridende situationer er til 
skade for det indre markeds funktion og 
risikerer at gøre det meget vanskeligt, om 
ikke umuligt, at sikre, at udstationerede 

(27) Forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer for fuldbyrdelse af administrative 
bøder og/eller sanktioner i 
grænseoverskridende situationer er til 
skade for det indre markeds funktion og 
risikerer at gøre det meget vanskeligt, om 
ikke umuligt, at sikre, at udstationerede 
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arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i
hele Unionen.

arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i 
hele Unionen. Hvis sådanne bøder og 
sanktioner pålægges som følge af 
manglende overholdelse af de 
beskæftigelsesvilkår, der er fastsat ved 
arbejdsretter eller overenskomster, skal de 
kunne håndhæves.

Or. en

Ændringsforslag 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer for fuldbyrdelse af administrative 
bøder og/eller sanktioner i 
grænseoverskridende situationer er til 
skade for det indre markeds funktion og 
risikerer at gøre det meget vanskeligt, om 
ikke umuligt, at sikre, at udstationerede 
arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i 
hele Unionen.

(27) Forskellene mellem medlemsstaternes 
systemer for fuldbyrdelse af administrative 
bøder og/eller sanktioner med hensyn til 
situationer omkring udstationering af 
arbejdstagere i overensstemmelse med 
dette direktiv og direktiv 96/71 i 
grænseoverskridende situationer er til 
skade for det indre markeds funktion og 
risikerer at gøre det meget vanskeligt, om 
ikke umuligt, at sikre, at udstationerede 
arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Effektiv håndhævelse af de materielle 
regler for udstationering af arbejdstagere 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 

(28) Effektiv håndhævelse af de materielle 
regler for udstationering af arbejdstagere 
som led i udvekslingen af tjenesteydelser 
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bør sikres ved en specifik indsats med 
fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse 
af administrative bøder og sanktioner. En 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger på dette område er således en 
væsentlig forudsætning for at sikre et 
højere, mere ensartet og sammenligneligt 
beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for et 
velfungerende indre marked.

bør sikres ved en specifik indsats med 
fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse 
af administrative bøder og sanktioner med 
hensyn til situationer omkring 
udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71. En tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger på dette 
område er således en væsentlig 
forudsætning for at sikre et højere, mere 
ensartet og sammenligneligt 
beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for et 
velfungerende indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Vedtagelse af fælles regler for 
gensidig bistand og støtte til 
fuldbyrdelsesforanstaltninger og 
omkostninger i forbindelse hermed samt 
vedtagelse af ensartede krav til meddelelse 
af afgørelser vedrørende pålagte 
administrative sanktioner og bøder bør løse 
en række praktiske håndhævelsesproblemer 
på tværs af grænserne og sikre bedre 
meddelelse og håndhævelse af sådanne 
afgørelser truffet i andre medlemsstater.

(29) Vedtagelse af fælles regler for 
gensidig bistand og støtte til 
fuldbyrdelsesforanstaltninger og 
omkostninger i forbindelse hermed samt 
vedtagelse af ensartede krav til meddelelse 
af afgørelser vedrørende pålagte 
administrative sanktioner og bøder med 
hensyn til situationer omkring 
udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71 bør løse en række praktiske 
håndhævelsesproblemer på tværs af 
grænserne og sikre bedre meddelelse og 
håndhævelse af sådanne afgørelser truffet i 
andre medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Uanset indførelsen af mere ensartede 
regler med hensyn til grænseoverskridende 
fuldbyrdelse af sanktioner og bøder og 
behovet for flere fælles kriterier for 
opfølgningsprocedurer i tilfælde af 
manglende betaling af disse bør sådanne 
regler ikke berøre medlemsstaternes 
kompetence til at fastsætte, hvilke 
sanktioner, bøder eller 
inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i 
national lovgivning.

(30) Uanset indførelsen af mere ensartede 
regler med hensyn til grænseoverskridende 
fuldbyrdelse af sanktioner og bøder med 
hensyn til situationer omkring 
udstationering af arbejdstagere i 
overensstemmelse med dette direktiv og 
direktiv 96/71 og behovet for flere fælles 
kriterier for opfølgningsprocedurer i 
tilfælde af manglende betaling af disse bør 
sådanne regler ikke berøre 
medlemsstaternes kompetence til at 
fastsætte, hvilke sanktioner, bøder eller 
inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 206
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Uanset indførelsen af mere ensartede 
regler med hensyn til grænseoverskridende 
fuldbyrdelse af sanktioner og bøder og 
behovet for flere fælles kriterier for 
opfølgningsprocedurer i tilfælde af 
manglende betaling af disse bør sådanne 
regler ikke berøre medlemsstaternes 
kompetence til at fastsætte, hvilke 
sanktioner, bøder eller 
inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i 
national lovgivning.

(30) (Vedrører ikke den danske udgave)

Or. pl
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Begrundelse

Sproglig ændring (vedrører kun den polske udgave).

Ændringsforslag 207
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Dette direktiv har ikke til formål at 
fastsætte harmoniserede regler for retsligt 
samarbejde, retternes kompetence eller 
anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser 
på det civil- og handelsretlige område, eller 
at behandle spørgsmålet om, hvilken lov 
der skal finde anvendelse.

(31) Dette direktiv har ikke til formål at 
fastsætte harmoniserede regler for retsligt 
samarbejde, retternes kompetence eller 
anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser 
på det civil- og handelsretlige område, eller 
at behandle spørgsmålet om, hvilken lov 
der skal finde anvendelse, eller at 
indskrænke medlemsstaternes 
kontrolforanstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv.

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv. 
Utilstrækkeligt samarbejde mellem 
medlemsstaterne er fortsat et problem for 
håndhævelsen af direktiv 96/71/EF Dette 
hindrer skabelse af lige vilkår for 
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virksomhederne samt beskyttelse af 
arbejdstagerne Hvis medlemsstaterne ikke 
lever op til bestemmelserne i dette direktiv 
og i direktiv 76/71/EF, bør Kommissionen 
i henhold til traktaten om Den 
Europæiske Union træffe retlige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 209
Phil Bennion

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv.

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv. Hvis 
medlemsstater ikke i fuldt omfang 
efterlever dette direktiv, bør det medføre, 
at Kommissionen iværksætter 
overtrædelsesprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Manglende gennemførelse af det eksisterende direktiv på korrekt vis har affødt talrige domme 
fra Den Europæiske Unions Domstol, som i vidt omfang ikke har behandlet det bredere 
spørgsmål om manglende overholdelse. Det er afgørende, at alle aktører anerkender 
betydningen af korrekt gennemførelse for at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre, at 
det indre marked kan fungere gnidningsfrit.

Ændringsforslag 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv.

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv. 
Utilstrækkeligt samarbejde mellem 
medlemsstaterne er desværre fortsat et 
problem for håndhævelsen af direktiv 
96/71/EF og hindrer skabelse af lige 
vilkår for virksomhederne samt 
beskyttelse af arbejdstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 211
Danuta Jazłowiecka

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv.

(32) (Vedrører ikke den danske udgave)

Or. pl
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Begrundelse

Sproglig ændring (vedrører kun den polske udgave).

Ændringsforslag 212
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv.

(32) Medlemsstaterne bør træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder administrative og retslige 
procedurer, og bør indføre effektive, 
afskrækkende og forholdsmæssige 
sanktioner for overtrædelser af 
forpligtelserne i dette direktiv. Hvis 
medlemsstater ikke i fuldt omfang 
efterlever dette direktiv, bør det medføre, 
at Kommissionen iværksætter 
overtrædelsesprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
beskyttelse af personoplysninger (artikel 
8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde 
(artikel 15), frihed til at oprette og drive 

(33) I dette direktiv og i direktiv 96/71/EF 
overholdes de grundlæggende rettigheder 
og de principper, der anerkendes i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, ILO’s 
konventioner og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
navnlig beskyttelse af personoplysninger 
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egen virksomhed (artikel 16), 
forhandlingsret og ret til kollektive skridt 
(artikel 28), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31) og adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47), og skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

(artikel 8), erhvervsfrihed og ret til at 
arbejde (artikel 15), frihed til at oprette og 
drive egen virksomhed (artikel 16), ret til 
ligestilling (artikel 20), ikke-
forskelsbehandling (artikel 21),
forhandlingsret og ret til kollektive skridt 
(artikel 28), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31) og adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47) og skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

Or. en

Ændringsforslag 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
beskyttelse af personoplysninger (artikel 
8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde 
(artikel 15), frihed til at oprette og drive 
egen virksomhed (artikel 16), 
forhandlingsret og ret til kollektive skridt 
(artikel 28), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31) og adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47), og skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

(33) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, der anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
beskyttelse af personoplysninger (artikel 
8), erhvervsfrihed og ret til at arbejde 
(artikel 15), frihed til at oprette og drive 
egen virksomhed (artikel 16), 
forhandlingsret og ret til kollektive skridt 
(artikel 28), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31) og adgang til 
effektive retsmidler og til en upartisk 
domstol (artikel 47) og den relevante ILO-
konvention, og skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Der bør ikke stilles spørgsmålstegn 
ved grundlæggende sociale rettigheder på 
grund af de økonomiske 
frihedsrettigheder.  Derfor bør dette 
direktiv styrke gennemførelsen af direktiv 
96/71/EF, navnlig i lyset af den 
retsusikkerhed, der er opstået som følge af 
EU-Domstolens afgørelser, især i sagerne 
Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), 
Rüffert (C-346/06) and Luxembourg (C-
319/06).

Or. en

Ændringsforslag 216
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Målet for dette direktiv, nemlig at 
etablere en overordnet fælles ramme af 
passende bestemmelser, foranstaltninger 
og kontrolmekanismer, som er nødvendige 
for en bedre og mere ensartet 
gennemførelse, anvendelse og 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
handlingens omfang og virkninger bedre 
nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

(34) Målet for dette direktiv, nemlig at 
styrke medlemsstaternes 
kontrolmekanismer og foranstaltninger i 
omfattende grad samt at etablere en 
overordnet fælles ramme af passende 
bestemmelser, som er nødvendige for en 
bedre og mere ensartet gennemførelse, 
anvendelse og håndhævelse af direktiv 
96/71/EF i praksis, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 
derfor på grund af handlingens omfang og 
virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen 
kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 



PE500.574v01-00 94/94 AM\919866DA.doc

DA

artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål 
—

Or. de


